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Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@frettabladid.is 512 5426
Job.is

Staða læknis við Heilbrigðisstofnun Vesturlands í Borgarnesi

Á Heilsugæslustöðinni í Borgarnesi fer fram fjölbreytt starfsemi en auk almennrar heilsugæsluþjónustu eins og móttöku,  
ungbarnaverndar, skólaheilsugæslu og mæðraverndar er þar teymisvinna í kring um vaktþjónustu að deginum, 

sykursýkismóttöku og lífstílsmóttöku. Upptökusvæði stöðvarinnar er víðfeðmt og nær yfir 5500 ferkílómetra svæði,  
þar eru u.þ.b 4000 íbúar auk tveggja háskóla með nemenda- görðum og ríflega 2000 sumarbústaða. 

Helstu verkefni og ábyrgð
Lögð er áhersla á faglegan metnað, jákvæðni og sveigjanleika. Lipurð og áreiðanleiki í samskiptum eru skilyrði.

Hæfnikröfur
Íslenskt lækningaleyfi er skilyrði og sérfræðiviðurkenning í heimilslækningum er æskileg.  
Góðrar íslensku kunnáttu er krafist.
Áskilinn er réttur til að hafna umsóknum frá einstaklingum sem ekki teljast uppfylla framangreind skilyrði. 

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Læknafélag Íslands hafa gert.
Starfshlutfall er 100% en hægt að semja um annað, sem og vaktbyrði.
Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilsskrá. Jafnframt skal leggja fram staðfestar upplýsingar um  
læknismenntun, læknisstörf og vísinda- og rannsóknarstörf ásamt staðfestu afriti af opinberu starfsleyfi.  
Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur. Gögn sem ekki er hægt að 
senda rafrænt skulu berast til yfirlæknis heilsugæslustöðvarinnar í Borgarnesi. Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Borgarnes er góður staður til að búa á, stutt í mikla náttúrufegurð, mannlíf gott og starfsandi á stöðinni góður. 
Húsnæði í boði á staðnum.

Umsóknarfrestur er til og með 29.10.2018
Nánari upplýsingar veitir
Linda Kristjánsdóttir - linda.kristjansdottir@hve.is - 432-1430
Þórir Bergmundsson - thorir.bergmundsson@hve.is - 432-1000

Óskum eftir smiðum 
vönum mótauppslætti. 
Upplýsingar í s.699-8282 eða á 

verklag-ra@outlook.com

Carpenters wanted. 
Must be used to formwork.  

Information in 699-8282 and verklag-ra@outlook.com

Aton er leiðandi fyrirtæki í skipulagðri upplýsingamiðlun, 
greiningum og ráðgjöf sem leitar að tveimur starfsmönnum 
til að sinna fjölbreyttum verkefnum á vegum fyrirtækisins. 

I. Greiningarvinna og skýrslugerð 
Viðkomandi mun sinna verkefnum í úrvinnslu og framsetningu á 
tölulegum upplýsingum.

Krafa um háskólapróf í hagfræði, viðskiptafræði, tölfræði eða 
sambærilegum greinum.

II. Skipulögð upplýsingamiðlun og ráðgjöf
Viðkomandi þarf að vera sjálfstæður í vinnubrögðum, sýna 
framúrskarandi samskiptahæfni og vera mjög fær í textavinnu.

Krafa er um reynslu sem nýtist í starfi og háskólapróf. 

Áhugasamir sendið umsókn með ferilskrá á aton@aton.is  
fyrir 24. október 2018.

LEIÐTOGI  
STAFRÆN FRAMTÍÐ

Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um starfið.

Kynntu þér vinnustaðinn og störfin á origo.is/mannaudur

Við leitum að metnaðarfullum og framsæknum leiðtoga til  
að leiða Rafrænar þjónustulausnir á Hugbúnaðarlausnasviði.

Um þrjátíu og fimm starfsmenn vinna við 
Rafrænar þjónustulausnir að þróun CCQ og Focal 
gæðastjórnunarlausna, þróun þjónustusíðna og veflausna 
auk sérþróunar og ráðgjafar í stafrænum breytingum og 
hugbúnaðargerð.

HÆFNISKRÖFUR
• Stjórnunarreynsla

• Leiðtoga- og samskiptahæfileikar

• Reynsla af vöruþróun og nýsköpun á hugbúnaðarsviði

• Reynsla af viðskiptastjórnun og ráðgjöf

• Metnaður, frumkvæði og drifkraftur

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

Hjá Origo starfa yfir 400 hressir og skemmtilegir einstaklingar af báðum kynjum sem 
allir nýta hugvit sitt til að efla árangur, hagsæld og öryggi viðskiptavina. Við störfum eftir 
gildunum okkar þremur, samsterk, þjónustuframsýn og fagdjörf.



Hagfræðingur Ferðamálastofu

Ferðamálastofa stuðlar að þróun ferðaþjónustu 

sem mikilvægrar og sjálfbærrar grunnstoðar 

í íslensku samfélagi. Auk þess vinnur 

Ferðamálastofa að samræmingu, greiningum 

og rannsóknum í ferðaþjónustu með hliðsjón af 

stefnu stjórnvalda. 

Eitt af hlutverkum Ferðamálastofu er að vinna 

að  gagnaöflun og rannsóknum  í ferðaþjónustu 

á Íslandi.  Verkefni í þessum flokki varða bæði 

talnagögn og landfræðilegar upplýsingar, 

sem auka þekkingu um ferðamenn og 

atvinnugreinina, bæta gæði, auka arðsemi, 

huga að þolmörkum og styrkja innviði 

greinarinnar. Þannig stuðlar Ferðamálastofa að 

því að niðurstöður séu nýttar við ákvarðanatöku 

í greininni, með skýrri framsetningu niðurstaðna 

og markvissri upplýsingagjöf.

Nánari upplýsingar um stofnunina má finna á 

www.ferdamalastofa.is 

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og  Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511 1225.   
Umsóknarfrestur er til og með 29. október 2018. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja ítarleg 
starfsferilskrá og kynningarbréf.

Menntunar- og hæfniskröfur:Starfs- og ábyrgðarsvið:

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík
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Þjónustu- og upplýsingafulltrúi 
hjá Dalvíkurbyggðar 

Dalvíkurbyggð óskar eftir að ráða þjónustu- og upplýsinga-
fulltrúa á Fjármála- og stjórnsýslusvið í 100% starf. Leitað 
er eftir einstaklingi sem er tilbúinn að þróast áfram í starfi 
og aðlaga sig að breyttu starfsumhverfi á hverjum tíma. 
Viðkomandi þarf að vera tilbúinn að takast á við fjölbreytt 
og krefjandi starf. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 
sem fyrst.

Starfssvið:
 Ritstjórn heimasíðu  og umsjón með vefmiðlum.
 Tekur þátt í uppbyggingu á rafrænni stjórnsýslu 

 og upplýsingatækni.
 Markaðssetning á Dalvíkurbyggð og gerð kynningarefnis.
 Almenn upplýsingagjöf í þjónustuveri.
 Starfsmaður atvinnumála- og kynningarráðs.
 Móttaka og skráning reikninga.
 Þátttaka í stefnumótun.
 Ýmis tímabundin verkefni .

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Menntun sem nýtist í starfi, háskólapróf er æskilegt.
 Góð þekking og reynsla af sambærilegum störfum 

 er skilyrði.
 Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu, einkum 

 sveitarfélaga, er kostur.
 Góð tölvukunnátta og þekking á upplýsingatækni skilyrði.
 Gott vald á íslensku og  færni til að tjá sig í ræðu og riti.
 Skipulagshæfileikar, nákvæm vinnubrögð og árverkni.
 Framúrskarandi samskiptahæfileikar og þjónustulund.
 Sjálfstæði og frumkvæði í starfi.
 Metnaður til árangurs og jákvæðni.

Umsóknarfrestur er til og með 25. október 2018.

Umsóknum skal skila til sviðsstjóra fjármála- og stjórnsýslu-
sviðs á netfangið gp@dalvikurbyggd.is.  Umsókn um starfið 
þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar 
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur 
fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Nánari upplýsingar veitir Guðrún Pálína Jóhannsdóttir, 
sviðstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs, 
(gp@dalvikurbyggd.is) eða í síma 460-4903.

Dalvíkurbyggð er 1900 manna sveitarfélag við Eyjafjörð.
Þar er blómlegt atvinnulíf, öflugt menningarlíf 
og aðstaða til íþróttaiðkunar framúrskarandi.

Umhverfið er sérlega fjölskylduvænt og aðstæður 
til útivistar með besta móti.

Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Verkefnastjóri í veiðistjórn Atvinnuv.- og nýsköpunarráðuneytið Reykjavík 201810/1867
Gæða- og öryggisstjóri Þjóðskrá Íslands Reykjavík 201810/1866
Fjármálafulltrúi Sinfóníuhljómsveit Íslands Reykjavík 201810/1865
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, krabbameinslækn.deild Reykjavík 201810/1864
Sérfræðingur á húsnæðissviði Íbúðalánasjóður Reykjavík 201810/1863
Verkefnastjóri á upplýsingasviði Tryggingastofnun Reykjavík 201810/1862
Deildarstjóri Háskóli Íslands, Viðskiptafræðideild Reykjavík 201810/1861
Vefstjóri Háskóli Íslands Reykjavík 201810/1860
Verkefnisstjóri á Verkefnastofu Háskóli Íslands, Verkfr./náttúruvís.svið Reykjavík 201810/1859
Lögfræðingur Velferðarráðuneytið Reykjavík 201810/1858
Hagfræðingur Ferðamálastofa Reykjavík 201810/1857
Félagsráðgjafi Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201810/1856
Hjúkrunarstjóri  Heilbrigðisstofnun Suðurlands Laugarás 201810/1855
Deildarlæknir Landspítali, augndeild Reykjavík 201810/1854
Starfsmaður/sendill Landspítali, rekstrarsvið Reykjavík 201810/1853
Starfsmaður Landspítali, samfélagsgeðteymi Reykjavík 201810/1852
Verkefnastjóri prófa og námsmats Háskólinn á Akureyri Akureyri 201810/1851
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201810/1850
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Ólafsvík 201810/1849
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra Dalvík 201810/1848
Forst.maður Stofn. Árna Magnúss.Mennta- og menningarmálaráðuneytið Reykjavík 201810/1847
Námsstaða deildarlæknis Landspítali, bæklunarskurðdeild Reykjavík 201810/1846
Listmeðferðarfræðingur Landspítali, barna- og unglingageðd. Reykjavík 201810/1845
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201810/1844
Aðstoðarmaður Landspítali, bráða- og göngudeild Reykjavík 201810/1843
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, bráða- og göngudeild Reykjavík 201810/1842
Sjúkraliði Landspítali, gjörgæsla Reykjavík 201810/1841
Iðjuþjálfar Landspítali, bráðadeildir Reykjavík 201810/1840
Sálfræðingur Kvennaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201810/1839
Framkv.stjóri uppl.tæknisviðs Veðurstofa Íslands Reykjavík 201810/1838
Sérfræðingur í gagnagreiningu Íbúðalánasjóður Reykjavík 201810/1837
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201810/1836
Starfsmaður í ræstingu og búri Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201810/1835
Starfsmaður í ræstingu og búri Sjúkrahúsið á Akureyri, Kristnesspítali Akureyri 201810/1834

Fly Over Iceland – General manager

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/10299 

Hæfniskröfur:

•
•
•
•
•
•
• 
• 
•

•
•
•
•
•
•
•

Umsóknarfrestur til og með

23. október 

Verkefni:

Vilt þú taka þátt í að búa til ógleymanlegar minningar með nýstárlegri upplifun af Íslandi?  
Fly Over Iceland leitar að aðila til að stýra nýrri starfsemi á Íslandi. Þessi aðili þarf að hafa ástríðu fyrir ævintýrum, vera leiðtogi 
og geta stýrt verkefnum á stefnumiðaðan hátt. General manager gegnir lykilhlutverki við að koma fyrirtækinu á laggarnar frá 
húsbyggingu að fullbúnu nútíma kvikmyndahúsi. Framundan eru mikil erlend samskipti, ferðalög og krefjandi verkefni.   
Horft er til þess að fyrirtækið hefji starfsemi sína í apríl 2019 en þangað til þarf viðkomandi að vera útsjónasamur varðandi 
vinnuaðstöðu og sýna sveigjanleika fram að opnun.

Capacent – leiðir til árangurs
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Hlutverk Póst- og fjarskiptastofnunar er að tryggja hagkvæm, örugg og aðgengileg fjarskipti og 
póstþjónustu og efla virka samkeppni á markaði. Meginþungi starfseminnar eru fjarskipti og tengd 
mál. Hjá PFS starfa 26 starfsmenn, aðallega sérfræðingar við úrlausn tæknilegra, viðskiptalegra og 
lagalegra verkefna er tengjast hlutverki stofnunarinnar. Sjá nánari upplýsingar á www.pfs.is

Póst- og fjarskiptastofnun leitar að öflugum sérfræðingi til liðs við tæknideild stofnunarinnar.  Sérfræðingurinn verður hluti af teymi starfsmanna sem vinnur náið saman að skipulagi tíðnimála, 
úthlutun tíðna og númera, eftirliti með ljósvakanum o.fl. Þá er net- og upplýsingaöryggi fjarskiptakerfa hluti af starfsemi tæknideildar. 

Helstu verkefni og ábyrgð:
 Eftirlit með ljósvakanum, þ.e. fyrirbyggjandi aðgerðir gegn radíótruflunum ásamt truflanaleit 
 Markaðseftirlit 
 Skipulag og úthlutun tíðna og númera 
 Aðkoma að verkefnum sem miða að aukinni sjálfvirknivæðingu starfs tæknideildar 

Auk þessara verkefna er um að ræða almennt eftirlit með reglum um net- og upplýsingaöryggi, 
ásamt stuðningi við störf annarra deilda.  Þátttaka í innleiðingu gæðaferla tæknideildar er einnig 
mikilvægur  þáttur í starfinu.

Menntunar- og hæfniskröfur:  
 Háskólapróf í verk – eða tæknifræði, upplýsingatækni eða sambærileg menntun á  
raunvísindasviði. Framhaldsnám eða starfsreynsla á sviði fjarskipta er kostur 

 Góður skilningur á upplýsingatækni og þekking á helstu þáttum í framkvæmd UT verkefna 
 Þekking á uppbyggingu og virkni fjarskiptaneta æskileg 
 Einnig þarf viðkomandi að geta unnið skipulega í að greina og svara erindum 
 Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti 
 Ríkuleg samskiptafærni ásamt öguðum og skipulögðum vinnubrögðum 
 Sjálfstæð vinnubrögð og hæfni til að vinna í hópi ásamt því að búa yfir bæði sveigjanleika og 
festu sem nauðsynleg er í samstarfi við fjarskiptafélög á Íslandi 

Sérfræðingur á sviði radíómála

Um er að ræða krefjandi starf í síbreytilegu og spennandi umhverfi þar sem gerðar eru miklar fagkröfur.  Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.   

Frekari upplýsingar um starfið 
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert. 
PFS hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um störf hjá stofnuninni.  

Umsóknarfrestur er til og með 15. október nk. Umsjón með starfinu hefur Þorleifur Jónasson forstöðumaður tæknideildar. Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu PFS www.pfs.is.   
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Krafist er sakavottorðs.  

Umsóknarfrestur er til og með 23. október 2018.Rio Tinto  

Straumsvík 
Pósthólf 244 
222 Hafnarfjörður 
Sími 560 7000 
www.riotinto.is

Rafvirki
Rio Tinto á Íslandi óskar eftir að ráða rafvirkja til starfa, til að sinna fjölbreyttum 
störfum á aðalverkstæði fyrirtækisins.

Rio Tinto á Íslandi er þekkingarfyrirtæki sem rekur álverið ISAL í Straumsvík. Við bjóðum upp á margbreytileg störf og fjölbreytt verkefni þar 

sem hugvit, þekking og kunnátta starfsmanna gegna lykilhlutverki. Við leggjum áherslu á markvisst fræðslustarf, gott upplýsingaflæði og 

umhverfi sem hvetur til góðrar frammistöðu. Framtíð okkar byggist á framúrskarandi starfsfólki sem skapar öruggan og eftirsóttan vinnustað. 

Áhersla ISAL á öryggis-, umhverfis- og heilbrigðismál er forsenda framúrskarandi árangurs. Við leggjum okkur fram um að starfa í sátt við 

umhverfi og samfélag. Gildi ISAL eru ábyrgð, samvinna, heilindi og virðing.

Starfssvið:

» Fyrirbyggjandi viðhald og rekstur  

á rafbúnaði

» Bilanagreining á framleiðslubúnaði

» Almenn viðgerðarvinna

» Bakvaktir

Menntunar – og hæfniskröfur:

» Sveinspróf í rafvirkjun

» Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð 

og hæfileiki til að vinna í hópi

» Góðir samskiptahæfileikar

» Almenn tölvuþekking

» Reynsla af rafvirkjavinnu í iðnaðar-

umhverfi og háspennubúnaði er 

kostur

Nánari upplýsingar veita Stefán 

Þór Ragnarsson og/eða Ágúst Helgi 

Jóhannesson í síma 560 7000. 

Áhugasamir eru beðnir um að fylla út 

atvinnuumsókn á vef fyrirtækis 
www.riotinto.is.
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Tæknivík óskar eftir að ráða 
rafvirkja til starfa 

Umsóknum skal skila á netfangið gulli@eldi.is

 

Embætti landlæknis sinnir fjölmörgum lögbundnum verkefnum sbr. lög um landlækni 
og lýðheilsu nr. 41/2007. Frekari upplýsingar um embættið er að finna á heimasíðu 
þess, landlaeknir.is.

Hjúkrunarfræðingur 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Fjármálastjóri 
Fjármálastjóri starfar á sviði rekstrar og þjónustu og heyrir undir sviðsstjóra þess. Sviðið ber ábyrgð á innri rekstri embættisins.  
Starfið felur í sér fjölbreyttar áskoranir um að ná þeim markmiðum sem embættið hefur sett sér.

