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Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@365.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@365.is 512 5426

ÞJÓNUSTUDEILD sér um lokafrágang í uppgjörum 
viðskiptavina og dreifist ábyrgð á bókhaldi viðskiptavina 
á milli þjónustustjóra deildarinnar. 

UPPLÝSINGATÆKNIDEILD sér um rekstur og þróun 
�árhagsupplýsingakerfa Fjárvakurs og notendaþjónustu 
til starfsmanna og viðskiptavina.

Fjárvakur leitar að öflugum 
starfsmönnum í þjónustudeild 
og upplýsingatæknideild.

LÖGGILTUR ENDURSKOÐANDI
FORSTÖÐUMAÐUR
Starfssvið
 • Ábyrgð á daglegum rekstri 
 og starfsmannahaldi þjónustudeildar
 • Yfirumsjón með verkefnum deildar
 • Ábyrgð á bókhaldi ákveðinna viðskiptavina
 • Stefnumótun deildar og virk þátttaka
 í stefnumótun fyrirtækisins
 • Yfirumsjón með skipulagningu og þróun ferla
 • Þátttaka í ýmsum umbótaverkefnum
 • Ýmis önnur tilfallandi verkefni í samráði 
 við framkvæmdastjóra

VIÐSKIPTAFRÆÐINGUR
AÐALBÓKARI/ÞJÓNUSTUSTJÓRI
Starfssvið
 • Ábyrgð á bókhaldi ákveðinna viðskiptavina
 • Lokafrágangur í mánaðar- og 
 árshlutauppgjörum
 • Frágangur gagna til skattayfirvalda
 • Skil á bókhaldi til endurskoðunar
 • Úrvinnsla tölulegra upplýsinga fyrir stjórnendur
 • Þátttaka í ýmsum umbótaverkefnum
 • Upplýsingagjöf til viðskiptavina
 • Ýmis önnur tilfallandi verkefni í samráði 
 við forstöðumann

TÖLVUNARFRÆÐINGUR
VERKEFNASTJÓRI
Starfssvið
 • Þarfagreining og forritun á veflausnum 
 fyrir starfsmenn og viðskiptavini
 • Dagleg þjónusta við notendur 
 hugbúnaðarkerfa Fjárvakurs
 • Umsjón og skipulagning á uppfærslu 
 og þróun kerfa og lausna
 • Skipulagning og framkvæmd námskeiða 
 fyrir starfsmenn og viðskiptavini varðandi 
 kerfi og nýjungar
 • Bilanavakt og neyðarþjónusta við notendur
 • Ýmis önnur tilfallandi verkefni í samráði 
 við deildarstjóra H
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FJÁRVAKUR
Icelandair Shared Services  •  Icelandairhúsinu
Reykjavíkurflugvelli  •  101 Reykjavík
Sími: 5050 250  •  �arvakur@�arvakur.is

Spennandi 
störf hjá 
Fjárvakri

Umsóknir
Umsóknir skal fylla út á heimasíðu 
Fjárvakurs �arvakur.is undir Laus störf. 
Umsóknarfrestur er til 29. maí. 

Nánari upplýsingar gefur mannauðsstjóri 
Fjárvakurs, Halldóra Katla Guðmundsdóttir, 
halldora@�arvakur.is. Öllum umsóknum er 
svarað og farið er með þær sem trúnaðarmál.

Fjárvakur er dótturfyrirtæki Icelandair Group og hefur sérhæft sig 
í umsjón �ármálaferla fyrir meðalstór og stór fyrirtæki frá árinu 2002. 
Hjá fyrirtækinu starfa um 140 manns á Íslandi og í Eistlandi og skiptist 
þjónustan í �ármálaþjónustu, starfsmannaþjónustu og flugmiðaþjónustu.

Áhersla er lögð á gott starfsumhverfi, starfsánægju og starfsþróun.

GROUP

Hæfniskröfur
 • Viðskiptafræðimenntun
 • Mikil reynsla af bókhaldi, 
 afstemmingum og uppgjörum
 • Reynsla af vinnu á endurskoðunar-
 skrifstofu er kostur
 • Skipulögð og nákvæm vinnubrögð
 • Mikil þjónustulund og færni í samskiptum

Hæfniskröfur
 • Viðskiptafræðimenntun af 
 endurskoðunar- eða �ármálasviði
 • Löggilding í endurskoðun
 • Reynsla af störfum 
 á endurskoðunarskrifstofu
 • Reynsla af bókhaldi og 
 uppgjörum stærri fyrirtækja
 • Skipulögð og nákvæm vinnubrögð
 • Færni í samskiptum og stjórnun

Hæfniskröfur
 • Háskólapróf á sviði tölvunarfræði 
 eða sambærilegu námi
 • Ve�ugbúnaðargerð í Microsoft .NET 
 umhverfi (C#, VB og ASP)
 • Þekking á SQL gagnagrunnum
 • Þekking í JQuery, JavaScript, CSS, 
 XML og X/HTML/5
 • Mjög góð Excel þekking
 • Þekking á DNN kostur
 • Þekking og reynsla af �árhagskerfum 
 og/eða bókhaldi er kostur
 • Skipulögð og nákvæm vinnubrögð
 • Mikil þjónustulund og færni í samskiptum
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Fóðurbílstjóri  

Fóðurblandan óskar eftir fóðurbílstjóra  
í fóðurafgreiðsluteymi fyrirtækisins.

 
Helstu verkefni:
    •  Dreifing lausafóðurs og smávara til viðskiptavina  
       skv. dreifingaráætlun.
    •  Dagleg forskoðun á bifreið fyrir ferðir.
    •  Afferming bíla í samræmi við dreifingaráætlanir.
    •  Samskipti við samstarfsmenn og viðskiptavini.
    •  Tengiliður viðskiptavina við sölusvið.
    •  Þrif og almenn umhirða á bifreið.