Hjúkrunarfræðingur vinnur að eftirlitsmálum og tengdum verkefnum í samræmi við skyldur embættisins. 
Starfið tilheyrir sviði eftirlits og gæða og heyrir undir sviðsstjóra þess.

Laun eru skv. kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélags. 

Upplýsingar veita:

Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is  

Inga Steinunn Arnardóttir, inga@hagvangur.is 

Helstu verkefni: 
 Móttaka, utanumhald og þátttaka í meðferð kvartana og skyldra erinda vegna 
heilbrigðisþjónustu 

  Þátttaka í úrvinnslu mála, sérstaklega þar sem þekking á hjúkrunarfræði kemur 
að notum

 Þátttaka í eftirliti með heilbrigðisstofnunum

  Samskipti við heilbrigðisstarfsmenn, heilbrigðisstofnanir og stjórnvöld vegna 
eftirlitsmála

  Önnur verkefni að beiðni landlæknis og sviðsstjóra

Helstu verkefni: 
  Fjármálastjórnun og reikningshald

  Gerð fjárhagsáætlunar og fjárhagslegt eftirlit

  Samningagerð

  Umsýsla sjóða sem heyra undir embættið

  Umsjón með húsnæði og eignum 

  Þátttaka í stefnumótun

  Önnur verkefni sem sviðsstjóri eða landlæknir felur fjármálastjóra

Menntunar- og hæfniskröfur: 
 Háskólamenntun í hjúkrunarfræði

 Víðtæk starfsreynsla innan heilbrigðisþjónustu 

  Starfsreynsla á sviði stjórnsýslu er kostur

  Góð almenn tölvukunnátta og ritfærni

 Gott vald á íslensku og ensku 

 Skipulagshæfni, öguð og sjálfstæð vinnubrögð

 Jákvæðni og lipurð í samskiptum er nauðsynleg

Menntunar- og hæfniskröfur:  
 Háskólapróf sem nýtist í starfi

  Víðtæk reynsla af rekstrar- og fjármálastjórnun er nauðsynleg

 Þekking á lögum um opinber fjármál

 Þekking eða reynsla af samninga- og útboðsgerð

 Þekking eða reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur

  Góð almenn tölvukunnátta

 Góð kunnátta í íslensku og ensku

 Hæfni og lipurð í samskiptum er nauðsynleg

  Skipulagshæfni, öguð og sjálfstæð vinnubrögð

Laun eru skv. kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. 

ÁHUGAVERÐ STÖRF HJÁ EMBÆTTI LANDLÆKNIS

Umsóknarfrestur er til og með 30. október 2018.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknum skal fylgja ýtarleg ferilskrá og kynningarbréf.

Embættið hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um störfin. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Embætti landlæknis áskilur sér rétt til að hafna 
öllum umsóknum ef svo ber undir. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir.

Hæfniskröfur
•  Reynsla af Amadeus bókunarkerfinu skilyrði
•  Skipulagshæfileikar
•  Sjálfstæði og nákvæmni
•  Gott vald á íslensku og ensku í ritun og tali
•  Önnur tungumál er kostur
•  Stúdentspróf eða háskólanám æskilegt

Starfssvið
•  Sala og þjónusta
•  Utanumhald og eftirfylgni bókana
•  Bókunarþjónusta
•  Samskipti við viðskiptavini
•  Samskipti við birgja
•  Hugmyndavinna í hópaferðum

Ferilskrá sendist á netfangið obby@visitor.is fyrir 20. október 2018.

Ferðaráðgjafi

Ferðaskrifstofan Visitor er 10 ára á þessu ári en byggir á yfir 25 ára reynslu eigenda. 
Visitor sérhæfir sig í viðskiptaferðum og hóp- og árshátíðarferðum ásamt fótbolta- og golfferðum.

Óskum eftir að ráða reyndan ferðaráðgjafa í 100% starf
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Sérfræðingur í 
mælitækni við 
vatnamælingar

Umsóknarfrestur er til og með 26. október.
Sótt er um starfi ð á www.mannvit.is. 
Nánari upplýsingar veitir Sverrir Óskar Elefsen, soe@mannvit.is.

Mannvit óskar eftir að ráða sérfræðing í mælitækni 
við vatnamælingar. 
Í starfi nu felst uppsetning og rekstur mælibúnaðar, sem 

notaður er við sjálfvirka vöktun vatna- og veðurfars. Um 

er að ræða mælingar á ýmsum eðlis- og efnaeiginleikum 

yfi rborðs-, fráveitu- og grunnvatns auk andrúmslofts. 

Starfsstöð umsækjanda verður á aðalskrifstofu Mannvits í 

Kópavogi en starfi nu fylgja ferðalög víða um land.

Menntunar- og hæfnikröfur
•  Tæknimenntun á sviði rafeindabúnaðar, s.s. sveinspróf 

í rafeindavirkjun eða próf í hátækniverkfræði, 

raunvísindamenntun kemur einnig til greina.

•  Góð tölvukunnátta ásamt grunnþekkingu á forritun, t.d. 

C++. Reynsla af forritun mælibúnaðar er kostur.

•  Jákvæðni, samviskusemi og nákvæm vinnubrögð.

Umsækjandi þarf að hafa reynslu af verklegri vinnu og 

vera tilbúinn að vinna við fjölbreyttar aðstæður utanhúss. 

Æskilegt er að umsækjandi hafi  reynslu af ferðalögum í 

óbyggðum eða björgunarstörfum.

Við hvetjum konur jafnt sem 
karla til að sækja um starfi ð.

Hæfniskröfur

Icepharma er í fararbroddi á íslenskum heilbrigðis- og neytendamarkaði. Kjarninn í starfsemi okkar er að auka lífsgæði með 
öflugu framboði af heilsueflandi vörum. Hjá fyrirtækinu starfa yfir 100 manns við sölu og markaðssetningu, sérfræðiráðgjöf og 
þjónustu. Við leggjum áherslu á metnað, frumkvæði, gleði og svigrúm starfsfólks til að vaxa og þróast í starfi. 

Viðskiptastjóri á Lyfjasviði (Key Account Manager) 

Helstu verkefni og ábyrgð

Icepharma leitar að metnaðarfullum og drífandi 
einstaklingi í spennandi starf

 22. október www.icepharma.is - Um Icepharma - Atvinna 
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GÆÐA- OG VERKEFNASTJÓRI
Strætó bs. óskar eftir að ráða gæða- og verkefnastjóra til starfa.

Megináhersla starfsins er rekstur gæðakerfa félagsins ISO 14001 og OHSAS 18001, verkefnastjórnun 
umbótaverkefna auk annarra verkefna Strætó bs. Gæða- og verkefnastjóri heyrir undir mannauðs- og gæðasvið.

Umsóknarfrestur er til og með 29. október nk.

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

Nánari upplýsingar um starfið veitir Agla Sigr. Björnsdóttir, agla@radum.is. 
Umsækjendur eru vinsam legast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Ráðum www.radum.is.

Strætó bs. er öflugt þjónustufyrirtæki 

á sviði almenningssamgangna þar 

sem starfa um 300 manns sem 

mynda sterka liðsheild. Strætó bs. 

er byggðasamlag, í eigu sex 

sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, 

sem hefur það meginmarkmið að 

veita viðskiptavinum góða þjónustu 

með öflugu og víðtæku leiðakerfi 

og gefa þeim kost á að komast 

leiðar sinnar á hagkvæman og 

umhverfisvænan hátt.

HELSTU VERKEFNI:

• Rekstur gæðakerfa
• Umsjón með gæðahandbók
• Ferlagreining – innleiðing og endurskoðun ferla
• Úttektar- og umbótaverkefni
• Umhverfis- og öryggismál

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla á gæðastjórnun og rekstri gæðakerfa
• Þekking á umhverfis- og öryggismálum
• Reynsla og þekking af verkefnastjórnun
• Vottun í verkefnastjórn er kostur 
• Færni í ræðu og riti á íslensku og ensku
• Skipulagshæfni, samskiptafærni og sjálfstæði í starfi

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Við hvetjum jafnt karla sem konur til að sækja um.

Nánari upplýsingar veitir Ásdís Eir Símonardóttir mannauðsráðgjafi 
í netfanginu starf@or.is. Þú sækir um á ráðningavef OR, starf.or.is, 
þar sem nánari upplýsingar um starfið er að finna.

Umsóknarfrestur er til og með 31. október 2018

Þjónustufulltrúi í rafmagni 
hjá Mæla- og notendaþjónustu

Orkuveita Reykjavíkur    Bæjarhálsi 1    110 Reykjavík    Sími  Tel. +354 516 6100    www.or.is

Við leitum að þjónustustarfsmanni í teymi iðn- og tækni-
menntaðs starfsfólks í Mæla- og notendaþjónustu OR. 
Þetta er fjölbreytt starf í tæknilegu starfsumhverfi fyrir fólk 
sem hugsar í lausnum og nýtur sín í samskiptum.
 
Verkefni og kunnátta:
Starfið er fjölbreytt og felur í sér samskipti við ýmsa 
hagsmunaaðila í tengslum við umsóknir um heimlagnir og 
ráðgjöf til rafverktaka, hönnuða og húseigenda meðal 
annars vegna heimlagna, breytinga á neysluveitu, 
mælinga og val á taxta.

Hluti af starfinu felst í spennusetningum, tengingum og 
mælavinnu og er því gerð krafa um sveinspróf í rafvirkjun 
og um meistararéttindi eða próf í rafmagnsiðnfræði. 
Ef þú býrð þar að auki yfir góðum samskiptahæfileikum, 
nákvæmni og þjónustulund viljum við endilega fá umsókn 
frá þér.
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Hagstofa Íslands
leitar að metnaðarfullu og áhugasömu starfsfólki

Gagnaforritari og gagnagrunnsstjóri (e. data engineer)

Innviðaforritari (e. infrastructure engineer)

Sérfræðingur í vefhögun (e. web architect)

Starfið felst í uppbyggingu gagnainnviða og gagnamiðlunar hjá Hagstofu Íslands. 
Starfsmaðurinn mun sinna rekstri og skipulagi gagnagrunnsþjóna og gagnaskipunar, 
hönnun og þróun úrvinnslu- og miðlunarferla miðað við ytri og innri þarfir notenda ásamt 
almennri hugbúnaðarþróun sem viðkemur gagnanýtingu. Starfsmaðurinn vinnur í gagna-
grunnsteymi Hagstofunnar.

HÆFNISKRÖFUR

stofnunarinnar. Starfsmaðurinn vinnur í kerfisstjórnarteymi Hagstofunnar.

HÆFNISKRÖFUR

tölvurekstur

-
 

þeirra. Starfmaðurinn mun jafnframt forrita bakendavinnslur vefkerfa og setja vefkerfi í 
rekstur. Starfsmaðurinn vinnur í vefteymi Hagstofunnar.

HÆFNISKRÖFUR

 fyrir vefi

 

Umsóknarfrestur er til og með 22.10.2018 og skulu umsóknir berast til: Starfsumsókn,  

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Hauksdóttir í síma 5281000.

Hagstofa Íslands er miðstöð opinberrar hagskýrslugerðar á Íslandi. Hlutverk Hagstof- 
unnar er að vinna hlutlægar hagskýrslur, hafa forystu um samhæfingu hagtalna, stunda 
rannsóknir og stuðla þannig að upplýstri umræðu og faglegum ákvörðunum. 

Nánari upplýsingar má finna á www.hagstofa.is

Allar nánari upplýsingar veitir Lind hjá FAST Ráðningum 
í síma 552-1606 eða lind@fastradningar.is 

Umsækjendur er vinsamlega beðnir um að 
sækja um starfið á www.fastradningar.is 

Umsóknarfrestur er til og með 
1. nóvember nk.

Orkubú Vestfjarða óskar eftir að ráða metnaðarfullan og ábyrgan verk-
fræðing í spennandi framtíðarstarf á veitusviði.  Í boði er áhugavert 
starfsumhverfi með krefjandi og fjölbreyttum verkefnum.

Starfsmaðurinn verður með aðsetur á aðalskrifstofu Orkubús Vest-
fjarða á Ísafirði en starfsumhverfið er allir Vestfirðir.  Næsti yfirmaður 
er framkvæmdastjóri veitusviðs.

Orkubúið sinnir alhliða orkuvinnslu á Vestfjörðum ásamt dreifingu 
orkunnar til kaupenda hennar.  Starfsmenn eru um 70 talsins og er 
hópurinn samheldinn og metnaður mikill.  

Ef þú vilt starfa hjá traustu og framsýnu fyrirtæki og búa í návígi við 
ægifagra náttúru er þetta tækifærið þitt! 

Helstu verkefni:

 Hönnun og undirbúningur verka
 Verkefnastjórnun og áætlanagerð
 Önnur fjölbreytt og krefjandi verkefni  

á veitusviði

Menntunar- og hæfniskröfur:

 Rafmagnsverkfræði
 Metnaður, nákvæmni og góð skipulagshæfni
 Reynsla af verkefnastjórnun
 Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
 Jákvæðni og góð samstarfshæfni
 Reynsla af rafveitustörfum æskileg

Rafmagnsverkfræðingur - krefjandi verkefni

Lind  Einarsdóttir

Orkubúið vill fjölga konum 
í störfum hjá fyrirtækinu.  
Konur sem og karlar eru 
því hvött til að sækja um 
ofangreint starf.
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Tæknimaður
Samhentir Kassagerð HF  Suðurhrauni 4, 210 Garðabæ                             
Samhentir leita að áhugasömum einstaklingi til að slást í 
samhent teymi okkar. Til að hafa yfirumsjón með viðhalds 
og varahlutaþjónustu félagsins

Viðkomandi einstaklingur þarf að vera traustur, með ríka 
þjónustulund og geta tekist á við krefjandi verkefni.

Helstu verkefni:

 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 eða tæknimenntun

leggur metnað í þjálfun og starfsþróun sinna 
starfsmanna.

Samhentir hefur vaxið jafnt og þétt frá stofnun, frá því að vera 
lítið sprotafyrirtæki í stærsta umbúðaþjónustufyrirtæki á 
Íslandi. Lykillinn að framgangi fyrirtækisins liggur í góðum 
tengslum við viðskipavini og birgja félagsins, vönduðu og 
reynslumiklu starfsfólki ásamt áherslu á gæði og nýjungar.  
Hjá félaginu starfa 40 manns.

(bjarni@samhentir.is)

Steypustöðin ehf. óskar eftir starfsmanni í Múrverslun
félagsins á Malarhöfða.
Verslunin er nýopnuð aftur eftir miklar endurbætur og er öll
starfsaðstaða til fyrirmyndar.
Helstu verkefni eru:

Um framtíðarstarf er að ræða.
Umsóknarfrestur er til og með 21. október.

Sala, afgreiðsla, móttaka og frágangur á vörum,
bæði í verslun og á lager

Önnur tilfallandi störf

Þekking eða reynsla af múriðn
og múrvörum kostur
Stundvísi og heiðarleiki
Góð íslenskukunná a skilyrði
Góð þjónustulund og jákvæðni
Almenn tölvukunná a
Ly arapróf er kostur
Reynsla af sölumennsku
æskileg en ekki skilyrði

Hæfniskröfur

Umsóknir skulu berast til Sigríðar Rósu Magnúsdóttur
starfsmannastjóra á netfangið sigridur@steypustodin.is

    þínir í 
áhættustýringu?   

Nýtast hæfileikar

arionbanki.is Arion banki atvinna

Arion banki leitar að metnaðarfullum einstaklingi til starfa á áhættustýringarsviði 
við að efla enn frekar notkun gagna og líkana við útlánaeftirlit. Hlutverk útlánaeftir-
lits er að greina og hafa eftirlit með útlánaáhættu og gæðum lánasafns bankans. Á 
áhættustýringarsviði starfar hópur öflugra sérfræðinga með fjölbreyttan bakgrunn.  

Helstu verkefni
•   Þróun, notkun og viðhald 
     reikniverks í tengslum við mat 
     á útlánaáhættu
•   Sannprófun líkana (e. validation)
•   Þátttaka í þróun, greiningu 
     og túlkun áhættumælikvarða
•   Þátttaka í þróun vöruhúss gagna
•   Ýmis skýrslugerð og upplýsingagjöf  
     til stjórnenda, stjórnar og eftirlitsaðila

Hæfniskröfur
•   Háskólamenntun sem nýtist í 
     starfi, t.d. verkfræði, tölvunarfræði 
     eða stærðfræði
•   Reynsla af greiningu og túlkun 
     gagna
•   Gott vald á úrvinnslu og 
     framsetningu upplýsinga
•   Góð tölvukunnátta og reynsla 
     af notkun SQL er kostur
•   Samskiptahæfni, frumkvæði 
     og sjálfstæð vinnubrögð

Nánari upplýsingar um starfið veita Ísleifur Orri Arnarson, forstöðumaður 
útlánaeftirlits, sími 444 7165, netfang isleifur.arnarson@arionbanki.is og
Hanna María Pálmadóttir mannauðsstjóri, sími 444 6333, netfang 
hanna.maria.palmadottir@arionbanki.is.

Umsóknarfrestur er til og með 23. október 2018. Sótt er um á www.arionbanki.is.

Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.



Allar nánari upplýsingar veitir Lind hjá FAST Ráðningum 
í síma 552-1606 eða lind@fastradningar.is 

Umsækjendur er vinsamlega beðnir um að 
sækja um starfið á www.fastradningar.is 

Umsóknarfrestur er til og með 
1. nóvember nk.

Orkubú Vestfjarða óskar eftir að ráða metnaðarfullan og ábyrgan 
starfsmann í spennandi framtíðarstarf á veitusviði.  Í boði er áhugavert 
starfs umhverfi með krefjandi og fjölbreyttum verkefnum.

Starfsmaðurinn verður hluti af vinnuflokki veitusviðs Orkubús Vest-
fjarða með höfuðstöðvar á Patreksfirði. Starfsumhverfið er sunnan-
verðir Vestfirðir.  Næsti yfirmaður er svæðisstjóri Orkubús Vestfjarða 
á Patreksfirði.

Orkubúið sinnir alhliða orkuvinnslu á Vestfjörðum ásamt dreifingu 
orkunnar til kaupenda hennar.  Starfsmenn eru um 70 talsins og er 
hópurinn samheldinn og metnaður mikill.  Ef þú vilt starfa hjá traustu 
og framsýnu fyrirtæki og búa í návígi við ægifagra náttúru er þetta 
tækifærið þitt! 

Helstu verkefni:

 Fjölbreytt verkefni í flutnings- og dreifikerfi

 Nýframkvæmdir

 Viðhald á háspennu- og lágspennubúnaði

 Reglubundið eftirlit í veitukerfi

Menntunar- og hæfniskröfur:

 Sveinspróf í rafvirkjun 

 Almenn tölvufærni

 Sjálfstæði í vinnubrögðum

 Færni í samskiptum

 Reynsla af veitustarfsemi er kostur

Rafvirki - sunnanverðir Vestfirðir

Lind  Einarsdóttir

Orkubúið vill fjölga konum 
í störfum hjá fyrirtækinu.  
Konur sem og karlar eru 
því hvött til að sækja um 
ofangreint starf.

QUALITY ASSURANCE ENGINEER

Opportunities at Tern Systems

PROJECT MANAGER

As a Quality Assurance Engineer you will develop and 

with colleagues in development to ensure that our 
systems meet quality and safety standards.development teams to ensure high quality and cost 

jobs@ tern.i www.tern.is

Sérfræðingar í ráðningum
lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is



Sinfóníuhljómsveit Íslands óskar eft ir að ráða fjármálafull trúa

Fjármálafulltrúi annast samskipti við Fjársýslu ríkisins f.h. SÍ og sér um uppgjör tónleika og gerð
rekstraráætlana í samvinnu við framkvæmdastjóra. Hann hefur umsjón með launakeyrslum og
tímafærslum, ásamt afgreiðslu reikninga. Fjármálafulltrúi hefur að auki umsjón með eignaskrá og vörslu
sérsjóða auk annarra fjölbreytilegra verkefna skv. beiðni yfirmanns hverju sinni.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi marktæka reynslu af sambærilegum störfum og yfirgripsmikla
þekkingu á fjárhags- og mannauðskerfinu ORACLE/Orri og öðrum kerfum fjársýslunnar.
Framhaldsmenntun í bókhaldi og uppgjöri s.s. próf til viðurkennds bókara er æskilegt. Áhersla er lögð á
færni í mannlegum samskiptum, sjálfstæði og fagmennsku í vinnubrögðum, skipulagshæfni og metnað til
árangurs í starfi.

Umsóknarfrestur er til og með 30. október nk., en starfsbyrjun verður frá og með 1. janúar nk. Starfskjör
verða skv. kjarasamningi SFR. Vinsamlega athugið að fyrirspurnum verður eingöngu svarað hjá STRÁ
www.stra.is.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veit nánari upplýsingar , en viðtalstím er frá kl.ir í síma 588 3031 síma i
13-15 . Vinsamlega sendið starfsferilskrár til, alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur
stra@stra.is ásamt .viðeigandi gögnum

Sinfóníuhljómsveit Íslands er ein stærsta menningarstofnun landsins með um 100 manna starfslið. Hljómsveitin hefur
aðsetur í tónlistarhúsinu Hörpu og heldur um 100 tónleika og viðburði á hverju starfsári, m.a. áskriftartónleika með
heimsþekktum stjórnendum og einleikurum, fjölskyldutónleika og skólatónleika fyrir nemendur á öllum aldri. Gildi
Sinfóníuhljómsveitar Íslands eru: Listrænn metnaður - Liðshygð - Fagmennska - Fjölbreytni. Sjá nánar www.sinfonia.is

Árleyni 8 - 12, 112 Reykjavík Sími 522 9000 www.nmi.is

Umsjón fasteigna
Ert þú rétti aðilinn?

Nýsköpunarmiðstöð Íslands leitar að:
Handlögnum einstaklingi í framtíðarstarf til að 
annast viðhald og rekstur fasteigna.
Starfið felur í sér fjölbreytt verkefni, svo sem 
umsjón með fasteignum stofnunarinnar, 
samskipti við verktaka, umsjón með öryggiskerfi 
og aðgangsstýringum auk þess að halda utan um 
verklegar framkvæmdir.
Æskilegt er að viðkomandi þekki til gæðakerfa og 
öryggismála. 
Áhersla er lögð á fagleg og sjálfstæð vinnubrögð, 
samskiptahæfni og góða þjónustulund.

Umsóknarfrestur er til 10. nóvember 2018
Umsóknir sendist á starf@nmi.is
Upplýsingar um starfið veita: 
Sigríður Ingvarsdóttir, si@nmi.is og 
Jón Hreinsson, jonhr@nmi.is.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- 
og efnahagsráðherra og SFR - stéttarfélag í almanna- 
þjónustu hafa gert.
Hlutverk Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands er að styrkja 
samkeppnisstöðu íslensks atvinnulífs og auka lífsgæði á 
grundvelli rannsókna og þróunar.  
Upplýsingar um starfsemina er að finna á www.nmi.is.

Við leitum að gæða- og öryggisstjóra sem mun einnig gegna hlutverki persónuverndarfulltrúa á skrifstofu 
forstjóra hjá Þjóðskrá Íslands. Um er að ræða fjölbreytt og skemmtilegt starf.

Gæða- og öryggisstjóri / persónuverndarfulltrúi

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er skilyrði

• Þekking á ISO27001 er skilyrði

• Haldgóð þekking á persónuverndarlögum er skilyrði 

• Starfsreynsla í upplýsingatækni er kostur

• Gerð er rík krafa um frumkvæði og sjálfstæði

• Góðir skipulagshæfileikar

• Góð samskiptahæfni

Helstu verkefni:
• Hefur umsjón með uppbyggingu, rekstri og þróun gæða- og 

öryggiskerfis og ber ábyrgð á að kerfið sé samofið starfsemi 
stofnunarinnar

• Sér um að viðhalda vottuðu stjórnkerfi upplýsingaöryggis og 
stýrir innri úttektum

• Stýrir dagskrá öryggismála, fylgir eftir umbótastarfi og 
skipuleggur vinnuhópa

• Leggur fram tillögur að fræðslu sem tengist gæða- og 
öryggiskerfinu, annast kynningar eftir því sem við á

• Hefur eftirlit með að starfsemi stofnunarinnar sé í samræmi við 
persónuverndarlög

• Sinnir innra eftirliti, upplýsir, ráðleggur og kemur á framfæri 
tillögum á grundvelli persónuverndarlöggjafar og er tengiliður 
við einstaklinga og Persónuvernd 

• Sér um að efla persónuverndarmenningu innan stofnunarinnar

www.skra.is
www.island.is

Hlutverk Þjóðskrár Íslands er að greiða götu fólks og 
fyrirtækja í samfélaginu og gæta upplýsinga um réttindi 
þeirra og eignir. Við sinnum því með því að safna, varðveita 
og miðla upplýsingum um fólk, mannvirki og landeignir. 
Innan starfssviðs Þjóðskrár Íslands er rekstur fasteignaskrár 
og þjóðskrár, útgefið fasteignamat og brunabótamat, rekstur 
island.is og umsjón með útgáfu vegabréfa.

Við leggjum ríka áherslu á jákvæð samskipti og góða 
samvinnu sem er undirstaða góðrar þjónustu. Við teljum 
eftirsóknarvert að fá til liðs við okkur þá sem vilja starfa í 
anda gilda okkar um virðingu, sköpunargleði og áreiðanleika.  
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Við kunnum vel að meta frumkvæði, nákvæmni 
og hraða í vinnubrögðum. 

Við nýtum aðferðir straumlínustjórnunar til að 
verða betri í dag en í gær. 

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið. 

Um er að ræða fullt starf og laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi 
stéttarfélag hafa gert. Umsóknarfrestur er til og með 29. okt. 2018.   

Umsóknum skulu fylgja starfsferilskrár og kynningarbréf. Umsóknir óskast sendar á netfangið starfsumsoknir@skra.is.

Athygli er vakin á því, að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Nánari upplýsingar veitir mannauðsteymi, netfang: starfsumsoknir@skra.is. 



Skipulagsfulltrúi óskast til starfa.
Laus er til umsóknar staða skipulagsfulltrúa hjá Umhverfis- og tæknisviði uppsveita.  Að embættinu standa sveitarfélögin Grímsnes- og 
Grafningshreppur, Hrunamannahreppur, Bláskógabyggð, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Flóahreppur og Ásahreppur.   Aðsetur skipulags-
fulltrúa er að Dalbraut 12 á Laugarvatni.

Skipulagsfulltrúi starfar með sameiginlegri skipulagsnefnd áðurnefndra sveitarfélaga. Hann hefur umsjón með skipulagsgerð á svæðinu 
og hefur eftirlit með að framkvæmdir séu í samræmi við skipulag og útgefin leyfi. Skipulagsfulltrúi skal uppfylla kröfur um menntun og 
starfsreynslu samkvæmt 7. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 2.5. kafla skipulagsreglugerðar nr. 90/2013.

Starfssvið: 

Menntun og hæfniskröfur:

     nr. 90/2013.

 
Heildar flatarmál u.þ.b. 11.000 ferkílómetrar. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Umsóknarfrestur er til 4. nóvember og eiga umsóknir að berast á netfangið umsokn@gogg.is  

GRINDAVÍKURBÆR 

Atvinna - Byggingarfulltrúi
Grindavíkurbær auglýsir stöðu byggingarfulltrúa lausa til 
umsóknar. Um er að ræða fjölbreytt og áhugavert starf í 
vaxandi bæjarfélagi. Leitað er að öflugum einstaklingi sem 
sýnir metnað og frumkvæði í starfi. Starfshlutfall er 100%. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Konur, 
jafnt sem karlar, eru hvattar til þess að sækja um starfið.

Helstu verkefni:
 Byggingareftirlit og umsjón með byggingarmálum 

 bæjarins
 Ráðgjöf er varðar byggingarmál ásamt afgreiðslu á lóða -  

 og leyfisumsóknum
 Umsjón með framkvæmdum sveitarfélagsins 
 Framkvæmd úttekta og útgáfa leyfa ásamt staðfestingu  

 eignaskiptayfirlýsinga
 Samskipti við hagsmunaaðila
 Veitustjóri vatns- og fráveitu
 Yfirferð og samþykkt reikninga 
 Áætlanagerðir
 Önnur verkefni sem viðkomandi er falið af sviðsstjóra  

 skipulags- og umhverfissviðs, þá helst verkefni er lúta að  
 byggingarmálum

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Tæknimenntun á háskólastigi og löggildingu sem  

 hönnuður skv. 25. gr. mannvirkjalaga nr. 160/2010
 Þekking á lagnakerfum og lagnateikningum
 Æskilegt er að viðkomandi hafi góða þekkingu og reynslu  

 á sviði byggingarmála
 Góð tölvukunnátta
 Mikil samskipta- og samstarfshæfni ásamt frumkvæði og  

 öguðum vinnubrögðum í starfi

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurður Ólafsson, 
sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs, í síma 420 1100 og 
með tölvupósti til sigurdur@grindavik.is 
Umsóknarfrestur er til og með 22. október nk. og skulu 
umsóknir sendar á framangreint netfang eða berast bæjar-
skrifstofu Grindavíkurbæjar að Víkurbraut 62, 240 Grindavík, 
merkt „Byggingarfulltrúi – umsókn“. Umsókn þarf að fylgja 
ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er 
grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni 
viðkomandi í starfið.

Um starfið:

Numerus óskar eftir að ráða spyrla til starfa í 
tímabundið verkefni. Starfið felst í að hafa sam-
band símleiðis við almenning og bjóða þeim að 
vera þátttakendur í spurningavagni Numerus. 
Unnið er að jafnaði tvö kvöld í viku. 
Góðir tekjumöguleikar.

Hæfniskröfur: 

VINNUSTAÐAGREININGAR

SPURNINGAVAGNAR

SKOÐANAKANNANIR

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á  
Jóhönnu Margrét Sigurðardóttur á netfangið johanna@numerus.is

Vantar þig aukatekjur?

Hvað er Numerus?

Fagmennska og trúverðugleiki eru einkennisorð okkar.

The EFTA Surveillance Authority (ESA) monitors compliance with the Agreement on the European Economic

Area (EEA Agreement) in Iceland, Liechtenstein and Norway, enabling those States to participate in the

Internal Market of the European Union.

ESA is an international organisation, independent of the States, which safeguards the rights of individuals

and undertakings under the EEA Agreement, ensuring free movement, fair competition and control of state

aid. ESA's work helps remove barriers to trade and open up new opportunities to over 500 million Europeans,

creating jobs and growth and adding to the international competitiveness of the States. 

ESA is based in Brussels. It currently employs 76 staff members of 19 nationalities.  ESA is led by a College

consisting of three members, each appointed for a period of four years by the three participating EFTA States.

Role Description
ESA is recruiting an officer in the Internal Market

Affairs (IMA) Directorate to work as an auditor in

the field of food and feed safety, animal health and

welfare. The successful candidate will be assigned

responsibilities related to the application of the rel-

evant EEA legislation in Iceland and Norway.

Depending on workload and other requirements, the

responsibilities may also cover case handling relat-

ing to the same, or other, areas of EEA Law.

The successful candidate will join the IMA

Directorate, which is responsible for monitoring the

EEA EFTA States to ensure that they comply with

their obligations in the field of internal market law.

This position sits within IMA’s Food Safety Unit.

We are looking for a well-qualified candidate with

at least 5 years’ relevant experience from the pub-

lic and/or private sector. Experience of leading

audits in an international context would be advan-

tageous but is not essential.  

Food Safety Auditor 

JOB REFERENCE 17/2018
Deadline for applications:
28 October 2018 (midnight CET) 
Start date: January 2019 or as soon as
possible thereafter. For full details of this position and to apply, please visit: https://jobs.eftasurv.int

Aðstoðarmaður bakara óskast.

Umsóknir sendist á bjornsbakari@bjornsbakari.is 
merkt BAKARI.

Sími: 561 1433



Sérfræðingur óskast til starfa á 
Húsnæðissviði Íbúðalánasjóðs

 
Íbúðalánasjóður leitar að öflugum og metnaðarfullum  
einstaklingi í starf sérfræðings á Húsnæðissviði til að 
taka þátt í áframhaldandi uppbyggingu sjóðsins á sviði 
stefnumótunar, framþróunar, rannsókna og greininga á 
húsnæðismálum, veitingu húsnæðisstuðnings og að  
tryggja aðgengi að húsnæði fyrir alla. 

Helstu verkefni og ábyrgð
 Aðkoma að verkefnum Húsnæðissviðs, þar á meðal  

 veitingu stofnframlaga og gerð húsnæðisáætlana  
 sveitarfélaga
 Aðkoma að eftirliti með úthlutun stofnframlaga 
 Greiningar og samanburður á stefnu annarra landa í  

 húsnæðismálum 
 Kynningar og greinarskrif 

Hæfnikröfur
 Háskólamenntun á sviði viðskiptafræði eða önnur  

 sambærileg menntun sem nýtist í starfi.
 Framhaldsnám er kostur. 
 Brennandi áhugi á húsnæðismálum
 Færni til að tjá sig í ræðu og riti 
 Frumkvæði, metnaður, góðir skipulagshæfileikar og  

 sjálfstæð vinnubrögð 
 Færni í mannlegum samskiptum og góðir  

 samskiptahæfileikar skipta miklu máli 
 Reynsla af verkefnastjórnun er skilyrði

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi og viðkomandi 
stéttarfélags.
Umsókn skal fylgja starfsferilsskrá og kynningarbréf. 
Umsókn óskast fyllt út á vef starfatorgs. 

Um fullt starf er að ræða. Æskilegt er að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst. Starfskjör eru í samræmi við kjara-
samnings ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. Umsækjandi 
þarf að skila sakavottorði. Hafi umsækjandi verið fundinn 
sekur um refsiverða háttsemi getur það orðið til þess að 
viðkomandi telst ekki hæfur til að gegna starfi hjá sjóðnum.

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

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um  
ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir geta gilt í sex mánuði 
frá því að umsóknarfrestur rennur út. 
Starfshlutfall er 100%

Umsóknarfrestur er til og með 29. október 2018

Nánari upplýsingar veitir
Sigrún Ásta Magnúsdóttir - sigrun@ils.is - 569 6900

ILS Húsnæðissvið
Borgartúni 21
105 Reykjavík

Starfsfólk í afgreiðslu óskast
Í boði eru vaktir bæði fyrir og eftir hádegi,  
einnig eitthvað um helgar. Framtíðarstarf. 

Íslenskukunnátta skilyrði

Áhugasamir sæki um á netfangið
bjornsbakari@bjornsbakari.is merkt ATVINNA

Sími: 561 1433

Innréttingaverksmiðjan Fagus ehf. í Þorlákshöfn leitar að öflugum framleiðslustjóra til starfa sem fyrst. Um er að ræða mjög krefjandi 

og fjölbreytt starf sem krefst hæfni í stjórnun starfsmanna, lagerstjórnun og vörustjórnun.

Umsóknarfrestur er til og með 27. október nk.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að senda umsókn 

ásamt ítarlegri ferilskrá og mynd á netfangið dagga@fagus.is

Nánari upplýsingar veitir Dagbjört Hannesdóttir  

í síma 483-3900.
Unubakka 18-20 815 Þorlákshöfn 483 3900 fagus@fagus.is

FRAMLEIÐSLUSTJÓRI

HLUT VERK :

- Ber ábyrgð á og hefur umsjón með framleiðslu fyrirtækisins.

- Kemur að mannaráðningum og sinnir þjálfun starfsfólks.

- Sér um samskipti við verkkaupa.

- Sinnir samskiptum og upplýsingagjöf við aðra stjórnendur.

MENNTUNAR OG HÆFNISKRÖFUR:

- Haldgóð menntun sem nýtist í starfi.

- Reynsla af stjórnun og rekstri framleiðslu.

- Frumkvæði og metnaður til að ná árangri.

- Hæfileiki til að vinna sjálfstætt.

ERTU Í LEIT AÐ DRAUMASTARFINU?    