Hæfniskröfur:
    •  Talar íslensku
    •  Meirapróf, C, C1E og CE
    •  Yfir 5 ára reynsla í akstri flutningabifreiða
    •  Þekking á office hugbúnaði
    •  Stundvísi og sjálfstæð vinnubrögð
    •  Býr á stór-Reykjavíkursvæðinu

Óskað er eftir að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir Daði Hafþórsson,  
framkvæmdastjóri framleiðslusviðs, dadi@fodur.is

Fóðurblandan er rótgróið og öflugt framleiðslu- og þjónustu- 
fyrirtæki sem sérhæfir sig í framleiðslu á áburði og fóðri fyrir land-
búnað, fiskeldi og húsdýr. Því til viðbótar selur Fóðurblandan ýmis 
konar rekstrarvöru fyrir landbúnað s.s. girðingar, girðingarefni og 
smávöru. Fóðurblandan rekur þrjár verslanir, á Selfossi, Hvolsvelli 
og Egilsstöðum sem og öfluga vefverslun. Fyrirtækið er leiðandi á 
sínu sviði og eitt það öflugasta í þjónustu við bændur hér á landi. 
Hjá fyrirtækinu starfa um 50 manns. 
Nánari upplýsingar: www.fodurblandan.is

Verkefnastjóri á sviði upplýsingatækni

Upplýsingatæknideild

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

Viltu taka þátt í að móta og nútímavæða eitt stærsta upplýsingatækniumhverfi landsins? 
Óskað er eftir öflugum verkefnastjóra með haldbæra reynslu og menntun sem nýtist við stjórnun verkefna á sviði  
upplýsingatækni.  Framundan eru fjölbreytt, skemmtileg og krefjandi verkefni fyrir ýmsar starfseiningar borgarinnar.  

Upplýsingatæknideild Reykjavíkurborgar rekur eitt stærsta tölvunet landsins með hartnær 10.000 útstöðvum fyrir um 
25.000 notendur. Framundan eru fjölmörg spennandi verkefni sem felast m.a. í innleiðingu skýjalausna og annarra nýjunga 
á sviði upplýsingatækni til þess að nútímavæða tæknilega innviði, auka skilvirkni og hagræðingu í rekstri.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.  

Umsóknarfrestur er til og með 6. júní 2017.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar veita Jón Ingi Þorvaldsson, deildarstjóri upplýsingatæknideildar í síma 7700077,  
netfang:  jon.ingi@reykjavik.is. 

Helstu verkefni:
• Fagleg stýring verkefna á sviði upplýsingatækni hjá 
 Reykjavíkurborg.
• Þátttaka í þróun verkefnastjórnunarferlis upplýsinga-
 tæknideildar.
• Greining þarfa og þátttaka í gerð útboðslýsinga.
• Ýmis áætlana- og skýrslugerð. 

Hæfniskröfur:
• Háskólagráða á sviði verkefnastjórnunar, tölvunarfræði, 

verkfræði, viðskiptafræði eða önnur sambærileg menntun 
sem nýtist í starfi.

• Reynsla af stjórnun verkefna á sviði upplýsingatækni. 
• Þekking á reglum um opinber innkaup er kostur.
• Lipurð í mannlegum samskiptum.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti, á íslensku og ensku. 
• Skipulag í vinnubrögðum.
• Drifkraftur, frumkvæði og metnaður til að ná árangri og 

þróast í starfi.

Um Landsnet
Við flytjum raforku á Íslandi og stýrum uppbyggingu flutningskerfisins. Við sjáum fyrir okkur rafvædda 
framtíð sem er í takt við samfélagið og höfum sett okkur það markmið að tryggja örugga afhendingu á 
raforku til framtíðar og að ná sátt um þær leiðir sem farnar verða. Við viljum taka tillit til þarfa samfélagsins 
á hverjum tíma og sýnum ábyrgð í umgengni við náttúruna. Við berum umhyggju hvert fyrir öðru og viljum 
skapa góðan vinnustað með spennandi verkefnum. Við höfum að leiðarljósi gildin okkar: samvinnu, ábyrgð 
og virðingu.

Við vinnum að því að skapa sátt um hlutverk og 

starfsemi fyrirtækisins í íslensku samfélagi. Við leggjum 

áherslu á að eiga frumkvæði að stöðugu samtali við 

hagsmunaaðila sem einkennist af hreinskilni, ábyrgð, 

víðsýni, gagnkvæmri virðingu og samstarfsvilja. Til að 

vinna með okkur að bættu samtali auglýsum við eftir 

samráðsfulltrúa til að bætast í hóp öflugra starfsmanna 

Landsnets. Um er að ræða nýtt starf sem felur í sér 

ferðalög innanlands.

Við viljum þróa raforkumarkaðinn á Íslandi 

til að mæta þörfum framtíðarinnar og leitum 

að öflugum einstaklingi í starf sérfræðings í 

greiningum á viðskiptaumhverfi. Starfið felur 

í sér þátttöku í greiningarvinnu á rekstri og 

þróun á viðskiptaumhverfi okkar, með áherslu á 

viðskiptaskilmála Landsnets, áhættugreiningu og 

raforkumarkaðsmál.

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

SAMRÁÐSFULLTRÚI

SÉRFRÆÐINGUR Í GREININGUM Á VIÐSKIPTAUMHVERFI

RAFMÖGNUÐ STÖRF

Helstu verkefni

• Upplýsingagjöf og samskipti við hagaðila.

• Undirbúningur, stýring og eftirfylgni funda 

með hagaðilum.

• Mótun nýrra vinnubragða við að auka samtal 

við samfélagið.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.

• Framúrskarandi samskipta- og samstarfsfærni.

• Haldgóð reynsla við fundastjórnun stærri funda.

• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum .

• Mikil færni til að tjá sig skipulega bæði í ræðu 

og riti.

Helstu verkefni

• Greining áhrifa á breytingum samninga og 

viðskiptaskilmála á gjaldskrá.

• Greining á tækifærum í þróun raforkumarkaðar.

• Þátttaka í vinnu vegna viðskiptaskilmála 

flutningskerfisins.

• Greining og vöktun á raforkuviðskiptum 

Landsnets.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólamenntun í verk- eða viðskiptafræði 

eða skyldum greinum.

• Reynsla af sambærilegum verkefnum.

• Hæfni í greiningu og túlkun gagna.

• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum. 

• Mikil samskipta- og samstarfsfærni.

Umsóknarfrestur er til og með 3. júní 2017.

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um störfin á heimasíðu 

Capacent Ráðninga, www.capacent.is.

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um. Umsóknum þarf að 

fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 

ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfi.

Nánari upplýsingar veitir Auður Bjarnadóttir 

(audur.bjarnadottir@capacent.is).



Norðurorka

Gæða-, umhverfis- og 
öryggisstjóri 

 Capacent — leiðir til árangurs

Norðurorka hf. þjónustar 
heimili og atvinnulíf með 
vinnslu og dreifingu á heitu 
vatni og neysluvatni og rekstri 
dreifikerfis raforku og fráveitu. 
Fyrirtækið rekur rafveitu og 
fráveitu á Akureyri, hitaveitu 
og vatnsveitu á Akureyri, 
Hrísey, Eyjafjarðarsveit og 
á Svalbarðsströnd.  Þá rekur 
Norðurorka hf. hitaveitu á 
Ólafsfirði, Hörgársveit, Grenivík 
og í Fnjóskadal.  Norðurorka 
hf. starfar samkvæmt vottuðu 
gæðakerfi ISO 9001.  