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is

Háskóli Íslands er í fararbroddi íslenskra háskóla og virkur þátttakandi í alþjóðlegu vísinda- og 
fræðasamfélagi. Háskólinn menntar fólk til áhrifa á öllum sviðum atvinnu- og þjóðlífs og er 
þannig undirstaða framsækins atvinnulífs og farsæls samfélags. Háskóli Íslands leggur hö-
fuðáherslu á gæði í kennslu, metnað í rannsóknum og markvissa nýsköpun. Þetta þrennt 
hefur komið Háskólanum í fremstu röð samkvæmt alþjóðlegum mælingum. 
Starfsánægja er mjög mikil við Háskóla Íslands og hefur aukist undanfarin ár en við 
skólann starfa nú um 1600 manns. Nemendur eru um 13 þúsund.

VILT ÞÚ VERÐA VEFSTJÓRI HÁSKÓLA ÍSLANDS?
HÁSKÓLI ÍSLANDS LEITAR AÐ METNAÐARFULLUM OG DRÍFANDI EINSTAKLINGI 
Í AÐ ÞRÓA ÁFRAM EINN EFNISMESTA OG FJÖLSÓTTASTA VEF LANDSINS

Starf vefstjóra Háskóla Íslands felur í sér yfirsýn og ábyrgð viðamikilla verkefna er lúta að vefsvæðum 
skólans og samfélagsmiðlum. Vefstjóri hefur yfirumsjón með þróun og nýsmíði vefja skólans. Hann 
stýrir samskiptum við vefteymi upplýsingatæknisviðs, vefstjóra sviða og deilda, vefritara skólans og 
háskólasamfélagið sjálft, sem og aðra sem koma að vefmálum við Háskóla Íslands.

Vefstjóri Háskóla Íslands er starfsmaður markaðs- og samskiptasviðs og vinnur náið með vefritstjórum 
skólans, upplýsingatæknisviði, forriturum, vefhönnuðum, kynningarstjórum fræðasviða skólans og 
öðrum aðilum á sviði vefmála, jafnt innan og utan háskólans.

Vefstjóri ber ábyrgð á stefnu og framtíðarsýn fyrir vefsamfélag háskólans sem er eitt hið stærsta á 
landinu. Hann hefur yfirumsjón með námskeiðum og kennslu á Drupal-vefumsjónarkerfið.

Háskóli Íslands leggur gríðarlega áherslu á vefmiðlun og gæði vefja sinna enda hafa vefir skólans 
hlotið viðurkenningar og tilnefningar fyrir að skara fram úr í íslenskum vefheimi.

HÆFNISKRÖFUR

 Meistarapróf á háskólastigi sem nýtist í starfi

 Haldbær reynsla af vefstjórnun viðamikilla   
 vefsvæða

 Reynsla af notkun og innleiðingu vefumsjónarkerfa

 Frumkvæði í starfi og framúrskarandi 
 samskiptahæfileikar

 Færni í framsetningu efnis fyrir vefi, úrlestri 
 og nýtingu vefmælinga og í leitarvélabestun

 Færni og skilningur á notkun samfélagsmiðla 
 og markaðssetningu á netinu

 Góð kunnátta í íslensku og ensku, bæði töluðu 
 og rituðu máli

 Reynsla af myndvinnslu og þekking á html er kostur

 Þekking á Drupal-vefumsjónarkerfinu er kostur

Umsóknarfrestur er til 5. nóvember 2018.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jón Örn 
Guðbjartsson, sviðsstjóri markaðs- og sam-
skiptasviðs, jonorn@hi.is.

Óskað er eftir því að viðkomandi geti hafið 
störf sem fyrst, eftir nánara samkomulagi. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi 
fjármálaráðherra og Félags háskólakennara.

Öllum umsóknum verður svarað og um-
sækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins 
þegar ákvörðun hefur verið tekin. 

Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá lokum 
umsóknarfrests.

Hægt er að sækja um starfið á vef HÍ: http://www.hi.is/laus_storf 

Við ráðningu í störf við Háskóla Íslands er tekið mið af jafnréttisáætlun háskólans. 
Vakin er athygli á málstefnu Háskóla Íslands.



Tæknivík óskar eftir að ráða 
rafvirkja til starfa 

Umsóknum skal skila á netfangið gulli@eldi.is

Þjónustu- og upplýsingafulltrúi 
hjá Dalvíkurbyggðar 

Dalvíkurbyggð óskar eftir að ráða þjónustu- og upplýsinga-
fulltrúa á Fjármála- og stjórnsýslusvið í 100% starf. Leitað 
er eftir einstaklingi sem er tilbúinn að þróast áfram í starfi 
og aðlaga sig að breyttu starfsumhverfi á hverjum tíma. 
Viðkomandi þarf að vera tilbúinn að takast á við fjölbreytt 
og krefjandi starf. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 
sem fyrst.

Starfssvið:
 Ritstjórn heimasíðu  og umsjón með vefmiðlum.
 Tekur þátt í uppbyggingu á rafrænni stjórnsýslu 

 og upplýsingatækni.
 Markaðssetning á Dalvíkurbyggð og gerð kynningarefnis.
 Almenn upplýsingagjöf í þjónustuveri.
 Starfsmaður atvinnumála- og kynningarráðs.
 Móttaka og skráning reikninga.
 Þátttaka í stefnumótun.
 Ýmis tímabundin verkefni .

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Menntun sem nýtist í starfi, háskólapróf er æskilegt.
 Góð þekking og reynsla af sambærilegum störfum 

 er skilyrði.
 Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu, einkum 

 sveitarfélaga, er kostur.
 Góð tölvukunnátta og þekking á upplýsingatækni skilyrði.
 Gott vald á íslensku og  færni til að tjá sig í ræðu og riti.
 Skipulagshæfileikar, nákvæm vinnubrögð og árverkni.
 Framúrskarandi samskiptahæfileikar og þjónustulund.
 Sjálfstæði og frumkvæði í starfi.
 Metnaður til árangurs og jákvæðni.

Umsóknarfrestur er til og með 25. október 2018.

Umsóknum skal skila til sviðsstjóra fjármála- og stjórnsýslu-
sviðs á netfangið gp@dalvikurbyggd.is.  Umsókn um starfið 
þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar 
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur 
fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Nánari upplýsingar veitir Guðrún Pálína Jóhannsdóttir, 
sviðstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs, 
(gp@dalvikurbyggd.is) eða í síma 460-4903.

Dalvíkurbyggð er 1900 manna sveitarfélag við Eyjafjörð.
Þar er blómlegt atvinnulíf, öflugt menningarlíf 
og aðstaða til íþróttaiðkunar framúrskarandi.

Umhverfið er sérlega fjölskylduvænt og aðstæður 
til útivistar með besta móti.

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

 Við ráðum
Ráðum býður upp á ráðgjöf og ráðningar 
sniðnar að þörfum viðskiptavinarins.



STÖRF HJÁ
GARÐABÆ
Garðaskóli
• Skólaliði
• Stuðningsfulltrúi

Urriðaholtsskóli - leikskólastig
• Deildarstjóri
• Leikskólakennarar eða annað 
 uppeldismenntað starfsfólk

Leikskólinn Bæjarból
• Deildarstjóri – tímabundin staða

Leikskólinn Holtakot
• Leikskólakennari eða annar 
 uppeldismenntaður starfsmaður
• Starfsmaður til stuðnings við barn

Leikskólinn Kirkjuból
• Leikskólakennari eða annar 
 uppeldismenntaður starfsmaður

Leikskólinn Lundaból
• Leikskólakennari eða annar 
 uppeldismenntaður starfsmaður

Krókamýri – heimili fyrir fatlað fólk
• Starfsmaður

Sigurhæð – heimili fyrir fatlað fólk
• Starfsmaður

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

Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef 
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is.
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Skipulagsfulltrúinn í Reykjavík óskar eftir að ráða arkitekt, landslagsarkitekt eða skipulagfræðing í verkefnastjórn hjá 
embættinu. 
Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar auglýsir eftir verkefnisstjóra til starfa hjá skipulagsfulltrúanum í Reykjavík. 
Skipulagsfulltrúi starfar skv. skipulagslögum nr. 123/2010. Hann hefur m.a. umsjón með skipulagsgerð, gefur út framkvæmdaleyfi 
og hefur eftirlit með þeim framkvæmdum. Skipulagsfulltrúi ber ábyrgð á gerð skipulagsáætlana, embættisafgreiðslum í umboði 
skipulagsráðs og eftirfylgni á stefnumótun og ákvörðunum ráðsins.
Við leitum að öflugum starfsmanni með þekkingu og reynslu af skipulagsvinnu sem hefur tileinkað sér sjálfstæð vinnubrögð og 
er mjög fær í teymisvinnu. Vinnan krefst víðtækrar faglegrar þekkingar, skipulagshæfni, frumleika og nákvæmni. Um er að ræða 
starf í skapandi og faglegu starfsumhverfi með nýsköpun og framsækni í skipulagsgerð að leiðarljósi.

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

Menntunar- og hæfniskröfur

nr.123/2010.

skipulagsáætlana er kostur.  

sjálfstætt. 

skrifstofustörfum og þekking á hönnunar-, umbrots-, og 
teikniforritum.

Arkitekt, landslagsarkitekt eða skipulagfræðingur  

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Starfssvið

og borgarumhverfis með vistvæn sjónarmið að leiðarljósi.

verkefnum og skipulagsáætlunum.

umsókna. 

hverfum. 

ráðgjafa og stofnanir, nefndir og ráð, skrifstofur og deildir 
innan og utan borgarkerfis um hverfisskipulagsmál. 

skipulagsfulltrúa og/eða umhverfis- og skipulagssviðs.

borgarinnar sem eru á verksviði  embættis skipulagsfulltrúa.
 
Samstarfsaðilar eru sérfræðingar hjá skipulagsfulltrúa og umhverfis- og skipulagssviði, fagaðilar,  fagráð og kjörnir fulltrúar, 
önnur svið og stofnanir Reykjavíkurborgar, starfsmenn ríkisstofnana,viðskiptavinir og önnur sveitarfélög. 
Um er að ræða 100% starf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags. Nánari upplýsingar veitir Björn Axelsson bjorn.axelsson@reykjavik.is 
skipulagsfulltrúi í síma 411-1111. Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „laus störf” og 
„verkefnisstjóri“. Umsóknarfrestur er til og með 29 október 2018.   

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja.
Hjá félaginu starfa um 3.000 manns í 25 löndum.
Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki. WWW.OSSUR.COM

Össur leitar að sérfræðingi til starfa við innleiðingu og stýringu stofngagna í Master Data Management teymi á 
Fjármálasviði. Viðkomandi þarf að hafa mikinn áhuga á gögnum, greiningum og ferlum. Útsjónarsemi, nákvæmni og 
sjálfstæði í vinnubrögðum er áskilin. 
Össur er framsækið fyrirtæki þegar kemur að stýringu og stjórnsýslu stofngagna. Starfsfólk og stjórnendur fyrirtækisins 
um allan heim nota stofngögn daglega í almennum rekstri sem og við ákvarðanatöku.

HÆFNISKRÖFUR
• B.Sc í verkfræði, tölvunarfræði, eða öðru sambærilegu

• Reynsla af stýringu og innleiðingu stofngagna æskileg

• Reynsla á sviði viðskiptagreindar er kostur

• Þekking á Microsoft SQL Server Management Studio  

er skilyrði

• Þekking á Microsoft Master Data Services og ExMon  

er kostur

• Mjög góð enskukunnátta

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Sérfræðingur í stofngögnum

Umsóknarfrestur er til og með 22. október 2018.

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. 

STARFSSVIÐ
• Þátttakandi í alþjóðlegum verkefnum er snerta stofngögn

• Framkvæmir greiningar á stofngögnum þvert á ferla, 

deildir og kerfi

• Hannar, útfærir og heldur utan um frávikapróf

• Hannar og heldur við gagnamódelum og líkönum

• Útfærir ferla og handbækur fyrir notendur

(Master Data Agent)

hagvangur.is

Náðu meiri árangri  
í samningaviðræðum
Námskeið í samningatækni
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf hjá Kópavogsbæ

Grunnskólar

· Aðstoðarskólastjóri í Smáraskóla

· Frístundaleiðbeinandi í Lindaskóla

· Frístundaleiðbeinandi í Snælandsskóla

· Frístundaleiðbeinandi í Salaskóla

· Kennari á miðstig í Vatnsendaskóla

· Kennari á yngsta stig í Snælandsskóla

· Matráður starfsmanna í Vatnsendaskóla

· Umsjónarkennari á miðstig í Salaskóla

· Þroskaþjálfi í Hörðuvallaskóla

Umhverfissvið

· Innkaupastjóri

Velferðarsvið

· Starfsfólk í félagslega heimaþjónustu

· Starfsmenn í íbúðarkjarna

· Þroskaþjálfi 

Leikskólar

· Starfsmaður í sérkennslu í Læk

· Deildarstjóri í  Austurkór

· Deildarstjóri í Fífusali

· Deildarstjóri í Kópahvol

· Leikskólakennari í Kópastein

· Leikskólakennari í Efstahjalla

· Leikskólakennari í Austurkór

· Leikskólakennari í Urðarhól

· Leikskólakennari í Marbakka

· Leikskólakennari í Álfatún

· Leikskólasérkennari í Austurkór

· Leikskólasérkennari í Kópahvol

· Starfsfólk í hlutastarf í Núp

· Sérkennari í Fífusali

Annað

· Tímabundið starf í sundlaug Kópavogs

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is, þar 
sem jafnframt má finna fleiri störf og nánari upplýsingar.

Kíktu inn á atvinnuvef Fréttablaðsins og JOB.is  
á atvinna.frettabladid.is eða á www.job.is 

Glæný og fersk störf í hverri viku.          

ERTU Í 
LEIT AÐ 

DRAUMA-
STARFINU?

Við leitum að metnaðarfullum og drífandi lögfræðingi sem 
hefur áhuga á málefnum ráðuneytisins og innviðauppbyggingu 
samfélagsins til að starfa með okkur. Starfið heyrir undir skrifstofu 
samgangna sem fer með samgöngumál og samgönguöryggi.  
Í starfinu felst m.a. stefnumótun á málefnasviðum skrifstofunnar, 
samning frumvarpa og reglugerða og svörun erinda. 

Nánari upplýsingar 
um starfið veitir 
Guðný E. Ingadóttir 
mannauðsstjóri í síma 
545 8200.

Umsókn skal fylgja 
starfsferilskrá og 
kynningarbréf þar 
sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og 
hæfni viðkomandi til 
að gegna starfinu.

Frekari upplýsingar má 
finna á www.starfatorg.is 

Umsóknarfrestur er 
til 29. október nk.

Menntunar- og hæfniskröfur eru m.a.
• Fullnaðarpróf í lögfræði með  

embættis- eða meistaraprófi.
• A.m.k. 3ja ára haldbær reynsla  

af lögfræðistörfum. 
• Góð almenn þekking á málefnum 

ráðuneytisins. 
• Þekking á siglingamálum, eða öðrum 

samgöngumálum er kostur.

• Þekking á Evrópurétti er kostur.

• Þekking eða reynsla af  
stefnumótun er æskileg.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið • 
Sölvhólsgötu 7  •  101 Reykjavík  •  Sími 545 8200

Starf lögfræðings hjá samgöngu- 
og sveitarstjórnarráðuneytinu



Umsóknarfrestur er til og með 25. október 2018. 
Umsókn, ásamt ferilskrá og kynningarbréfi, óskast fyllt 
út á vef félagsins www.airicelandconnect.is/umsokn

Nánari upplýsingar veitir Arna Ómarsdóttir, gæða- og öryggisstjóri, 
arnao@airicelandconnect.is

Við hlökkum til að heyra frá þér.

Starfið:  
• Ábyrgð á og framkvæmd úttekta og skoðana  

í samræmi við úttektaráætlun félagsins

• Viðkomandi mun vinna náið með  
gæða- og öryggisstjóra Air Iceland Connect

• Starfsstöð er á Reykjavíkurflugvelli

• Möguleiki er á hlutastarfi

Hæfniskröfur: 
• Flugtengd menntun sem nýtist í starfi

• Góð þekking og reynsla af gæðamálum

• Þekking á lögum og reglugerðum er lúta að starfinu

• Jákvætt hugarfar og góð samskiptahæfni

• Gott vald á íslensku og ensku

• Heiðarleiki og nákvæmni í vinnubrögðum

Air Iceland Connect leitar að metnaðarfullum einstaklingi til starfa í 
gæða- og öryggisdeild til að sinna gæðaúttektum á flugtengdri starfsemi.

Úttektarmaður í 
flugtengdri starfsemi

Tæknimaður
Samhentir Kassagerð HF  Suðurhrauni 4, 210 Garðabæ                             
Samhentir leita að áhugasömum einstaklingi til að slást í 
samhent teymi okkar. Til að hafa yfirumsjón með viðhalds 
og varahlutaþjónustu félagsins

Viðkomandi einstaklingur þarf að vera traustur, með ríka 
þjónustulund og geta tekist á við krefjandi verkefni.

Helstu verkefni:

 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 eða tæknimenntun

leggur metnað í þjálfun og starfsþróun sinna 
starfsmanna.

Samhentir hefur vaxið jafnt og þétt frá stofnun, frá því að vera 
lítið sprotafyrirtæki í stærsta umbúðaþjónustufyrirtæki á 
Íslandi. Lykillinn að framgangi fyrirtækisins liggur í góðum 
tengslum við viðskipavini og birgja félagsins, vönduðu og 
reynslumiklu starfsfólki ásamt áherslu á gæði og nýjungar.  
Hjá félaginu starfa 40 manns.

(bjarni@samhentir.is)

Hollt & Gott ehf. var stofnað árið 1995. Fyrirtækið hefur 
frá upphafi sérhæft sig í fullvinnslu á fersku grænmeti, 
 ferskum salatblöndum, niðurskornum ávöxtum, brauð-
salötum og sósum. Framleiðsluvörur fyrirtækisins eru 
jafnt fyrir neytendamarkað og stóreldhús ásamt vörum 
og hráefni fyrir salatbari í verslunum og fyrirtækjum. 

Hjá Hollt & Gott starfa að jafnaði um 35 manns við fram-
leiðslu, dreifingu og sölu. Hollt & Gott ehf. leggur metnað 
sinn í að standa undir þeirri ábyrgð að tryggja viðskipta-
vinum vörugæði í samræmi við væntingar svo og að 
tryggja neytendum öruggar matvörur. 

um 35 ma
& Gott ehf. leggu

byrgð að tryggja viðski
við væntingar svo og að 

ar matvörur. 

Hollt & Gott ehf. leitar að öflugum einstaklingi til að taka við starfi 
framleiðslustjóra félagsins. Um spennandi og krefjandi starf er að ræða 
þar sem reynir meðal annars á hæfni til sköpunar,  skipulags og samskipta. 

Umsóknarfrestur er til og með 21. október nk. Nánari upplýsingar um starfið 
veitir Máni Ásgeirsson, framkvæmdastjóri Hollt & Gott, mani@hollt.is. 

Umsóknum skal skilað á netfang starfsmannastjóra, thorhildur@ss.is

Menntunar- og hæfniskröfur

 Menntun og reynsla á sviði matvælaiðnaðar 

 Skipulagshæfileikar 

 Mikil hæfni í mannlegum samkiptum

 Mikill faglegur áhugi

Starfslýsing

 Annast daglega stjórnun vinnslu 

 Skipulagning framleiðslu og vöruþróun

 Áætlanagerð og stefnumótun vinnslu

 Framfylgja gæðakerfi og gæðastefnu 

 Þátttaka í stefnumótun

Framleiðslustjóri

holltoggott.is
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The EFTA Surveillance Authority (ESA) monitors compliance with the Agreement on the European Economic

Area (EEA Agreement) in Iceland, Liechtenstein and Norway, enabling those States to participate in the

Internal Market of the European Union.

ESA is an international organisation, independent of the States, which safeguards the rights of individuals

and undertakings under the EEA Agreement, ensuring free movement, fair competition and control of state

aid. ESA's work helps remove barriers to trade and open up new opportunities to over 500 million

Europeans, creating jobs and growth and adding to the international competitiveness of the States. 

ESA is based in Brussels. It currently employs 76 staff members of 19 nationalities.  ESA is led by a College

consisting of three members, each appointed for a period of four years by the three participating EFTA States.

Role Description
ESA is recruiting a Head of Finance to join its

Administration Department.  The Administration is

responsible for the provision of comprehensive and

efficient services in the fields of Finance, HR, ICT

and Registry. 

We are looking for a highly motivated, flexible and

service-minded new team member, with a keen

focus on continuous improvement, to work in a

dynamic international environment.  

The successful applicant will be responsible for

managing the financial and accounting operations

of the Authority and will report to the Director of

Administration.  S/he will be working hands-on with

budgets, accounting, financial reporting and fore-

casting, procurement, payments, treasury, payroll

and any other finance related activities.  

The successful candidate will also be responsible

for the day to day interpretation and execution of

the Authority’s Financial Regulations and Rules

and will work closely with the Head of HR to ensure

consistent application of the Staff Regulations and

Rules on salaries, allowances, benefits and

expenses.  

The Head of Finance is responsible for the man-

agement of the Finance and Administration

Assistant, as well as managing the finance-relat-

ed tasks undertaken by other Assistants within the

Administration. 

The position will require direct contact with the

Authority’s College and all staff members, nation-

al administrations in Belgium and the EEA EFTA

States, external providers and auditors.    

Head of Finance 

JOB REFERENCE 18/2018

Deadline for applications:
4 November 2018 (midnight CET)

Start date: March 2019 or earlier if 

possible

For full details of this position and to apply, please visit: https://jobs.eftasurv.int

 Við ráðum

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

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 fyrir tækja í dag. Þekking á markaðnum 
er því mikilvæg og þar skiptir reynslan miklu 
máli. Með leit í gagna grunni eða aug lýsingu í 
viðeigandi miðlum aðstoðar Ráðum fyrirtæki 
við að finna hæfasta ein staklinginn í starfið.
 
Sveigjanleg nálgun

Sérstaða Ráðum liggur í sveigjanlegri nálgun 
á ráðningar verkefnið. Fyrir utan að sjá um allt 
ráðningar ferlið komum við til móts við þarfir 
fyrir  tækja með því að sjá um hluta þess ef þörf 
krefur, t.d. bakgrunns kannanir, hæfnis mat eða 
starfs tengdar æfingar.
 
Matstæki

Ráðum notast við nýjustu aðferðir við að meta 
hæfni og persónuleikaþætti sem geta skipt 
sköpum í ráðningum. Ráðum er í sam starfi við 
banda ríska mannauðs lausna fyrirtækið CEB sem 
er í farar broddi í persónu  leika prófum og öðrum 
mats tækjum sem eru sér stak lega hönnuð til að 
greina sérstöðu og hæfileika ein staklinga áður 
en ráðning fer fram. 

Þannig er hægt að finna hæfasta einstaklinginn 
með talsverðri ná kvæmni. Persónu leika matið 
OPQ32 og DSI (Dependa bility & Safety Index) 
skimunar   prófið hafa t.d. verið stöðluð og 
staðfærð að íslenskum markaði.
 
Ráðgjöf við starfslok

Viðskilnaður fyrirtækis við starfsmann skiptir 
höfuð máli þegar fyrirtækið á frum kvæðið að 
starfs lokum. Ráðum býður upp á við tal við 
ráð gjafa sem felur m.a. í sér upplýsingar um 
atvinnu markaðinn, ráðgjöf varðandi starfs-
ferilskrá og kynningarbréf og hagnýt atriði 
varðandi starfs leit og atvinnu viðtöl.

Ráðum býður upp á ráðgjöf 
og ráðningar þjónustu sniðna 
að þörfum viðskiptavinarins.

Deildarstjóri 
launadeildar

kopavogur.is

P
ipar\TBW
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Ráðningartími
Um framtíðarstarf er að ræða og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, s.s. viðskiptafræði, hagfræði eða sambærileg
• Reynsla af launavinnslu skilyrði.
• Þekking á mannauðs- og launakerfi SAP æskileg.
• Þekking af starfsemi sveitarfélaga er kostur.
• Stjórnunarreynsla er kostur.
• Góð samskipta- og samstarfshæfni.
• Góð þekking á töflureikni.
• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi.

Helstu verkefni:
• Stýrir starfsemi launadeildar.
• Veitir stjórnendum ráðgjöf varðandi launavinnslu.
• Annast launasetningar skv. kjarasamningum og starfsmati.
• Veitir ráðgjöf varðandi kjarasamninga og starfsmat, framkvæmd þeirra og túlkun.
• Veitir ráðgjöf og kennslu á launakerfi bæjarins.
• Ber ábyrgð á öflun stjórnendaupplýsinga úr launa- og mannauðskerfi.
• Tölfræðilegar úttektir og greinargerðir vegna kjarasamninga, starfsmats og launa.
• Annast undirbúning fyrir launaáætlun.
• Annast skil á launagögnum og uppgjöri til bókhalds og endurskoðunar.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga 
og viðkomandi stéttarfélag innan BHM.

Umsóknarfrestur er til og með 28. október 2018.
Upplýsingar um starfið gefur Þorsteinn Einarsson, starfsmannastjóri í síma 441-0000.  
Einnig smá senda fyrirspurnir á steini@kopavogur.is 

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar

Kópavogsbær óskar eftir deildarstjóra launadeildar
Á starfsmanna- og launadeild Kópavogsbæjar starfa 13 starfsmenn og þar af sinna sjö þeirra 
launavinnslu til um 3000 starfsmanna mánaðarlega. Unnið er samkvæmt verkferlum í vottuðu 
gæðakerfi. Öflugur og samhentur hópur starfsmanna starfar á bæjarskrifstofum Kópavogs.



MARKAÐSSTJÓRI BÍLABÚÐAR BENNA
Hefur þú brennandi áhuga á markaðsmálum og ertu með mikið keppnisskap? 

Vilt þú starfa hjá rótgrónu og öflugu fyrirtæki og frábæru teymi sem hefur mikinn metnað til að ná árangri? 

 

Menntunar- og hæfniskröfurMarkaðsstjóri starfsvið

 markaðsdeildar

 markaðsáætlunar

 markaðsdeildar

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

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

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

Hafðu samband við okkur og sjáðu 

hvað við getum gert fyrir þig. 
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Trésmíðavélar til sölu
Til sölu vélar og tæki af trésmíðaverkstæði 

úr þrotabúi Inntré ehf á Ísafirði. 

Spónsaumavél, límvals- og hnífaborð, háþrýstirakatæki, 
þykktarslípivél, færibandalína, lakklína, ofn, kantlímingar- 
vél, plötusög, spónlímingarpressa, yfirfræsari, loftpressa, 
spónsax, yfirfræsari, lakkdælur, grindur, stóll og blásarar  
í lakkklefa, spónsog og síló.  

Tækin eru staðsett á Ísafirði. 
Verða einungis seld í einu lagi. 

Hafið samband við skiptastjóra, Hjördísi E Harðardóttur hrl 
í síma 530 1800 eða hjordis@megin.is fyrir frekari upplýs-
ingar, myndir ofl.

Velferðarráðuneytið auglýsir styrki 
til félagasamtaka vegna verkefna 

á sviði félagsmála 

Auglýst er eftir umsóknum um styrki frá íslenskum 
félagasamtökum vegna verkefna sem falla undir 
verkefnasvið ráðuneytisins á sviði félagsmála.  
Ekki eru veittir styrkir til verkefna sem hljóta styrki 
á fjárlögum eða falla undir sjóði ráðuneytisins eða 
samninga sem gerðir hafa verið við ráðuneytið.

Veittir eru styrkir til afmarkaðra verkefna sem miða 
að því að veita einstaklingum eða hópum stuðning, 
fræðslu og ráðgjöf samkvæmt áherslum ráðherra 
hverju sinni. Styrkir eru ekki veittir til lengri tíma 
en eins árs í senn. Þá má meðal annars veita til 
verkefna sem felast í því að:

a. Útbúa fræðsluefni og standa fyrir fræðslu
    starfsemi.
b. Vera málsvari og standa vörð um hagsmuni
    félagsmanna.
c. Bjóða upp á stuðning og ráðgjöf.

Veittir eru styrkir til félagasamtaka sem starfa  
 

forvarna, fræðslu og fjölskyldu- og jafnréttismála. 

Að þessu sinni verður lögð áhersla á verkefni 
sem lúta að málefnum barna og fjölskyldna,  
sérstaklega þau sem snerta snemmtæka íhlutun. 

Ekki eru veittir styrkir til rekstrar. Með rekstri er 
meðal annars átt við rekstur skrifstofu, þar með 
talin greiðsla húsaleigu. 

-
ráðuneytinu til verkefnis þarf að liggja fyrir grein-
argerð um framkvæmd þess verkefnis og ráðstöfun 
styrkfjárins til að ný umsókn komi til greina.

Umsóknarfrestur er til kl. 16.00 mánudaginn 
12. nóvember 2018. 
Umsókn sem berst eftir að umsóknarfresti 
er lokið verður ekki tekin til umfjöllunar. 
Úthlutun fer fram eigi síðar en 1. febrúar 2019.

Sækja skal um á rafrænu formi. Nánari upplýsingar  
og leiðbeiningar um umsóknir á rafrænum eyðu- 

(www.vel.is).

Velferðarráðuneytinu, 12. október 2018.

TIL LEIGU

20844 – 
Útleiga námu- og efnistökuréttinda.

Ríkiskaup fyrir hönd Ríkiseigna óskar eftir tilboðum í Námu- 
og efnistökuréttindi í landi ríkisins, Stapafell, lnr. 129981, fnr. 
209-4387 og Stapafell, lnr. 129216, fnr. 209-2862, á Reykja-
nesi, nefnt Stapafellsnáma. Stærð hins leigða lands er talið 
vera um 110 ha. 
Skila skal tilboðum í samræmi við meðfylgjandi  
leigusamning.
Eftirfarandi gögn skulu fylgja tilboðinu:

1. Vottorð um skuldleysi við ríkissjóð.
2. Vottorð um skuldleysi við lífeyrissjóði.
3. Útfyllt og undirritað tilboðsblað.
4. Endurskoðaðar ársreikningur síðasta árs

Nánari upplýsingar eru aðgengilegar á vef Ríkiskaupa 
www.rikiskaup.is 
Fyrirspurnir varðandi verkefni nr. 20844 skulu sendar á 
netfangið www.utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef 
Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is
Áhugasamir skulu skila inn tilboðum sínum í lokuðu umslagi 
í afgreiðslu Ríkiskaupa fyrir klukkan 11:00 þann 26. október 
2018, merkt: 20844 Stapafellsnáma. 

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

Velferðarráðuneytið auglýsir styrki til 
félagasamtaka vegna verkefna á sviði 
heilbrigðismála lausa til umsóknar.

Auglýst er eftir umsóknum um styrki af safnliðum 
fjárlaga frá íslenskum félagasamtökum vegna 
verkefna sem falla undir verkefnasvið velferðar-
ráðuneytisins á sviði heilbrigðismála. Heilbrigðis-
ráðherra mun leggja áherslu á að styrkja 
verk efni sem lúta að geðheilbrigði barna og ungs 
fólks og verkefni sem varða málefni heilabilaðra.

Ekki eru veittir styrkir til verkefna sem hljóta styrki 
á fjárlögum eða falla undir sjóði ráðuneytisins eða 
samninga sem gerðir hafa verið við ráðuneytið.

Einungis er tekið við rafrænum umsóknum.  
Nánari upplýsingar og leiðbeiningar um umsóknir 
á rafrænum eyðublöðum er að nna á vef velferðar-
ráðuneytisins (www.vel.is). 

Úthlutun fer fram einu sinni á ári og eru veittir 
styrkir til verkefna sem miða að því að veita  
einstaklingum eða hópum stuðning, fræðslu og 
ráðgjöf. Styrkir eru ekki veittir til lengri tíma  
en eins árs í senn.

Umsóknarfrestur er til kl. 16.00 mánudaginn  
12. nóvember 2018. Úthlutað verður eigi síðar  
en 1. febrúar 2019.

Umsókn sem berst eftir að umsóknarfresti lýkur 
verður ekki tekin til umfjöllunar.

Velferðarráðuneytinu 12. október 2018.

Heildarstærð skólabyggingar/grunnskólans er brúttó um 
7.700 m2. Skólalóð verður boðin út í sérútboði.  
Skólinn er á 2 hæðum auk tæknikjallara og tæknirýmis 
sem telst til 3. hæðar. Skólinn er byggður upp sem fjórar 
kennslutvenndir á tveimur hæðum auk stoðrýma, almenn 
svæði, matsalur, fjölnotasalur, bókasafn og gangar deila 
upp þessum tvenndum langsum eftir byggingunni og mynda 
„lífæð“ skólans. Búið er að koma þjöppuðum púða undir 
bygginguna í rétta hæð og því er hægt að hefja framkvæmd- 
ir um leið og tilboðsferli lýkur með samningum.  
Verklok er 15. júní 2020.

Útboðsgögn má nálgast á útboðsvef Ríkiskaupa laugar-
daginn 20. október næstkomandi. 

Stapaskóli - Útboð nr. 20827
Reykjanesbær óskar eftir tilboðum í nýja skólabyggingu í 

sveitarfélaginu. Verkið felur í sér að reisa nýjan grunnskóla 
að Dalbraut 11-13, Reykjanesbæ. 

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

 Klór fyrir ÍTR, útboð nr. 14341

 Baðsápa fyrir ÍTR, útboð nr. 14342

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

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is
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Auglýsing um breytingu á deiliskipulagi í Kópavogi

Markavegur 3-5. Breytt deiliskipulag
Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er hér með auglýst að nýju tillaga að breyttu deiliskipulagi við Markaveg 
3-5. Í breytingunni felst að breyta byggingarreit beggja lóða svo fyrirhuguð reiðskemma á Markavegi 5 sameinist áður byggðu
hesthúsi á Markavegi 3-4 og yrði 28m á lengd. Gólfkóti á Markavegi 5 fer úr 102,5 niður í 101,6, mænishæð hækkar úr 4,50m í 5m. 
Byggingarmagn á Markavegi 5 mun aukast um 56 m2, fer úr 240m2 í 296m2 og byggingarmagn á Markavegi 3-4 mun aukast um
43m2, fer úr 312,3m2 í 335,3m2. Aðrir skilmálar haldast óbreyttir. Nánar vísað til kynningargagna.

Vatnsendi – Athafnasvæði. Urðarhvarf 8. Breytt deiliskipulag.

Bæjarstjórn Kópavogs hefur samþykkt í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, að auglýsa tillögu að breyttu deili-
skipulagi fyrir lóðina að Urðarhvarfi 8.

Skipulagssvæðið sem er um 1 ha að stærð afmarkast af Breiðholtsbraut til norðurs, Vatnsendahvarfi til austurs, Urðarhvarfi 6 til 
suðurs og Urðarhvarfi 10 til vesturs.

Í breytingunni felst að stækka inndregna þakhæð til vesturs um 350 m2. Fjöldi bílastæða á lóð verður 416 stæði.

Að öðru leyti er vísað í gildandi deiliskipulag sem samþykkt var í bæjarráði 25. september 2001 og birt í B- deild Stjórnartíðinda 
15. janúar 2001 m.s.br. sem samþykktar voru í bæjarráði 22. september 2005 og birt í B- deild Stjórnartíðinda 30. janúar 2006

Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:2000 ásamt greinargerð, skýringarmyndum. Nánar vísast til kynningargagna.

Ofangreindar tillögur eru aðgengilegar á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is og í þjónustuveri Kópavogsbæjar að Digranes-
vegi 1 frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá kl. 8:30 til 15:00. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að 
gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Athugasemdir og ábendingar skulu hafa borist skriflega til skipulags- og byggingardeildar 
Umhverfissviðs, Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða á netfangið skipulag@kopavogur.is eigi síðar en kl. 15:00 mánudaginn 
26. nóvember 2018.

Skipulagsstjóri Kópavogs.

kopavogur.is

Framkvæmdarleyfi við 
Mjólkárvirkjun, Ísafjarðarbæ

Orkubú Vestfjarða ohf. sækir með umsókn sinni dags. 
6.júní 2018 um að framkvæmdaleyfi verði gefið út vegna 
skurðar sunnan Grímsvatns og þar með að veita vatni 
í Borgarhvilftarlæk, á grundvelli þeirra gagna sem fyrir 
liggja og samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010.
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar staðfesti niðurstöðuna á fundi 
sínum 4. október s.l.

Framkvæmdaleyfi er veitt á grundvelli þeirra og fylgigagna 
í samræmi við reglugerð um framkvæmdaleyfi nr.772/2012 . 
Framkvæmdaleyfisgjald að fjárhæð kr. 75.823,- hefur verið 
greitt.

Einungis er sótt um framkvæmdaleyfi fyrir umræddum 
skurði.
Niðurstaða Skipulagsstofnunar frá 27. september 2017 er 
sú að fyrirhuguð stækkun Mjólkárvirkjunar sé ekki líkleg 
til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif og því 
óháð mati á umhverfisáhrifum.

Fylgiskjöl og greinargerðir má nálgast á heimasíðu sveitar-
félagsins www.isafjordur.is.

Vakin er athygli á því að niðurstaða sveitastjórnar er 
kæranleg til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála 
sbr. 4. gr. laga nr. 130/2011. Kærufrestur er einn mánuður 
frá birtingu auglýsingar. 

Athugasemdir skulu berast til bæjarskrifstofu Ísafjarðar-
bæjar eða með tölvupósti á: axelov@isafjordur.is   

Ísafirði, 11. október 2018
Axel Rodriguez Överby, skipulagsfulltrúi

ÍSAFJARÐARBÆR

GARÐATORGI 7 
210 GARÐABÆ 
Sími : 545-0800
is www.gardatorg.is

Til leigu. 
Snyrtilegt og gott 604,4 fm. atvinnuhúsnæði.  Lofthæð frá 3,8 m til 5,2 ( 
innanmál ) Hurðarhæð 2,8 m. Möguleiki er að bæta við gluggum eða 
hurðum eftir þörfum leigutaka, leigusali sér um þann kostnað, einnig 
er möguleiki að skipta húsnæðinu í tvo leiguhluta.  Leiguverð Tilboð.  
Upplýsingar veitir Sigurður Tyrfingsson, löggiltur fasteignasali  
í síma 898-3708 eða sigurdur@gardatorg.is.

Smiðjuvegur 12 Kópavogi

TIL
LEIGU

TIL SÖLU BÍLALEIGA Í EIGIN HÚSNÆÐI

Hef fengið í sölu bílaleigu sem hefur verið í rekstri til fjölda ára.
Bílaleigan er rekin í eigin húsnæði og er þar einnig aðstaða til viðgerða.

Mjög góð staðsetning til að taka á móti farþegum sem koma til landsins. 

Er til afhendingar nú þegar. 

Eignaskipti möguleg.

Nánari upplýsingar veitir Þorlákur Ómar Einarsson lögg. fasteignasali

í síma 820 2399 eða 533 1004

Falleg og mikið endurnýjuð 173 fm 5 herbergja efri hæð með 53 
fm bílskúr (er í raun 64fm) á þessum eftirsótta stað við Blönduhlíð 
í Reykjavík. Sameiginlegur inngangur með risíbúð.  Þrjú rúmgóð 
svefnherbergi og tvær stórar stofur. Eignin hefur verið endurnýjuð 
mikið að innan, baðherbergi, skápar, gólfefni og gólfhiti. Einnig var 
húsið steinað.  Eign sem gefur mikla möguleika. Verð 67.8 millj.

BLÖNDUHLÍÐ 27 –  HÆÐ

OPIÐ HÚS SUNNUD. 14. OKT. FRÁ KL 14:30 – 15:00.

Falleg og mikið

OPIÐ 

HÚS

ERTU Í LEIT AÐ DRAUMASTARFINU?    

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is

Þorsteinn  
Magnússon 
Lögg. fast. 
S. 894 2045

Austurvegi 6 - Sími 482 4800 - www.arborgir.is

Þorsteinn Magnússon lögg. fasteignasali

Fallegt og skemmtilega 
hannað 4ra herb. parhús 
í “funkís” stíl í byggingu 
í Hagalandi á Selfossi. 
Húsin eru timbuhús, 
klætt að utan með litaðri 
smábáru og ómeðhönd-
luðu lerki í bland. Húsið 
skilast fullbúið að utan 
og fokhelt að innan. Heildarstærð eignarinnar er 104,8m2. Í 
heildina er um að ræða mjög viðhaldslétt parhús í nýju og 
skemmtilegu hverfi. Afhending á fokheldri eign er í maí 2019. 
Verð: 24.490.0000 kr. 
Nánari upplýsingar á skrifstofu Árborga.

Urriðalækur 18-20, 800 Selfoss

Þorsteinn  
Magnússon 
Lögg. fast. 
S. 894 2045

Austurvegi 6 - Sími 482 4800 - www.arborgir.is

Þorsteinn Magnússon lögg. fasteignasali

Björt og vel skipulögð 
íbúð á neðri hæð í 
nýju fjórbýlishúsi í 
Hagalandi á Selfossi. 
Húsið er byggt úr 
forsteyptum eining-
um, málað að utan 
í hvítum lit. Þak er 
flatt klætt með PVC 
þakdúk. Gluggar og hurðir eru ál/tré. Íbúðin er alls 78,5m2 að 
stærð. Húsið skilast fullbúið að innan sem utan. Lóðin skilast 
þökulögð, bílaplan verður malbikað. Nánari upplýsingar á 
skrifstofu Árborga. Verð: frá 29.9 millj. 

Álalækur 34, 800 Selfoss
-Fullbúin íbúð með gólfefnum-
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Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali
sími 895 1098

Opið hús á morgun sunnudag  
frá kl. 13.00 - 13.30 

Vel skipulagt endaraðhús á tveim hæðum ásamt bílskúr á einstökum útsýnisstað við Einarsnes 4. 
Húsið er nýlega klætt að utan á vandaðan hátt og hefur fengið gott viðhald. 
Stór og falleg lóð í góðri rækt, aflokuð og sólrík. 
Á neðri hæð eru fjögur svefnherbergi og aðalbaðherbergi hússins. 
Á efri hæðinni eru stórar og bjartar stofur ásamt nýlegu eldhúsi. 
Útsýni úr stofum til sjávar. Stórar L-laga svalir með óskertu útsýni til suðurs, vesturs og norðurs. 
Mögulegt að útbúa íbúðarrými í bílskúr.

Skerjafjörðurinn er friðsælt og eftirsótt hverfi:  
Stutt í náttúru og útivist en þjónusta og mannlíf miðbæjarins er þó skammt undan.

Mikil lofthæð í stofum og stórbrotið útsýni skipa þessari eign í sérflokk.

Frekari upplýsingar veitir Finnbogi Hilmarsson, lögg. fasteignasali, sími 895-1098. 

OPIÐ 
HÚS

Endaraðhús á einstökum útsýnisstað í Skerjafirði

BYGGINGAFÉLAGBYGGINGGAFÉÉÉLAG
MÁNALIND

Sölusýning Breiðakur 2-4 Garðabæ
Sunnudaginn 14. október  frá 14:00 - 15:00

www.manalind.is  Lágmúla 6  sími 511 1020

Þriggja og fjögurra herbergja íbúðir afhendast fullbúnar án gólfefna
Stærðir frá 122- 138 fm verð frá 66.9 millj.
Öllum íbúðum fylgja rúmgóð stæði í lokaðri bílageymslu
Afhending í október/nóvember 2018
Allar nánari upplýsingar á staðnum verið velkomin

Guðbjörg Guðmundsdóttir, 
lögg.fasteignasali
gudbjorg@manalind.is   
sími: 899 5533

 
 

Thelma Víglundsdóttir, 
lögg.fasteignasali
thelma@manalind.is  
sími: 860 4700

 
 



Espigerði 4, íb 205
108 REYKJAVÍK

5 herbergja íbúð á 2. hæð í mjög góðu 
fjölbýlishúsi í Espigerði sem hefur verið mikið 
endurbætt á seinustu árum. Hentar stórri 
fjölskyldu eða til útleigu. Laus til afhendingar.

STÆRÐ: 138,6 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

55.000.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Löggiltur fasteignasali

Mosagata 18
210 GARÐABÆR

Vel hannað og reisulegt hús sem staðsett er í sunnan-

verðu Urriðaholti. Húsið er á tveimur hæðum með 40 fm 

innbyggðum bílskúr. Eignin afhendist fullbúin að utan og 

rúmlega tilbúin til innréttinga að innan.

STÆRÐ: 227 fm PARHÚS      HERB: 7

TILBOÐ
Heyrumst
Bryndís   616 8985
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Hörðukór 5
203 KÓPAVOGUR

Nýuppgerð glæsileg penthouse íbúð með 

stórkostlegu útsýni. Hjónasvíta með fataherbergi. 

Tvennar útsýnissvalir. Bílastæði í upphituðum bílakjallara.  

Vandað eikarplankaparket á gól . Led lýsing.

STÆRÐ: 196 fm FJÖLBÝLI      HERB: 6

79.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Vesturvangur 34
220 HAFNARFJÖRÐUR

Fallegt einbýli með aukíbúð á besta stað í Haf-
nar rði. Tvöfaldur bílskúr  innfelld lýsing í stofu 
og arinn   gott fjölskylduhol. ak nýy rfarið og 
húsið almennt í góðu standi.

STÆRÐ: 307,4 fm EINBÝLI       HERB: 5

94.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Engjasel 86
109 REYKJAVÍK

Falleg íbúð á tveimur hæðum með bílastæði í bílakjallara  

íbúðin er á fjórðu hæð og útsýnið er glæsilegt. Nýtt 

parket er á gólfum og baðherbergi var tekið í gegn fyrir 

nokkrum árum.

STÆRÐ: 109,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

38.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Ásakór 13
203 KÓPAVOGUR

Mjög björt og falleg 4 herbergja íbúð á 2. 
hæð við Ásakór 13 í Kópavogi. Sér bílastæði í 
bílageymslu fylgir eigninni.

STÆRÐ: 140,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

57.500.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur faseignasali

Álalind 14
201 KÓPAVOGUR

Íbúðum er skilað fullbúnum með gólfefnum á 
öllum rýmum. Einnig fylgir ísskápur  innbyggð 
upp vottavél  vottavél og urrkari. Örfáar 
íbúðir eftir. Afhending nóv/des

STÆRÐ: 77-138 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-4

Verð frá 52.5 M
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/í námi til lögg.fasteignasala

Naustabryggja  13
110 REYKJAVÍK

Vernharð orleifsson lgf. hefur tekið í einkasölu 
mjög fallega 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í 
lyftuhúsi auk sér stæðis í bílageymslu. Eignin er 
laus til afhendingar.

STÆRÐ: 104 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

39.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    14. okt 15:00 – 15:30OPIÐ HÚS    14. okt 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    13. okt 16:00 – 16:30 BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS    14. okt 14:00 – 14:30OPIÐ HÚS    14. okt 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    16. okt 17:30 – 18:00 OPIÐ HÚS    15. okt 17:30 – 18:00



Gvendargeisli 122 Rvk.

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Stórglæsilegt og vel skipulagt 208 fm raðhús með 4-5 
herbegjum 2 baðherbegjum og bílskúr. Stutt í skóla og alla 
þjónustu. Verð 86,9 millj.

Ásmundur Skeggjason fasteignasali Gsm 895 3000 tekur vel 
á móti ykkur. 

OPIÐ HÚS!  
sunnudaginn 14. október  
á milli kl. 14.00 og 14.30

OPIÐ HÚS

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

Efristígur Þingvellir 41,9 millj.Verð :

Glæsilegt 115,1 fm sumarhús í landi Kárastaða við Þingvelli
Lóðin er 10.000 fm með miklum trjágróði og fallegri aðkomu
Húsið er byggt árið 2003 og hefur fengið mjög gott viðhald og vel hugsað um það 
Í húsinu eru 3-4 svefnherbergi, 2 fullbúin baðherbergi og gestasnyrting
tórir sól allar umhver s húsi með heitum otti

Vandað hús á vinsælum stað

Nánari upplýsingar veitir: 
Svan G. Guðlaugsson, lögg. fasteignasali
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

Einingarnar skilast fullbúnar á byggingastigi 7. 
Frábær staðsetning við Vesturlandsveginn.  
Allar einingar á götuhæð – fallegt útsýni til vesturs. 

Aðeins 6 einingar eftir: 
Matshluti Fm Verð    

Mhl 102 144,9 39.900.000 

Mhl 103 255,6 68.900.000 

Mhl 104 144,9 39.900.000 

Mhl 105 144,9 39.900.000 

Mhl 202 214,0 61.900.000 

Mhl 206 214,0 61.900.000 

    

Sigurður Samúelsson, löggiltur fasteignasali 
sigurdur@landmark.is   /   gsm 896 2312 

Sigfús Aðalsteinsson, löggiltur fasteignasali 
sigfus@midbaer.is   /   sími 588 3300 

hagvangur.is

Náðu meiri árangri  
í samningaviðræðum
Námskeið í samningatækni
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Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 
sigurdur@landmark.is 
sími 896 2312

Þórarinn Thorarensen
Sölustjóri og eigandi 
th@landmark.is  
sími 770 0309

Þórey Ólafsdóttir 
Lögg. fast. og eigandi 
thorey@landmark.is 
sími 663 2300 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 
andri@landmark.is 
sími 690 3111 

Sveinn Eyland 
Lögg. fast og eigandi 
sveinn@landmark.is 
sími 690 0820  

Nadia Katrín Banine 
Löggiltur fast. 
nadia@landmark.is 
sími 692 5002 

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast. 
inga@landmark.is 
sími 897 6717 

Eggert Maríuson
Löggiltur fast.  
eggert@landmark.is 
sími 690 1472 

Jóhanna Gustavsdóttir 
Löggiltur fast.  
johanna@landmark.is 
sími 698 9470  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 
landmark@landmark.is 
sími 512 4900 

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Löggiltur fast.
gudrun@landmark.is 
sími 512 4900 

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir 
Löggiltur fast. 
asdis@landmark.is 
sími 895 7784 

Benedikta Gísladóttir
Skjalavinnsla/móttaka
benedikta@landmark.is 
Sími. 512.4900

Upplýsingar 
um íbúðir veita:

SÖLUSÝNING SUNNUDAG 14. OKT KL.15:00-16:00.
FASTEIGNASALAR Á STAÐNUM.

- Nýjar 14 íbúðir í Urriðaholti sem er nýjasta hverfi Garðabæjar.

- Íbúðirnar eru 4ra – 5.herbergja og eru stærðir frá 118.5 – 180.3 fm. 

- Íbúðir verða afhentar í SEPTEMBER OG NÓVEMBER 2018 fullbúnar með gólfefnum.

- Stæði í lokaðri bílgeymslu með íbúðum, lyfta í stærra húsi.

- Rúmgóðar svalir eru með íbúðum á hæðum og sérafnotareitir með íbúðum á jarðhæð.

- Fataherbergi er innaf hjónaherbergi með nokkrum íbúðum og er þvottaherbergi innan íbúðar.

- Byggingaraðili hússins er Hraungata ehf byggingarfélag, traustur aðili með langa byggingarsögu.

Verð: 60.3 – 99.9 millj.

DYNGJUGATA 1-3,  
URRIÐAHOLT GARÐABÆ

SÖLUSÝNING

Þórarinn Thorarensen
Sölustjóri og eigandi
th@landmark.is 
sími 770 0309

Sveinn Eyland
Lögg. fast og eigandi
sveinn@landmark.is
sími 690 0820 

9
EIGNIR

SELDAR

ÁSBÚÐ 77 – 210 GBÆ.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 14. OKT. KL. 14:00 – 14:30

- Einstaklega fallegt og afar fjölskylduvænt 244,4 fm. endaraðhús á tveimur hæðum með innbyggðum
35,3 fm. bílskúr. 

- Eignin hefur mikið verið endurnýjuð á síðustu árum, eldhús nýlega endurnýjað á glæsilegan hátt.
4 rúmgóð svefnherbergi og 2 rúmgóðar stofur. Frábært útsýni úr stofu og eldhúsi. Baðherbergi á
báðum hæðum.

- Útigeymsla sem er ca. 12 fm. ekki hluti ef skráðum fermetrum. Stórt hellulagt bílaplan fyrir framan hús 
og við hliðina. Stór suðurverönd. Allar innréttingar sem hafa verið endurnýjaðar eru sérsmíðaðar.

- V. 96,8 millj. Þórarinn s. 770-0309

Þórarinn Thorarensen
Sölustjóri og eigandi
th@landmark.is 
sími 770 0309

OPIÐ HÚS

ÆGISÍÐA 68 – 107 RVK.

BÓKIÐ SKOÐUN
- Einstaklega fallega 137,6 fm. sérhæð ásamt 36,5 fm. bílskúr samtals 174,1 fm. á þessum eftirsótta stað í 
  Reykjavík, tvö  rúmgóð svefnherbergi á hæðinni og aukaherbergi í kjallara. 
- Afar rúmgóðar og bjartar stofur með frábæru útsýni yfir sjóinn.
- Eignin hefur fengið mikið viðhald á síðustu árum og t.d. frárennslislagnir og dren endurnýjað 2016.
- Rafmagnstafla í sameign endurnýjuð.  - Bílaplan nýlega hellulagt og afar snyrtileg aðkoma að eigninni.
- V. 94,9 millj. Þórarinn s. 770-0309

GERPLUSTRÆTI 4 – 270 MOS

BÓKIÐ SKOÐUN.

- Ný 3ja herb., 114.6 fm endaíbúð.  

- Björt og rúmgóð stofa/borðstofa.

- Vandaðar innréttingar frá AXIS. 

- Þvottaherbergi innan íbúðar.

- Rúmgóðar 14.6 fm suður-svalir. 

ÍBÚÐ ER LAUS TIL AFHENDINGAR.

- V. 47.9 millj.
Sveinn s. 6900.820



Fákahvarf 13  BÓKIÐ SKOÐUN
Vandað 360 fm einbýlishús með fallegu útsýni. Innbyggður 
tvöfaldur bílskúr. Eignin skiptist m.a. annars í tvöfaldan bílskúr, 
fjögur herbergi, sjónvarpsstofu, þrjú baðherbergi, fataherber-
gi, bókaherbergi, stofur og opið eldhús. Stór suðurverönd er á 
efri hæð með fallegu útsýni. Í húsinu er m.a. innfelldar lýsingar, 
gólfhiti, sérsmíðaðar innréttingar og verönd með heitum potti. 
Verð 144 m. Skipti möguleg á minni eign á einni hæð.  
Bókið skoðun í síma 655-9000 Geir.

Básbryggja 7  OPIÐ HÚS
Falleg 119,5 fm fjögurra til fimm herbergja íbúð á 2.hæð merkt 
02-0201 ásamt innbyggðum 21,0 fm bílskúr. Íbúðin er parket- 
lögð og skiptist m.a. í stofu, sjónvarpsstofu, eldhús, þvotta- 
herbergi, baðherbergi og þrjú svefnherbergi. Verð 53,9 m.  
Opið hús á morgun sunnudaginn 14. október kl. 15.00 – 15.30. 
VERIÐ VELKOMIN.

Aðalland 14  OPIÐ HÚS
Vandað 233,4 fm parhús á frábærum stað innarlega í botn- 
langa. Eignin skiptist m.a. í fallegar stofur með arni, 4 svefn- 
herbergi og 2 baðherbergi, klæðaherbergi o.fl. Innbyggður 
bílskúr. Suður verönd með skjólveggjum. Verð 94,5 m. 
Opið hús þriðjudaginn 16. október kl. 17.00 – 17.30. 
VERIÐ VELKOMIN. ATH. hægt er að skoða fyrir opna húsið - 
hafið samband við Aðalstein s: 896-5865 eða Geir s: 655-9000

Aðalsteinn Steinþórsson
s: 896-5865
löggiltur fasteignasali

Geir Sigurðsson
s: 655-9000
löggiltur fasteignasali

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

2ja hæða hús með miklu útsýni. sérlega vel staðsett í enda götunnar. 
fallegt, gróið óbyggt svæði er við húsið. stór lóð ca 1.100 m2 með 
rúmgóðu, hellulögðu bílaplani. stór verönd með heitum potti. tvöfaldur 
bílskúr, stórar stofur með mikilli lofthæð á efri hæðinni, arinn í stofu. 
Nýleg glæsileg eldhúsinnrétting. Húsið er viðgert að utan og í sérlega 
góðu ástandi. Endurgert þak og þakkantur. Hægt er að útbúa sér íbúð 
á neðri hæðinni. Uppgefin stærð skv. fasteignamati er önnur en raun-
stærð. Athuga skipti. Myndir og teikningar hjá kjöreign. Hægt er að 
sjá myndband þegar smellt er á eignina á kjoreign.is og fasteignir.is 

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Opnunartími mán-fös kl. 9-17Opnunartími mán-fös kl. 9-17

LJÁRSKÓGAR, REYKJAVÍK - SVEIT Í BORG.
Opið hús sunnud. 14. okt. kl. 16:00-17:00

Dan V.S. Wiium - hdl. lögg. fast. s: 896 4013

OPIÐ HÚS

Kjöreign er með til sölu nýjar íbúðir frá 118 – 135 fm ásamt stæðum í 
bílageymslu. Íbúðirnar eru fullfrágengnar með ísskáp og uppþvottavél 
og verða afhentar við undirritun kaupsamnings. Verð frá 45-63 millj.
 Gert er ráð fyrir að íbúðirnar séu eingöngu seldar til 55 ára og eldri.

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Opnunartími mán-fös kl. 9-17Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Boðaþing 18 – 20 í Kópavogi
Opið hús sunnudaginn 14. okt. kl. 14:00 – 15:00

og á þriðjud. 16. okt. kl. 17:30 -18:30

Dan V.S. Wiium - hdl. lögg. fast. s: 896 4013

 

OPIÐ HÚS

Mjög fallegt samtals 314,6 fm einbýlishús á tveimur hæðum við 
Þingasel í Reykjavík. Á aðalhæð hússins eru m.a. stofa, borðstofa, 
arinstofa, eldhús, fjögur herbergi, fataherbergi og tvö baðherbergi. 
Á neðri hæð eru m.a. tvö herbergi, baðherbergi, þvottahús, búr og 
geymslur. Rúmgóður innbyggður bílskúr. Mikil lofthæð er á efri hæð 
hússins. Glæsilegur skjólgóður gróinn garður með timburverönd. 
Stórt bílaplan er við húsið og hiti er í innkeyrslu. Húsið er mjög vel 
staðsett í fallegri botnlangagötu. V. 96,9 m. Opið hús sunnudaginn 
14. okt. milli 13:00 og 13:30. Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir 
lg.fs. s. 861 8511, magnea@eignamidlun.is

Falleg og rúmgóð 96 fm 3ja herbergja íbúð á 3.hæð í litlu fjölbýlis-
húsi við Rjúpnasali í Kópavogi. Sér inngangur af svalagangi. Íbúðin 
skiptist m.a. í stofu, eldhús, tvö herbergi, baðherbergi, geymslu og 
forstofu. Einnig er geymsla í kjallara. Fallegt útsýni. Sameiginleg lóð 
með leiktækjum. 
V. 45,9 m.
Opið hús sunnudaginn 14. okt. milli 14:00 og 14.30.
Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511, 
magnea@eignamidlun.is

Vorum að fá í sölu fallega 110,9 fm 5 herb. íbúð á 2. hæð í góðu 
fjölbýlis húsi. Auk þess fylgir 20,7 fm bílskúr. Samtals 131,6 fm. Íbúðin 
skiptist m.a. í samliggjandi stofu og borðstofu, eldhús, baðherbergi 
og þrjú herbergi. Geymsla í kjallara. Svalir útaf stofum. Eldhús og 
baðherbergi hefur verið standsett. V. 46,9 m.
Opið hús sunnudaginn 14. okt. milli 12:00 og 12:30.
Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511.

Rúmgóð 88,6 fm 3ja herbergja íbúð í kjallara við Langholtsveg í  
Reykjavík. Stofa og tvö herbergi. Verið er að gera við múr og mála 
hús og glugga sem seljandi greiðir fyrir. Einnig verður fjarlægður 
skorsteinn og málað þak. Íbúðin getur verið laus við kaupsamning. 
Fallegur garður og nýleg timburverönd sem er sameignleg. 
V. 38,9 m.
Opið hús sunnudaginn 14. okt. milli 13:00 og 13:30.
Nánari uppl.: Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, 
hilmar@eignamidlun.is

Þingasel 6 - 109 Reykjavík

Rjúpnasalir 2 - 201 Kópavogur

Háaleitisbraut 40 - 108 Reykjavík

Langholtsvegur 172 - 104 Reykjavík
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Sala fasteigna frá

Þingvað 9
110 REYKJAVÍK

Sérlega glæsilegt einbýlishús á einni hæð. Frábær 

staðsetning í nálægð við ósnortna náttúruna og einnig 

við skóla og leikskóla. Hönnun hússins er fjölskylduvæn 

með rúmgóðu alrými með 3,4 m lofthæð. Allt efnisval 

í húsinu er af vönduðustu gerð t.a.m innréttingar og 

skápar eru sérsmíði, innfelld lýsing að mestu frá Lumex. 

Gólfhiti er í húsinu með Danfoss stýringum.

STÆRÐ: 252,2 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 6

109.900.000

Heyrumst

Stefán Jarl Martin 
Löggiltur leigumiðlari 
Sölufulltrúi

  892 9966  
  stefan@fastlind.is

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  510 7900  
  hannes@fastlind.is

OPIÐ HÚS    14. okt 16:30 – 17:00

Sérfræðingar í ráðningum
lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is
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VERÐ:
38.5M

ÍBÚÐ

KJARTANSGATA 9 105 REYKJAVÍK

3 HERB. STÆRÐ: 78.1m2

BJÖRT OG FALLEG ÍBÚÐ MEÐ SÉR INNGANGI

JARÐHÆÐ

VERÐ:
79.9M

RAÐHÚS

GVENDARGEISLI 160 113 REYKJAVÍK

3 HERB. STÆRÐ: 140m2

VÖNDUÐ GÓLFEFNI OG INNRÉTTINGAR

STÓR PALLUR

Opið hús Mið. 17. okt. frá kl. 17:00-17:30

VERÐ:
42M

RAÐHÚS

ÁLFHEIMAR 3 104 REYKJAVÍK

4 HERB. STÆRÐ: 92.9 m2

STÓRSKEMMTILEGT ÚTSÝNI

RISHÆÐ

Opið hús Þri. 16. okt. frá kl. 17:15-17:45

VERÐ:
39.9M

ÍBÚÐ

RJÚPUFELL 25 111 REYKJAVÍK

4 HERB. 99m2

BJÖRT OG MIKIÐ ENDURNÝJUÐ ÍBÚÐ

Opið hús Sun. 14. okt. frá kl. 16:00-16:30

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR 777 2882

YFIRBYGGÐAR SVALIR

VERÐ:
56.5M

ÍBÚÐ

AUSTURKÓR 65 203 KÓPAVOGUR

4 HERB. 121m2

VEL SKIPULÖGÐ ÍBÚÐ - MIKIÐ ÚTSÝNI

Opið hús Mán. 15. okt. frá kl. 18:00-18:30

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR 777 2882

LYFTUHÚS

VERÐ:
44.9M

ÍBÚÐ

VESTURGATA 50A - ÍB. 301 101 REYKJAVÍK

4 HERB.

GÓÐ ÍBÚÐ Í GÓÐU LYFTU HÚSI.

85.9m2 ÍBÚÐ Á 3.HÆÐ

VERÐ:
56.9M

HÆÐ

EFSTASUND 35 104 REYKJAVÍK

4 HERB.

ÍBÚÐ Í NÝLEGU ÞRÍBÝLISHÚSI

116.2m2 SÉRLEGA GLÆSILEG

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

VERÐ:
72.5M

HÆÐ

SOGAVEGUR 220 108 REYKJAVÍK

6 HERB.

GLÆSILEG ÍBÚÐ OG TVÖFALDUR BÍLSKÚR

183.4m2 FJÖLSKYLDUVÆN

Opið hús Mið. 17. okt. frá kl. 17:00-17:30

VERÐ:
31.9M

ÍBÚÐ

GYÐUFELL 6 111 REYKJAVÍK

3 HERB. 84m2

HERBERGJA ÍBÚÐ Á ÞRIÐJU HÆÐ.

Opið hús Mán. 15. okt. frá kl. 17:30-18:00

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON 660 4777

GÓÐ ÞRIGGJA

VERÐ:
49.5M

ÍBÚÐ

LINDARGATA 35 101 REYKJAVÍK

2 HERB. 73m2

MEÐ STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU.

Opið hús Mið. 17. okt. frá kl. 17:30-18:00

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON 660 4777

FALLEG ÍBÚÐ Á 1. HÆÐ

VERÐ:
40.9M

ÍBÚÐ

LAUGATEIGUR 22 105 REYKJAVÍK

3 HERB. 78.9m2

ENDURGERÐ Á SMEKKLEGAN HÁTT.

Opið hús Þri. 16. okt. frá kl. 17:30 - 18:00 

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON 660 4777

HEFUR NÝLEGA VERIÐ

VERÐ:
95M

ÍBÚÐ

KÓPAVOGSBRÚN 2-4 200 KÓPAVOGI

4 HERB. 168.8m2

NÝBYGGING - TIL AFHENDINGAR STRAX.

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON 660 4777

BÖRKUR HRAFNSSON 832 8844 BÖRKUR HRAFNSSON 832 8844 BÖRKUR HRAFNSSON 832 8844

GUNNLAUGUR ÞRÁINSSON 844 6447

GUNNLAUGUR ÞRÁINSSON 844 6447GUNNLAUGUR ÞRÁINSSON 844 6447
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Kársnesbraut 108
ATVINNUHÚSNÆÐI Á EINNI HÆÐ
Vorum að fá í sölu 944 fm atvinnuhúsnæði á 1. hæð við Kársnesbarut. Um er að ræða alla 
hæðina. Ein innkeyrsluhurð er í rýmið ásamt nokkrum inngangshurðum. Gott aðgengi er að 
húsinu og eins næg bílastæði. Hæðin er stúkuð upp í nokkur bil með léttum timburveggjum og 
skiptist m.a. uppí skrifstofur, lagerrými, salerni og kaffistofu. Húsið býður uppá mikla möguleika, 
hægt að skipta upp í smærri einingar eða eina heild

ATVINNUHÚSNÆÐI - 200 KÓPAVOGUR

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
löggiltur fasteignasali 
gudlaugur@eignamidlun.is
Sími 864 5464

ÓSKAÐ ER EFTIR TILBOÐUM.

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Fallegt vel byggt einbýli á einni hæð
223 fm að stærð m tvöföldum bílskúr
Fallegur garður og viðarverönd  
með heitum potti
3 svefnherb, þar af hjónaherbergi  
með sérbaðherbergi
Stórt eldhús, björt stofa, góð lofthæð
Frábær staðsetning í Vogunum

Verð :

69,0 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 14.okt. kl. 13:00 – 13:30

Hvammsgata 3
Vogar Vatnsleysuströnd

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

VIÐ ERUM TRAUSTI

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

Garðar B. Sigurjónsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 898-0255

Gunnar Þórisson
Viðskiptafr., aðstoðarm.
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 692-6226 

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
S: 853-9779

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

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 869-4879

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

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

Bergþóra Heiða 
Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasali.
S: 779-1929

Einar P. Pálsson
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

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

Einar Örn  
Guðmundsson
Viðskiptafr., aðstoðarm.
fasteignasala, í námi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 823-4969

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 15. OKTÓBER KL. 17:00 - 17:30 
Nýuppgerð og rúmgóð tveggja herbergja íbúð með palli á frábærum stað  
í fallegu lyftuhúsnæði við Bláhamra 4, 112 Rvk. Eignin er skráð 101,9 fm. 
með sérgeymslu í kjallara og bílastæði í bílastæðahúsi. Íbúðin er einstak- 
lega falleg og vel skipulögð. Íbúðin var öll gerð upp árið 2017.  
Verð: 38,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 16. OKTÓBER KL. 17:30 – 18:00
Glæsilegt og vel staðsett 164 fm. parhús á einni hæð og þar af 26 fm. 
innangengur bílskúr. Stór afgirtur suðursólpallur. Húsið er bjart, mjög vel 
skipulagt, með þremur rúmgóðum svefnherbergjum og hefur fengið gott 
viðhald. Rúmgott hellulagt bílaplan fyrir framan húsið.  Verð: 78,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 16. OKTÓBER KL. 17:00 – 17:30
Rúmgóð og björt 4ra herbergja hæð með suðursvölum. Eignin skiptist í 3 
svefnherbergi, baðherbergi, eldhús, stofu, geymslu og bílskúr. Einkastæði 
fyrir framan bílskúrinn. Eignin er mjög vel staðsett miðsvæðis með  
Kringluna, skóla og alla þjónustu á næsta leiti. Eignin er alls 131,4 fm.
Verð: 58,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 17. OKTÓBER KL. 17:00 – 17:30
Björt og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 3. hæð með sérinngangi af 
svölum í góðu lyftuhúsi auk sér bílastæðis í lokuðum bílakjallara. Eignin er 
alls 80,8 fm., þar af er 6,4 fm. geymsla. Bílastæði er ekki inni í fermetratölu 
eignar. Þvottahús innan íbúðar. Fjölbýlishúsið er ysta blokkin í Tröllakór og 
því engin blokk á bakvið. Verð: 42,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 16. OKTÓBER KL. 17:00 - 17:30 
Falleg 6 herbergja íbúð á efstu hæð við Rauðás 12, 110 Rvk. Íbúðin er á  
tveimur hæðum en um er að ræða 118 fm. íbúð á hæð og 36,5 fm íbúðar-
herbergi í risi. Hluti gólfflatar á efri hæð er undir súð og því er fermetratala 
meiri en gefið er upp. Sérgeymsla í kjallara. Góð eign á frábærum stað með 
fallegu útsýni yfir Rauðavatn. Verð:  62,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 17. OKTÓBER KL. 17:30 – 18:00
Falleg og björt 127,7 fm. 4ra herbergja íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. Sérmerkt 
bílastæði í upphitaðri bílageymslu og 14,2 fm. sérgeymsla tilheyra íbúðinni. 
Suðursvalir með fallegu útsýni. Eign sem vert er að skoða.
Verð: 52,9 millj.

OPIÐ HÚS  ÞRIÐJUDAG

00

OPIÐ HÚS  ÞRIÐJUDAG

OPIÐ HÚS  ÞRIÐJUDAG

7:30

OPIÐ HÚS  MIÐVIKUDAG

8:00

OPIÐ HÚS  MIÐVIKUDAG

OPIÐ HÚS  MÁNUDAG

Bláhamrar 4 – 112 Reykjavík

Kirkjubrekka 8 – 225 Garðabær

Mávahlíð 35 – 105 Reykjavík

Tröllakór  13-15 – 203 Kóp

Rauðás 12 – 110 Reykjavík

Álfkonuhvarf  55 – 203 Kóp

1200 – 1500 fm skrifstofuhúsnæði 
óskast til kaups. 

Okkur hefur verið falið að leita, fyrir erlendan aðila, að heppilegu 
húsnæði miðsvæðis í Reykjavík. Húsnæðið þarf að vera á bilinu 
1200-1500 fm að stærð.  Má vera heilt hús eða stór hæð eða hæðir 
sem hægt er að tengja saman. Eignin má þarfnast lagfæringa.

Allar frekari upplýsingar veitir 
Ragnar Þorgeirsson,  
ragnar@heimili.is 
og í síma 774-7373. 

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Ragnar  
Þorgeirsson
viðskiptafræðingur

Grensáveg 3 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is



 Ég hef einnig náð 
að halda mér í 

kjörþyngd og þakka ég 
það daglegri inntöku 
Bio-Kult Candéa sem fær 
að ferðast með mér allt 
sem ég fer og útblásni 
maginn gerir sjaldan vart 
við sig í dag ef ég gæti mín 
á salti og sykri.
Kolbrún Hildur Gunnarsdóttir, 54 ára 
og 5 barna móðir

 Það er vel hægt að 
ráða niðurlögum 

Candida-sveppsins og 
það fyrsta sem þarf að 
gera er að útiloka allan 
sykur úr fæðunni.
Hrönn Hjálmarsdóttir, heilsuráðgjafi

Candida albicans er svokall-
aður tækifærissveppur (sem 
er ákveðið form af geri) og 

er hann í litlum mæli í munni 
og þörmum til að aðstoða við 
meltingu. Hann er í raun eðli-
legur hluti af hópi þeirra örvera 
sem lifa í meltingarveginum 
en ef þessi sveppur fær að vaxa 
óhindrað verður hann orsök fjölda 
óæskilegra einkenna eins og t.d. 
þreytu, liðverkja, loftmyndunar 
og þyngdaraukningar og löngun í 
sykruð matvæli og drykki eykst.

Meltingartruflanir, sveppa-
sýkingar eða þunglyndi?
Afar mikilvægt er að þarmaflóran 
okkar sé heilbrigð og í jafnvægi en 
það er stundum hægara sagt en 
gert því það er svo margt í nútíma-
samfélaginu sem hefur áhrif þar á 
og kemur á ójafnvægi í þörmunum. 
Þar ber helst að nefna sýklalyf, 
óreglulegan svefn, streitu, mikla 
kaffi- og áfengisneyslu og að sjálf-
sögðu neyslu sykurs og einfaldra 
kolvetna. Ef það verður ójafnvægi 
á þarmaflórunni og það dregur úr 
vexti heilbrigðra baktería myndast 
kjöraðstæður fyrir þær óæskilegu 
og er Candida-sveppurinn þá ofar-
lega á blaði. Ef hann fer að vaxa 
óhindrað veldur hann oft miklum 
usla og einkennin leyna sér ekki. 

Þau geta til dæmis verið:
● Meltingartruflanir
● Uppþemba
● Óeðlilegar hægðir
● Húðvandamál
●  Sveppasýkingar (sérstaklega hjá 

konum)
● Tímabundið ofnæmi
● Hugsanlegt þunglyndi

Sveppur sem elskar sykur
Candida-sveppurinn elskar sykur 
og nærist og dafnar vel þegar 
svoleiðis er í boði. Hann ýtir því 
líka undir löngun í sætindi og 
eiga margir erfitt með að kljást 
við þann púka. Mikill ofvöxtur 
á Candida albicans getur valdið 
því að þarmaveggirnir veikjast og 
verða gegndræpir (leaky gut/gegn-
dræpur ristill) og þá er ástandið 

orðið alvarlegt því 
þegar óæskileg 
efni ná að leka úr 
þörmunum út í 
líkamann valda 
þau sjúkdómum 
eins og til dæmis 
síþreytu, liðagigt, 
mígreni og fleiru 
sem getur verið 
mun alvarlegra.

Góðir gerlar  
og breytt 
matar æði
Það er vel hægt 
að ráða niður-
lögum Candida-
sveppsins og það 
fyrsta sem þarf 
að gera er að úti-
loka allan sykur 

úr fæðunni. Það þýðir að við 
sleppum sælgæti, kökum, hveiti 
og áfengi. Einnig skal draga úr 
neyslu á korni, baunum, ávöxtum, 
brauði, pasta og kartöflum, en það 
mun hindra vöxt sveppsins og á 
endanum hjálpa til við að koma á 
jafnvægi. Einnig er mikilvægt að 

sleppa neyslu 
á gerjuðum 
matvælum 
eins og t.d. 
súrkáli því þó 
svo að það sé 
gott og örvi 
vöxt baktería 
í þarma-
flórunni, þá 
örvar það líka 
óæskilegar 
bakteríur. Til 
þess að verið 
sé að vinna 
heilshugar að 
því að drepa 
gersveppinn 
og koma 
jafnvægi á 
þarmaflóruna 
er best að 
taka inn góða 
mjólkursýru-
gerla því það 
þarf að styðja 

við framleiðslu á góðum bakt-
eríum á sama tíma og við drögum 
úr vexti þeirra „vondu“.

Bio-Kult Candéa er lausnin
Bio-Kult Candéa inniheldur öfluga 
blöndu af vinveittum gerlum 
ásamt hvítlauk og grapefruit seed 
extract (GSE) sem hafa góð áhrif 
á meltinguna og hjálpa til við að 
drepa niður Candida albicans ger-
sveppinn. Fyrir utan að innihalda 
7 mismunandi gerlastrengi sem 
byggja upp vinveittu þarmaflóruna 
er þarna hvítlaukur sem er gríðar-
lega öflugur við að drepa niður 
gerjun og trufla virkni sveppsins 
og GSE sem er þykkni, gert úr 
kjörnum greipávaxta. GSE inni-
heldur efnasambönd sem eru afar 
virk gegn fjölmörgum tegundum 
baktería, veira og sveppa og hafa 
langvarandi sveppasýkingar (af 
völdum Candida albicans) verið 
meðhöndlaðar með þessu efni.

Uppþemban hætti og sykur-
löngun minnkað til muna!
Inntaka á Bio-Kult Candéa hefur 
reynst fjölmörgum afar vel og er 
Kolbrún Hildur Gunnarsdóttir ein 
þeirra:

„Í mörg ár fann ég fyrir óþægind-
um í maga. Ég upplifði það yfirleitt 

þegar líða tók á daginn að ég yrði 
sífellt uppblásnari um magann og 
sér í lagi efri hluta hans þannig að 
ég taldi líklegt að um óþol væri 
að ræða. Mér var bent á Bio Kult 
Candéa hylkin og ákvað að það 
sakaði ekki að prófa. Þegar ég hafði 
tekið staðfastlega 2 hylki daglega 
með stærstu máltíð dagsins í 2 
mánuði fór ég að finna mun. Ég 
hafði í mörg ár verið afar hrifin af 
ákveðnum gosdrykk og hann varð 
hreinlega að vera til í ísskápnum. 
Eftir þessa tvo mánuði fór ég að 
finna minnkandi löngun í hann 
sem og aðra sykraða gosdrykki og 
hefur vatnsdrykkja aukist að sama 
skapi. Í dag hefur gosið að mestu 
fokið og engin löngun er til staðar 
í slíkt lengur. Ég hef einnig náð að 
halda mér í kjörþyngd og þakka 
ég það daglegri inntöku Bio-Kult 
Candéa sem fær að ferðast með 
mér allt sem ég fer og útblásni 
maginn gerir sjaldan vart við sig í 
dag ef ég gæti mín á salti og sykri.“

Bio-Kult Candéa er öruggt og hentar 
vel fyrir alla, einnig barnshafandi 
konur, mjólkandi mæður og börn. 
Pakkinn inniheldur 60 hylki og ef 
um fyrirbyggjandi meðferð er að 
ræða duga 2 hylki á dag (1 hylki 
tvisvar á dag). Ef Candida-sýkingin 
hefur þegar blossað upp þá er í lagi 
að taka 2 hylki tvisvar á dag.

Helst í kjörþyngd og laus við 
löngun í gosdrykki
Bio Kult Candéa er blanda af góðgerlum, hvítlauk og Grape Seed Extract sem hefur góða áhrif á 
meltinguna og hjálpar til við að draga úr áhrifum og vexti candida svepps.

„Í dag hefur gosið að mestu fokið og engin löngun er til staðar í slíkt lengur,“ 
segir Kolbrún Hildur.

Hrönn Hjálmarsdóttir, heilsuráðgjafi 
hjá Artasan. 
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Fæst í öllum apótekum, heilsuverslunum og heilsuhillum stórmarkaðanna.

Sveigjanlegir millitannburstar sem 
hreinsa vel svæði milli tanna þar sem 

matarleifar sitja oft fastar. 

Klórhexidín í hárum burstans 
tryggja hreinlæti.

Því getur þú notað sama burstann aftur 
og aftur á sama hátt og tannbursta.

TRAV-LER
- tilvalinn í vasann eða töskuna

Tannlæknar 

mæla með 

GUM 

tannvörum



Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@frettabladid.is 

Líkami minn er veikur er saga 
sem Elín samdi fyrir Arn-
dísi Petru, dóttur sína, sem 

greindist með bráðaeitilfrumu-
krabbamein aðeins fjögurra ára 
að aldri. Upphaflega samdi Elín 
söguna til að hjálpa Arndísi Petru 
að skilja hvað væri í gangi og hvers 
vegna hún væri á sjúkrahúsi og 
þyrfti að taka alls konar lyf. Svo 
vatt þetta upp á sig. Sagan lengdist, 
ég teiknaði myndir við hana og nú 
er sagan orðin að fallegri og litríkri 
bók sem okkur langar til að gefa 
út,“ segir Ninna Þórarinsdóttir 
barnamenningarhönnuður.

Draumurinn er að gefa bókina 
út í fjölda eintaka og því ákváðu 
Ninna og Elín að ganga til sam-
vinnu við Karolina Fund til að 
fjármagna útgáfuna. Prentmet 
ætlar að prenta bókina sem verður 
með harðspjaldakápu. Allur ágóði 
af sölunni mun renna til Styrktar-
félags krabbameinssjúkra barna, 
SKB.

Fræðsla fyrir börn
„Okkur datt í hug að bókin gæti 

hjálpað öðrum börnum sem glíma 
við erfið veikindi og gott væri fyrir 
þau að hafa svona bók til að kíkja 
í. Við vonumst til að í framtíðinni 
geti einhverjir nýtt sér hana til að 
fræða börn á leikskólaaldri og á 
fyrstu árum grunnskóla eða til að 
undirbúa ung börn sem e.t.v. missa 
hárið vegna lyfjameðferðar eða 
þurfa að taka töflur og mixtúrur og 
sætta sig við lífið með veikindum,“ 
segir Ninna.

Þegar Ninna er spurð hvernig 

hafi gengið að teikna líflegar 
myndir við sögu um alvarlegan 
sjúkdóm segir hún það ekki alltaf 
hafa verið auðvelt. „Ég vildi draga 
fram björtu hliðarnar og fannst því 
passa að hafa myndirnar fremur 
glaðlegar og fullar af leikgleði. Ég 
vildi líka sýna hvernig Arndís Petra 
náði að njóta sín inni á sjúkrahús-
inu. Hún er núna á góðum batavegi 
og fékk að heimsækja leikskólann 
sinn í vikunni.“

Ninna hefur áður myndskreytt 
námsbækur og Elín hefur starfað 
sem kennari í um áratug. „Okkur 
finnst báðum gaman að geta látið 
gott af okkur leiða. Þetta er okkar 
leið til þess,“ segir Ninna glaðlega.

Verkefnið þarf að ná ákveðnu lág-
marki hjá Karolina Fund til að verða 
að veruleika og vonast þær Ninna og 
Elín til þess að fólk aðstoði þær með 
þetta fallega verkefni. Í boði er m.a. 
að panta veggspjald og bókina sjálfa. 
Söfnunin hefst í dag og stendur til 
miðvikudagsins 14. nóvember.

Nánar má sjá á  
https://www.karolinafund.com/
project/view/2249 
https://www.facebook.com/
likamiminnerveikur/

Bók með tilgang

„Okkur datt í 
hug að bókin 
gæti hjálpað 
öðrum börnum 
sem glíma við 
erfið veikindi 
og gott væri 
fyrir þau að hafa 
svona bók til 
að kíkja í,“ segir 
Ninna.  
MYND/EYÞÓR

Ninnu fannst passa að myndirnar 
væru glaðlegar og fullar af leikgleði 
þótt sagan snúist vissulega um alvar-
legt málefni. 
 

Ninna Þórarins-
dóttir mynd-
skreytir barna-
bókina Líkami 
minn er veikur 
en Elín Berglind 
Skúladóttir semur 
söguna. Bókin 
fjallar um litla 
stúlku sem grein-
ist með hvítblæði 
og tilgangurinn 
með útgáfunni 
er að hjálpa og 
styrkja krabba-
meinsveik börn.

Fæst í Lyf og heilsu, Apótekaranum, Apóteki MOS, Apóteki Garðabæjar, Lyfsalnaum Glæsibæ, Heilsuveri,  Lyfjaval í Mjódd, Reykjanesapóteki, Urðarapóteki og www.heilsanheim.is.

stunda íþróttir daglega og spila mikið golf.  Ég
hef verið að glíma við krampa í fótunum og Ég
f því sofið mjög illa. Maðurinn minn hefur einnigg hef
rið að glíma við mikla fótaóeirð á nóttinni. ver
ir að við fórum að nota Eft NIGHT vörurnar sem

nihaldainn MAGNESÍUM, ARINICU og U LAVENDER
erum við alveg laus við krampana ogþá

taóeirðina og sofum miklu betur.fót

Dagný Magnúsdóttir

- Slakandi Slakandi
- Róandi
- Bólgueyðandi

LAUS VIÐ VÖÐVAKRAMPA OG FÓTAPIRRING Á NÓTTUNNI

Frábær hóptilboð 
Sjáðu öll tilboðin okkar á 
www.kinahofid.is

Opið alla daga 
vikunnar frá  

kl. 11:00 - 22:00

Kínahofið veitingahús  l  Nýbýlavegi 20  l  200 Kópavogi   
www.kinahofid.is l Sími 554 5022

kl. 11:00 - 22:00

ahofið veitingahús l Nýbýlavegi 20 l 200 Kópa

TILBOÐ  
4 réttir + súpa dagsins 

aðeins 1.790 kr.*

NAUTAKJÖT Í OSTRUSÓSU
KJÚKLINGUR Í KARRÝSÓSU

DJÚPSTEIKTAR RÆKJUR MEÐ SÚR/SÆTRI SÓSU
NÚÐLUR MEÐ GRÆNMETI

 *tekið með heim – 2.100 kr. ef borðað er á staðnum. 
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Snyrtistofan Hafblik

Sérmeðferðir fyrir þá sem gera kröfur 
um raunverulegan árangur !

Snyrtistofan Hafblik býður upp á hinn vinsæla Supreme Hollywood-

meðferðarkúr sem gefur raunverulegan árangur. Þessi náttúrulega og 

kröftuga viðgerðarmeðferð á andliti er raunhæf leið til að eldast með 

fullri reisn. Staðreyndin er að það tekur okkur mörg ár að mynda djúpar 

hrukkur og aðrar skemmdir í húð. Þær hverfa ekki á einni nóttu. Það er 

engin skyndilausn til. Supreme Hollywood-meðferðarkúr er langtíma-

ferli og þ.a.l. raunveruleg viðgerð sem vinnur á ótímabærri öldrun húðar, vinnur á litabreytingum og 

öldrunarblettum og styrkir og stinnir húðvefinn. Starfsemi húðar verður sterkari, heilbrigðari og virkari. 

Glæsilegir tilboðspakkar í boði og allt frá 55 þús. upp í 150 þús. kr. afsláttur ! 

Fyrir þá sem gera kröfur um gæði og árangur

Bókið frían tíma í skoðun/viðtal

Við bjóðum einnig:  Háræðaslitsmeðferðir
HENDUR – ANDLIT – HÁLS – BRINGA

Hljóðbylgjumeðferð
Fjarlægir háræðaslit í andliti, háræða-
stjörnur, blóðblöðrur og skemmdir í húð 
eftir rósroða.

Hversu margar meðferðir þarf?
Algengt er 2-4 skipti, en misjafnt er hversu 
margar meðferðir þarf til að fjarlægja  
háræðaslit endanlega. 



Bílar 
Farartæki

SUZUKI FJÓRHJÓL. Fjórhjólin eru 
með power stýri, 100% driflæsingu. 
Létt, lipur, meðfærileg í notkun og 
eyða auk þess afar litlu eldsneyti.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

ÞARFTU AÐ KAUPA  
EÐA SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur 
þar sem þú getur keypt eða selt 
bíl á einfaldan og hagkvæman 
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

HONDA CR-V nýskr. 092005, ekinn 
154 Þ.km, bensín, sjálfskiptur. Verð 
690.000. Raðnúmer 380152

TOYOTA LAND CRUISER 120 VX 
nýskr. 06/2005, ekinn 284 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur (ný skipting). 
TILBOÐSVERÐ 1.990.000 kr. 
Raðnúmer 258331

FORD TRANSIT 350 L3H1 D/C 
TREND NÝR óekinn, dísel, 6 gíra. 
TILBOÐSVERÐ 3.999.000 kr. + vsk. 
Raðnúmer 257474

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

 Bílaþjónusta

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

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

BUILDER TEAM OFFER SUCH 
CONSTRUCTION WORKS:

complete apartment 
improvement;

inside wall preparation and 
plastering;

wooden works and tiking;
floor instalation and restauration;

window and door assembly;
painting.

Fair price for high quality works.
Call on: 7879689 or  

+371 29119854

 Nudd

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

 Spádómar

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

Keypt
      Selt

 Til sölu

Kassagítarar í úrvali Gítarinn 
ehf Kassagítarar á tilboði 
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða 
27 s 552 2125 www.gitarinn.is 
gitarinn@gitarinn.is

Ný veiddur Hornafjarðarhumar 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

 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.

Góð
kaup!

Malarhöfða 2

Sími 5773777

www.bill.is

KOMDU OG
PRÓFAÐU!

HYUNDAI I20. 

Árgerð 2017, ekinn 49 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar. 

Verð 1.590.000. 

Rnr.251775.

NISSAN Note. 

Árgerð 2016, ekinn 61 Þ.KM, 
dísel, 5 gírar.

Verð 1.790.000. 

Rnr.251765.

DACIA Duster/ leður.

Árgerð 2016, ekinn 64 Þ.KM, 
dísel, beinskiptur. 

Verð 2.490.000. 

Rnr.260965.

KIA Sportage. 

Árgerð 2017, ekinn 72 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 

Verð 3.790.000. 

Rnr.261528.

HYUNDAI I10 comfort navi. 

Árgerð 2018, ekinn -1 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar. 

Verð 1.770.000. 

Rnr.261477.

MMC Pajero. 

Árgerð 2017, ekinn 48 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur 5 gírar. 

Verð 6.690.000. 

Rnr.120006.

HYYUNUNUNUNUNDDAI

NÝR
BÍLL
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar