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/5090 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Skipulögð vinnubrögð, frumkvæði og heilindi.
Þekking á og/eða menntun í starfsumhverfi orku- og 
veitufyrirtækja er kostur.
Einstök hæfni í mannlegum samskiptum.
Góð færni í að tjá sig í ræðu og riti.
Góð tungumálakunnátta í íslensku og ensku er skilyrði.
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Umsóknarfrestur

30. júní 

Helstu verkefni
Rekstur og þróun gæðakerfis.
Ábyrgð á umbótastarfi.
Greining og vöktun á árangri í gæða-, umhverfis- og 
öryggismálum.
Fræðsla í gæða-, umhverfis- og öryggisstjórnunarmálum.
Samskipti við vottunaraðila.
Umsjón með ytri og innri úttektum.
Innleiðing staðla í samræmi við starfsemi og áherslur 
fyrirtækisins.

Norðurorka hf. óskar eftir að ráða Gæða-, umhverfis- og öryggisstjóra. Leitað er eftir öflugum einstaklingi í krefjandi 
umbótastarf þar sem reynir á samskiptahæfni, frumkvæði og skipulögð vinnubrögð. 

Ef þú ert með rétta  
starfið — erum við með  
réttu manneskjuna

www.capacent.is 

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

Matorka

Starfsmenn í fiskeldi

 Capacent — leiðir til árangurs

Matorka er fiskeldisfyrirtæki 
með sjálfbærni og 
umhverfisvernd að leiðarljósi.  
Fyrirtækið notast við nýjustu 
eldistækni í framleiðslu sinni, 
og öll starfsemi fyrirtækisins er 
umhverfisvæn.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/5025 

Menntunar- og hæfniskröfur
Menntun og/eða reynsla sem tengist starfinu mikill kostur.
Kunnátta í meðferð fiskeldis og tækjabúnaðar mikill kostur.
Skipulagshæfileikar og metnaður í starfi.

Umsóknarfrestur

31. maí 

Helstu verkefni
Vinnan felst í fjölbreyttum fiskeldisstörfum, svo sem 
fóðrun, skráningum, eftirliti og almennum viðhalds 
störfum.  Skemmtileg vinna sem hentar bæði körlum sem 
konum. Hreinlæti og góð umgengni mikilvæg.

Matorka óskar eftir að ráða starfsmenn í fiskeldi. Viðkomandi aðilar þurfa að hafa þekkingu og/eða mikinn áhuga á fiskeldi 
og löngun til að starfa á því sviði. Staðsetning Matorku er í Grindavík. Búseta á svæðinu er æskileg.
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365 er framsækið fjölmiðla- og fjarskiptafyrirtæki sem veitir lifandi og 
upplýsandi þjónustu við landsmenn, 365 daga ársins. 365 starfar á öllum 
sviðum fjölmiðlunar; sjónvarps- og útvarpsrekstri, blaðaútgáfu og vefmiðlun, 
auk þess að bjóða fjarskiptaþjónustu, bæði net og farsíma.

Félagið á auk þessa Midi.is sem annast miðasölu á mannfagnaði og viðburði, 
svo sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, íþróttaleiki og fleira. 
Hjá 365 starfa um 410 manns.

365 óskar eftir góðu fólki

MARKAÐSRÁÐGJAFI ÚTVARPSAUGLÝSINGA
365 auglýsir eftir duglegum, jákvæðum og
hugmyndaríkum einstaklingi með reynslu  
af auglýsingasölu.

Helstu kröfur:
- Reynsla af sölumennsku er skilyrði
- Sjálfstæði í starfi og hæfni til að vinna í hópi
- Rík þjónustulund og færni í mannlegum
 samskiptum
- Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæð vinnubrögð
- Þekking á íslensku viðskiptalífi
- Góð almenn tölvukunnátta

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á:
www.365.is undir „laus störf“.

365 hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um.

Umsóknarfrestur er til og með 2. júní 2017.
Stefnt er að því að umsækjandi hefji störf sem fyrst.

BIFVÉLAVIRKJAR Á
ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐI
Vegna stækkunar á þjónustuverkstæði 
okkar leitum við að vönum bifvélavirkjum 
til að sinna fjölbreyttum verkefnum. 
Menntun í bifvélavirkjun er skilyrði og 
reynsla æskileg. 

STARFSMAÐUR Á 
BREYTINGAVERKSTÆÐI
Við leitum að starfsmanni með góða 
þekkingu en ekki síst brennandi áhuga á 
jeppum og jeppabreytingum. 
Iðnmenntun, t.d í bílasmíði, er kostur.  

Okkur vantar lipran og þjónustulundaðan 
umsjónarmann bílaflota fyrir Arctic 
Trucks Experience, sem býður „self-
drive” ferðir um hálendi Íslands,  
sjá www.atx.is. 

Helstu verkefni:
• Umsjón með bílaflota
• Aðstoð við skipulagningu og rekstur ferða
• Utanumhald um eignir deildarinnar
• Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
• Áhugi og þekking á jeppum
• Mjög góð enskukunnátta
• Bílpróf
• Þjónustulund, frumkvæði og sjálfstæði

UMSJÓNARMAÐUR
BÍLAFLOTA

EXPLORE WITHOUT LIMITS

VILTU SLÁST 
Í HÓPINN?
Við erum að stækka og því viljum við bæta nokkrum eldklárum  
og úrræðagóðum starfsmönnum í hópinn! 
Arctic Trucks er þjónustufyrirtæki sem vinnur að lausnum fyrir fólk sem hefur áhuga á jeppum og ferðalögum.  
Fyrirtækið hefur sérhæft sig í jeppabreytingum og er þekkt vörumerki á því sviði víða um heim. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Hallveig Andrésdóttir í síma 540 4911. 
Umsókn ásamt ferilskrá sendist á umsokn@arctictrucks.is. 

Umsóknarfrestur er til 29. maí. 

Vegna aukinna umsvifa leitum við að 
starfsmanni með sérhæfingu í 
kostnaðargreiningu og eftirliti. 
 
Helstu verkefni:
• Kostnaðar - og afkomugreining
• Umsjón með áætlanagerð
• Umsjón með uppgjörum
• Skýrslugerð til yfirstjórnar
• Innleiðing bókhaldsferla

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun í viðskiptafræði
• Starfsreynsla af fjármálasviði
• Góð tölvukunnátta, t.d. Dynamics NAV og Excel
• Nákvæm, sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Mjög góð enskukunnátta

SÉRFRÆÐINGUR Á
FJÁRMÁLASVIÐI

ARCTIC TRUCKS ÍSLAND EHF.
KLETTHÁLSI 3 

110 REYKJAVÍK
www.arctictrucks.is

www.intellecta.is

Viðskiptafræðingur – endurskoðun
Traust endurskoðunarfyrirtæki óskar eftir að ráða metnaðarfullan einstakling með reynslu af vinnu 
við endurskoðun, reikningsskil og/eða bókhald. Sjálfstæði í starfi, fagleg vinnubrögð og 
samstarfshæfileikar eru nauðsynlegir kostir. 

Í boði er gott starf, í góðum hópi sérfræðinga, hjá traustu fyrirtæki miðsvæðis á 
höfuðborgarsvæðinu. Vinnutími er samkomulag. 

Sjá nánar á www.intellecta.is
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Sölustjóri

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Ábyrgð á daglegri sölu rekstrarvara
• Umsjón með sölumönnum
• Skipulagning söluaðgerða
• Gerð söluáætlana og eftirfylgni með þeim
• Gerð mánaðarlegra uppgjöra
• Önnur verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi
• Árangursrík reynsla af sölustörfum
• Reynsla af sölustjórnun æskileg
• Frumkvæði og metnaður
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum

Upplýsingar veitir:

Elísabet Sverrisdóttir  
elisabet@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út  
á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 29. maí nk.

Við óskum eftir að ráða öflugan sölustjóra til að starfa í hröðu og krefjandi starfsumhverfi hjá ört vaxandi fyrirtæki.

Iðnvélar ehf hafa um 40 ára skeið verið einn stærsti aðilinn í innflutningi, sölu og þjónustu á 
nýjum vélum og tækjum til iðnaðar og annarrar starfsemi. Iðnvélar þjónusta bæði fyrirtæki og 
einstaklinga og bjóða fjölbreytt úrval af vélum, vörum og tæknilausnum.

Hæfni og menntun
 » Viðskiptafræði eða sambæri-
legt háskólanám sem nýtist  
í starfi

 » Reynsla af rekstri og/eða  
útlánamálum fyrirtækja

 » Markviss vinnubrögð og góð 
tölvukunnátta

 » Framúrskarandi samskipta-
færni og þjónustulund

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita Arnbjörn 
Már Rafnsson, forstöðumaður 
Bíla- og tækjafjármögnunar, 
í síma 410 4821 og Bergþóra 
Sigurðardóttir, starfsþróunarstjóri, 
í síma 410 7907.

Bíla- og tækjafjármögnun Landsbankans auglýsir laust til umsóknar starf 
viðskiptastjóra fyrirtækjaviðskipta. Verkefni deildarinnar lúta að vinnu við 

útlánaferli, ráðgjöf og þjónustu við viðskiptavini.

Viðskiptastjóri

Helstu verkefni
 » Umsjón með samskiptum  
við fyrirtæki í viðskiptum 

 » Greining lánsumsókna fyrir-
tækja og rekstraraðila

 » Mat á greiðslugetu fyrirtækja  
og rekstraraðila

 » Skýrslugerð og önnur undir- 
búningsvinna lánsumsókna 
fyrir lánafundi 

 » Flutningur mála á lánafundum

 » Mat og eftirlit á tryggingum  
og veðandlögum

 » Öflun nýrra viðskiptasambanda

Umsókn merkt B&T-viðskiptastjóri fyrirtækja fyllist út á vef bankans, landsbankinn.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 1. júní nk.



Sölufulltrúi fasteigna
Óskum eftir að ráða  fasteignasölunema og löggilta 

fasteignasala í sölustarfsemi.

Mjög góð skipti prósenta.
Allar nánari upplýsingar veitir Þorbjörn Pálsson,  

framkvæmdastjóri, löggiltur fasteignasali.
thorbjorn@alltfasteignir.is

Bæjarhrauni 12 Hafnarfirði sími 560-5500 • Víkurbraut 46, Grindavík sími 426-8890

Síðumúli 29 108 Reykjavík, Sími 565 1233

Til sölu eða leigu glæsilegt skrifstofuhúsnæði á 1. hæð við 
Grensásveg 3. Húsnæðið er alls 501,5 fm. og skiptist í opið rými og af-
stúkuð skrifstofuherbergi.  Góð sameiginleg aðstaða, fundarherbergi, 
mötuneyti og eldhús með öllum grunntækjum. Gluggar á þrjár hliðar.

Til sölu eða leigu glæsilegt skrifstofuhúsnæði á 1. hæð við 
Grensásveg 7. Um er að ræða 226,6 fm. vandað skrifstofuhúsnæði.  
Húsnæðið er eitt opið rými með kaffistofu og snyrtingum.  Húsnæðið 
hentar vel undir margskonar rekstur.

Skrifstofuhúsnæði – Grensásvegur

Upplýsingar veitir Kristinn B. Ragnarsson 
viðsk.fr./lögg. fasteignasali í síma 8984125

ÓSKUM EFTIR  
BAKARA OG BAKARANEMA 

Í BAKARÍIÐ HJÁ JÓA FEL

ÓSKUM EFTIR AÐ RÁÐA STRAX  BAKARA  OG  
BAKARANEMA .

VINSAMLEGA SENDIÐ UMSÓKN Á JOIFEL@JOIFEL.IS

Holtagarðar - Smáralind - Kringlan - Garðabær - Hringbraut

Óskum eftir að ráða strax  bakara  og  bakaranema.
Vinsamlega sendið umsókn á joifel@joifel.is

ÓSKUM EFTIR  BAKARA OG BAKARANEMA 
Í BAKARÍIÐ HJÁ JÓA FEL

Viltu markaðssetja áfangastaðinn Reykjavík?

Menningar- og ferðamálasvið - Höfuðborgarstofa
Verkefnastjóri ferðamála

Hlutverk Menningar- og ferðamálasviðs er að fara með framkvæmd menningar- og ferðamála hjá Reykjavíkurborg. Sviðinu 
tilheyra menningarstofnanir Reykjavíkurborgar; Borgarbóksafn Reykjavíkur - menningarhús, Borgarsögusafn Reykjavíkur og 
Listasafn Reykjavíkur.

Höfuðborgarstofa ber ábyrgð á heildarkynningu Reykjavíkur á sviði ferðamála innanlands og utan, rekur upplýsingamiðlun til 
ferðamanna og sér um skipulag og framkvæmd stærstu borgarhátíðanna í Reykjavík

Höfuðborgarstofa leitar að metnaðarfullum verkefnastjóra til þess að leiða stefnumótun stofnunarinnar á sviði markaðsmála 
með það að markmiði að efla enn frekar ímynd Reykjavíkur sem áfangastaðar.

Verkefnastjóri ber ábyrgð á gerð markaðsáætlana, innleiðingu þeirra og eftirfylgni. Hann er jafnframt ábyrgur fyrir sam- 
hæf ingu markaðsmála stofnunarinnar og gegnir lykilhlutverki við öflun og greiningu markaðsupplýsinga. Í starfinu felst 
umtals verð samvinna við aðila innan og utan Reykjavíkurborgar.

Um nýtt starf er að ræða hjá Höfuðborgarstofu. Áherslur starfsins byggja á Ferðamálastefnu Reykjavíkurborgar og starfs-
áætlun Höfuðborgar stofu á hverjum tíma.

Starfið krefst:
• Háskólamenntunar sem nýtist í starfi. Framhaldsmenntun á 

sviði markaðsmála er ótvíræður kostur.
• Að lágmarki 3ja ára reynslu á sviði markaðsmála. Þekking og 

reynsla af ferðaþjónustutengdu markaðsstarfi er kostur.
• Hæfni til að afla og greina upplýsingar og koma á framfæri 

með skýrum hætti.
• Mikils frumkvæðis og sjálfstæðis í vinnubrögðum auk 

framúrskarandi skipulagshæfileika.

• Færni og getu til að vinna undir álagi og sinna mörgum við-
fangsefnum í einu.

• Þekkingar á sviði upplýsingatækni.
• Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum.

• Mjög góðrar kunnáttu í íslensku jafnt sem ensku og hæfni til   
 að tjá sig vel í ræðu og riti. 

Kjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst. Nánari upplýsingar veitir: Áshildur Bragadóttir 
forstöðumaður Höfuðborgarstofu, ashildur.bragadottir@reykjavik.is, sími 411 6012.

Vakin er sérstök athygli á markmiðum starfsmanna- og mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar sem er að finna 
á www.reykjavik.is

Umsóknarfrestur er til og með 28. mai nk.

Umsóknir skulu sendar á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Umsóknum skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf.

Ert þú drífandi 
stjórnandi?

Við leitum að metnaðarfullum og drífandi stjórnanda til að verða liðstjóri gagnahóps 
á upplýsingatæknisviði sem fæst við umfangsmikil gagnaverkefni á sviði fjármála og 
áhættustýringar. Liðstjóri þarf að búa yfir drifkrafti, leiðtogahæfileikum og getu til 
að miðla framtíðarsýn.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Guðrún Helga Hamar forstöðumaður, 
sími 444 6926, netfang gudrun.hamar@arionbanki.is.

Umsóknarfrestur er til og með 31. maí 2017. Sótt er um starfð á arionbanki.is.

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

Viltu takast á við 
spennandi þróunarverkefni?

Hefur þú brennandi 
áhuga á gagnamálum?

Viltu starfa í hröðu og 
metnaðarfullu umhverfi?

Arion banki er líflegur og spennandi vinnustaður. Við vinnum með viðskiptavinum okkar að því að búa í haginn fyrir framtíðina. Við 
ræktum jákvæðan starfsanda og leggjum áherslu á að starfsfólk okkar þroskist og þróist í starfi með markvissri fræðslu og þjálfun. 
Straumlínustjórnun er hluti af daglegri menningu með stöðugum umbótum og samvinnu allra starfsmanna. Jafn réttur kvenna og karla 
til starfa er okkur hjartans mál og árið 2015 hlutum við Jafnlaunavottun VR.
 
Saman látum við góða hluti gerast.

Hefur þú
leiðtogahæfileika?
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Helstu verkefni
○   Leiðir og ber ábyrgð á hugbúnaðarþróun teymis 

gagnaforritara, tekur þátt í forritun og stýrir vinnu 

við ETL ferla
○   Ber ábyrgð á tæknilegri hönnun og veitir teyminu 

leiðsögn um tæknilegar útfærslur
○   Stýrir og forgangsraðar vinnu teymisins og tryggir 

samskipti við hagsmunaaðila

Hæfniskröfur
○   Framúrskarandi samskiptahæfni 
○   Reynsla af stjórnun hugbúnaðarteyma 

og Scrum aðferðafræði er æskileg
○   Viðamikil þekking á hönnun og smíði gagnalausna 
○   Reynsla úr fjármálaumhverfi er kostur
○   Gott vald á rituðu og mæltu máli, 

bæði íslensku og ensku
○   Háskólapróf sem nýtist í starfi



Fjölbreytt störf í boði
hjá VIRK
Sérfræðingur
Við leitum að öflugum sérfræðingi með þekkingu á töl-
fræði og gagnavinnslu auk menntunar og reynslu sem 
nýtist við þróun og rannsóknir á sviði starfsendurhæfingar. 

 
Starfs- og ábyrgðarsvið
• Starfið felur í sér verkefni á sviði gagnagreininga, rannsókna  
 og þróunar í samvinnu við sérfræðinga VIRK og annarra   
 fagaðila

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólamenntun á sviði heilbrigðisvísinda, lýðheilsu eða
 heilsuhagfræði
• Reynsla og þekking á tölfræði og gagnagreiningu
• Reynsla og þekking á faraldsfræðilegum rannsóknum er   
 mikill kostur
• Þekking á endurhæfingu, heilbrigðis- og félagsþjónustu eða  
 vinnumarkaði er kostur 
• Framúrskarandi samskiptahæfni og jákvætt viðmót
• Skipulagshæfni, sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti

Læknaritari
Við leitum að löggiltum læknaritara til starfa á mats- og 
þjálfunarsviði VIRK. 

 
Starfs- og ábyrgðarsvið
• Samskipti við fagaðila og einstaklinga í þjónustu 
• Skráning og vinnsla með upplýsingar í gagnagrunni VIRK
• Umbóta- og þróunarstörf
• Almenn skrifstofustörf
• Önnur verkefni 

Menntunar- og hæfnikröfur
• Menntun sem löggiltur læknaritari
• Víðtæk reynsla og þekking á starfi læknaritara 
• Framúrskarandi samskiptahæfni, jákvætt viðmót og   
 þjónustulund
• Sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Skipulagshæfni 
• Mjög gott tölvulæsi
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 
Umsóknarfrestur er til og með 3. júní 2017.

Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og einnar
blaðsíðu kynningarbréf þar sem á kerfisbundinn
hátt er gerð grein fyrir því hvernig viðkomandi
uppfyllir hæfniskröfur starfsins.
 

Fulltrúi í þjónustuveri
Við leitum að lausnamiðuðum og þjónustulunduðum full-
trúa til starfa við þjónustuver á upplýsingatæknisviði VIRK. 
Um nýtt starf er að ræða og kemur viðkomandi til með að 
taka þátt í mótun á nýju þjónustuveri. 

 
Starfs- og ábyrgðarsvið
• Þjónusta og leiðsögn við starfsfólk VIRK, ráðgjafa, fagaðila og  
 einstaklinga í þjónustu
• Símsvörun og netspjall
• Aðkoma að innleiðingu á nýju upplýsingakerfi VIRK 
• Umbótastarf
• Önnur verkefni

 

Menntunar- og hæfnikröfur
• Mjög góð tækni- og tölvuþekking
• Reynsla af sambærilegu starfi er kostur
• Rík þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum
• Lausnamiðað og jákvætt viðhorf
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Frumkvæði og hugmyndaauðgi
• Gott vald á íslensku

Hlutverk VIRK er að efla starfsgetu einstaklinga í kjölfar veik-
inda eða slysa með árangursríkri starfsendurhæfingarþjónustu. 
VIRK hefur í samstarfi við fagaðila, fyrirtæki og stofnanir skilað 
samfélagslegum ávinningi með aukinni þátttöku einstaklin-
ga á vinnumarkaði og er leiðandi í rannsóknum og þróun á 
sviði starfsendurhæfingar. Að VIRK standa öll helstu samtök 
launamanna og atvinnurekanda á vinnumarkaði. 

VIRK er metnaðarfullur vinnustaður þar sem lögð er áhersla á 
jákvæðan starfsanda og sterka liðsheild. VIRK kappkostar að 
skapa jákvæða menningu með traustu fagfólki. Gildi VIRK eru 
fagmennska, virðing og metnaður og er starfsfólk hvatt til að 
hafa gildin að leiðarljósi í störfum sínum.

Nánari upplýsingar um VIRK er að finna á virk.is

Upplýsingar veita:
Leifur Geir Hafsteinsson
leifurgeir@hagvangur.is

Geirlaug Jóhannsdóttir
geirlaug@hagvangur.is
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V E R K E F N A S T J Ó R I  
Á  V E R K E F N A S T O F U

Helstu verkefni eru almenn stjórnun verkefna, s.s. undirbúningur,  
skipulagning, áætlanagerð, eftirlit og eftirfylgni. Fræðsla og stuðningur  
við aðra verkefnastjóra, ásamt samskiptum við innri og ytri viðskiptavini.  
Verkefnastjóri vinnur náið með forstöðumanni við stefnumótandi verkefni  
og innleiðingu á hugmyndafræði verkefnastjórnunar hjá Isavia.

Menntun og hæfniskröfur:
• Viðskiptafræði, verkefnastjórnun eða önnur  
 háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af  vinnu við stefnumótandi verkefni er kostur
• Góð þekking og reynsla af verkefna– og breytingastjórnun
• Færni í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfni, frumkvæði og nákvæmni í vinnubrögðum
• Þekking á SharePoint er kostur 

Upplýsingar um starfið veitir Hrönn Ingólfsdóttir, forstöðumaður verkefnastofu 
þróunar og stjórnunar, í netfanginu hronn.ingolfsdottir@isavia.is.

Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði að vera hluti af  
góðu ferðalagi þeirra sem fara um flugvelli félagsins og íslenska flugstjórnarsvæðið.

Nú vantar okkur fleiri til að vera hluti af góðu ferðalagi með okkur.
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Isavia hlaut gullmerki PwC fyrir launajafnrétti í jafnlaunaúttekt PwC 2015 og 2016.  
Við erum stolt af þeirri niðurstöðu og er hún í takt við jafnréttisáætlun félagsins 
sem hefur það að markmiði að nýta hæfni, krafta og kunnáttu starfsmanna til fulls
án þess að kynbundin mismunun eigi sér stað.

Hringur er flugumferðarstjóri
í flugstjórnarmiðstöðinni í Reykjavík.
Hann er hluti af góðu ferðalagi.

Góð störf hjá traustu fyrirtæki
Sumarafleysingarstörf

Smith & Norland leitar eftir traustu starfsfólki í eftirfarandi 
sumarafleysingarstörf:

Starfsmaður í vöruafgreiðslu og önnur lagerstörf.
Starfið felst í vörumóttöku og aðstoð við útkeyrslu vörusendinga 
til viðskiptavina auk tengdra lagerstarfa. Viðkomandi þarf að hafa 
bílpróf. 

Starfsmaður á þjónustuverkstæði.
Starfið felur í sér aðstoð við viðgerðir, þjónustu og afgreiðslu 
vegna heimilistækja og annað sem því tengist. Rík þjónustulund, 
snyrtimennska og reglusemi eru skilyrði.

Sölumaður í heimilistækjaverslun.
Starfið felur m.a. í sér kynningu og sölu heimilistækja, 
símtækja, lýsingarbúnaðar og önnur skyld störf. Góð framkoma, 
snyrtimennska og reglusemi eru skilyrði.

Sölumaður í rafbúnaðardeild.
Starfið felur m.a. í sér kynningu og sölu á raflagnaefni og 
öðrum rafbúnaði sem og ýmis önnur verkefni. Góð framkoma, 
snyrtimennska og reglusemi eru skilyrði. 

Umsóknarfrestur er til og með 28. maí.

Sölumaður

Smith & Norland, Nóatúni 4, vill sem fyrst ráða sölumann til 
starfa í heimilistækjaverslun fyrirtækisins.

Starfið felst í afgreiðslu og sölu heimilistækja og almennri 
ráðgjöf.

Leitað er að jákvæðum, ábyrgðafullum og kraftmiklum 
starfsmanni sem hefur gaman af mannlegum samskiptum. 
Reynsla af sölustörfum æskileg. 

Góð framkoma, snyrtimennska og reglusemi eru skilyrði.

Um er að ræða gott framtíðarstarf hjá traustu og framsæknu 
fyrirtæki. 

Umsóknarfrestur er til og með 4. júní.

Áhugasamir sendi umsókn á jonn@sminor.is eða skili 
slíkri á skrifstofu fyrirtækisins. 

Vinsamlega tilgreinið hvaða starf er sótt um.

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu fyrirtækisins, 
www.sminor.is. 

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 
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Verkstjóri í vélsmiðju
Óskum eftir að ráða kraftmikinn og 
metnaðarfullan aðila í starf verkstjóra á 
vélsmiðju okkar. Um er að ræða 100% starf

Verkstjóri er lykilmaður í skipulagningu og 
stjórnun einstakra verka og sem slíkur afar 
mikilvægur við að uppfylla óskir og 
væntingar viðskiptavina fyrirtækisins. 
Verkstjóri ber ábyrgð á að verk séu unnin á 
sem hagkvæmastan hátt, að fagmennsku sé 
gætt og að gæðakröfum sé fullnægt. 
Verkstjóri er næsti yfirmaður starfsmanna 
viðkomandi deildar og ber ábyrgð á 
starfsmannahaldi deildarinnar.

Vilt þú vera hluti 
af framsæknu teymi 
Slippsins Akureyri?

 Helstu verkefni:
•  Stjórnun og skipulagning verka.
•   Stjórnun starfsmanna deildarinnar.
•   Umsjón með húsnæði, tækjum 
  og áhöldum deildarinnar. 
•   Umsjón með skráningu starfsmanna,
  vélavinnu og efnis.
•   Gerð mannaflaáætlana.
•  Efnisútvegun.
•  Varahlutaútvegun.
•   Gæðastjórnun og gæðaeftirlit.
•   Umsjón með að farið sé eftir 
 öryggisreglum og að fyllsta öryggis  sé  
 gætt á  vinnusvæðinu

Vélvirkjar/vélstjórar
Starfssvið vélvirkja: 
• Vélaviðgerðir skipa
• Þrýsti- og vökvalagnir
• Uppsetning búnaðar
• Aðrar tilfallandi vélaviðgerðir 

Stálsmiðir
Starfssvið stálsmiða:
• Nýsmíði
• Stálviðgerðir skipa
• Almenn plötu-, stál- og   
 rörasmíði

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Sveins- eða meistarabréf í viðkomandi iðngrein
• Reynsla af CNC vélum kostur í starf rennismiða
• Faglegur metnaður og öguð vinnubrögð
• Stundvísi og áreiðanleiki
• Frumkvæði, sjálfstæði og útsjónarsemi í vinnubrögðum
• Sterk öryggisvitund
• Lipurð í mannlegum samskiptum

Hvað veitum við: 
√ Góðan aðbúnað hjá metnaðarfullu fyrirtæki í stöðugri sókn
√ Samkeppnishæf laun
√ Kraftmikinn og góðan hóp samstarfsfólks
√ Starfsþjálfun og símenntun

Slippurinn Akureyri er leiðandi fyrirtæki á sviði málmiðnaðar á Íslandi og býður 
heildarlausnir í málmiðnaði og véltækni með sérhæfingu í endurnýjun og viðhaldi á skipum, 
ásamt hönnun og framleiðslu á vinnslubúnaði fyrir sjávarútveg

Smiðir í ryðfríu efni
Starfssvið smiða á ryðfrírri deild
• Smíði á vinnslubúnaði í   
 matvælavinnslu
• Smíði á ýmsum    
 framleiðsluvörum.
• Uppsetning vinnslulína/búnaðar  
 innanlands sem og erlendis.

Rennismiðir
Starfssvið rennismiða
• Viðgerðir á vél- og vinnslubúnaði 
 í skip. 
• Smíði á íhlutum í eigin framleiðslu.
• Íhlutir í flokkara og teljara fyrir  
 fiskeldi

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Meistarabréf eða hærra stig menntunar 
 í vélvirkjun eða vélstjórn.
•  A.m.k. 5 ára reynslu í greininni.
•  Hafa gott vald á íslensku og ensku í   
 tali og riti. Kunnátta í einu     
 norðurlandamáli kostur. 
•  Áhersla er lögð á hæfni í mannlegum   
 samskiptum, þjónustulipurð,   
 snyrtimennsku,  skipuleg vinnubrögð,   
 sjálfstæði í starfi og     
 fagmennsku hvívetna.

Vegna aukinna umsvifa leitum við að kraftmiklum málmiðnaðarmönnum 
til að taka þátt í krefjandi og spennandi verkefnum.

FAGMENNSKA - METNAÐUR - HAGKVÆMNI
 

Umsóknarfrestur er til 28. Maí 

Nánari upplýsingar veitir Kristján Heiðar Kristjánsson, khk@slipp.is eða 460-2900
Sótt er um á www.slipp.is
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Ertu góð/ur sölumaður
Sölufulltrúi - fullt starf
Við leitum að þjónustuliprum einstaklingum til sölu- og þjónustustarfa í fullt starf. Viðkomandi þarf að hafa 
næmt auga fyrir straumum og stefnum sem og framsetningu húsgagna og gjafavöru. Reynsla af sölu húsgagna 
og gjafavöru er kostur. Vinnutími: Mán. - fös. 11 - 18:30 einnig vinna um helgar sé þess óskað. 
Aldurstakmark er 20 ár. 

Sumarstarf / Helgarstarf
Við leitum að þjónustuliprum einstaklingum til sölu- og þjónustustarfa í sumar. Leggjum áherslu á 
snyrtimennsku, reglusemi og metnað fyrir að skila árangri í starfi.  Aldurstakmark er 18 ár. 

Áhugasamir geta sótt um á www.ILVA.is 
Umsóknarfrestur til og með 26. maí

Hjálpræðisherinn á Íslandi auglýsir eftir ritara í 50% starf.  
Viðkomandi þarf að hafa góða færni á íslensku og einu Norður-
landatungumáli bæði í ræðu og riti.  Ritarinn þarf að hafa góða 
þekkingu á helstu ritvinnsluforritum eins og word og excel, sýna 
frumkvæði og jákvæðni og geta unnið bæði sjálfstætt og í teymi.  

Umsóknarfrestur er til 1. júní.  

Umsóknir með ferilskrá skal senda á island@herinn.is  
Spurningum varðandi starfið er svarað hjá Hjálpræðishernum í 
síma 5460177.

Hjálpræðisherinn er kristilegt trúfélag og þess er vænst að umsækjendur 
treysti sér til að vinna í samræmi við gildi Hersins.

Ritari í 
50% starf

Við leitum að liðsauka
RÚV 2021

RÚV er fjölmiðill í almanna þágu 
með það hlutverk að vekja,  
virkja og efla. Hjá RÚV starfar 
öflugur og samhentur hópur 
sem segir mikilvægar sögur úr 
umhverfi okkar, rýnir samfélagið 
á gagnrýninn hátt og þróar nýjar 
leiðir til frásagnar. 

Við leitum að liðsauka sem  
vinnur með okkur að áherslum 
nýrrar stefnu RÚV til 2021. 

Umsóknarfrestur er til 
og með 5. júní 2017. 

Upplýsingar um störfin og  
skil umsókna er að finna á 
www.ruv.is/laus-storf.

Við hvetjum konur jafnt sem 
karla og fólk af ólíkum uppruna 
til að sækja um starfið.

UNG — RÚV verkefnastjóri 
Skrifstofa útvarpsstjóra 

Í nýrri stefnu RÚV til 2021 heitum við því  
að bæta og auka þjónustu við fólk á 
aldrinum 15-29 ára. Við leitum að drífandi, 
hugmyndaríkum og skipulögðum einstak-
lingi í 100 % starf við að leiða þá vinnu 
þvert á miðla RÚV. 

Vefritstjóri/
aðstoðarframleiðandi 
Fréttastofa 
Við leitum að vefritstjóra og aðstoðar-
framleiðanda sem verður hluti af hinu nýja 
teymi sem vinnur að rannsóknum, þróun 
hugmynda, úrvinnslu gagna, framleiðslu  
og gerð sjónvarps- og vefefnis. 

Dagskrárframleiðandi 
Fréttastofa
Við leitum að dagskrárframleiðanda 
í nýjan fréttaskýringaþátt. Dagskrár -
framleiðandinn verður hluti af nýju teymi 
sem vinnur að rannsóknum, þróun hug-
mynda, úrvinnslu gagna, framleiðslu og 
gerð sjónvarps- og vefefnis.

Aðstoðarframleiðandi 
Fréttastofa
Við leitum að aðstoðarframleiðanda 
(skriftu) í 100% starf við fréttavinnslu og 
útsendingu fyrir útvarp, sjónvarp og vef. 
Starfsmaðurinn verður hluti af teymi sem 
stýrir fréttavinnslu fréttastofunnar. 

www.ruv.is

Útideild
AFA JCDecaux óskar eftir að ráða einstakling í útideild 

fyrirtæksins. AFA JCDecaux sér um viðhald og rekstur á 
strætóskýlum,upplýsingastöndum og salernum á höfuð-

borgarsvæðinu. Vinnutími er 08.00 – 15.30. 
Kostir. 
1. Rafmagns kunnátta
2. Lyftara próf
3. Laghentur
4. Geta unnið sjálfstætt

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Vinsamlegast 
sendið ferilskrá á Einar Hermannsson eh@afajcdecaux.is 



Fjársýslan er þjónustu- og 
þekkingarstofnun á sviði 
opinberra fjármála. 

Stofnunin veitir 
fjármálatengda þjónustu til 
ríkissjóðs og ríkisaðila og 
annast umsýslu fjármuna. 

Þá hefur hún yfirumsjón 
með bókhaldi og uppgjörum 
ríkissjóðs og tryggir 
tímanlegar og áreiðanlegar 
upplýsingar um fjármál 
ríkisins.
 
Fjársýslan leggur áherslu 
á liðsheild, starfsánægju, 
gagnkvæma virðingu og gott 
starfsumhverfi með öflugum 
hópi starfsmanna. 

Góður starfsandi, 
fjölskylduvænt vinnuumhverfi 
og að starfsfólk hafi tækifæri  
til að þróast í starfi er í 
fyrirrúmi hjá Fjársýslunni.

Nánari upplýsingar um 
stofnunina er að finna á 
www.fjs.is

Gæðastjóri
Leitað er eftir áhugasömum, jákvæðum og metnaðarfullum 
einstaklingi í stöðu gæðastjóra. Gæðastjóri heyrir undir 
fjársýslustjóra.  

Hlutverk gæðastjóra er að efla gæðastarf Fjársýslunnar og stuðla 
að bættri skilvirkni í þjónustu og einföldun verkferla. Stofnunin 
hefur sett sér að innleiða verklag sífelldra umbóta og er ráðning 
gæðastjóra lykilþáttur í því. Gæðastjóri mun leiða saman ólíka 
þætti í starfseminni og koma með tillögur um úrbætur í verklagi.

Helstu verkefni og ábyrgð
Rýning og skráning verkferla
Vinna að einföldun ferla og aukinni skilvirkni
Samræming og yfirumsjón með gæðavinnu
Ábyrgð á gerð og viðhaldi handbóka og leiðbeininga
Úttektir á fylgni við ferla og annar stuðningur við innra eftirlit
Vinna að eflingu vitundar um kröfur viðskiptavina FJS
Ýmis önnur verkefni þ.m.t. þátttaka í jafnlaunavottunarstarfi FJS

Hæfnikröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi
Góð þekking og reynsla á sviði gæðastjórnunar
Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
Framúrskarandi samskipta- og samstarfshæfileikar
Frumkvæði, metnaður til að ná árangri og tileinka sér nýjungar
Góð íslensku- og enskukunnátta 
Góð almenn tölvufærni
Reynsla af verkefnastjórnun æskileg

Nánari upplýsingar veitir
Ragnheiður Gunnarsdóttir - ragnheidur.gunnarsdottir@fjs.is
s.545-7500

Verkefnastjóri
Leitað er eftir áhugasömum, jákvæðum og metnaðarfullum 
einstaklingi í stöðu verkefnastjóra  á þróunar- og þjónustusviði. 

Fjársýslan annast rekstur og umsjón nokkurra stærstu tölvukerfa 
landsins, sem bjóða upp á margvíslega möguleika til að bæta 
rekstur ríkisins. 

Helstu verkefni og ábyrgð
Þróun og umsjón með verkefnum tengdum 
upplýsingatæknikerfum ríkisins
Hafa forystu við að hagnýta nýjustu tækni til bæta ferla og 
vinnubrögð
Þátttaka í innleiðingu á nýju þjónustuborði og þjónustugátt
Önnur verkefni í samráði við forstöðumann þróunar- og 
þjóunustusviðs

Hæfnikröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi
Góð þekking og reynsla af verkefnastjórnun 
Góð þekking á upplýsingatæknimálum
Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
Framúrskarandi samskipta- og samstarfshæfileikar 
Frumkvæði, metnaður til að ná árangri og tileinka sér nýjungar
Góð íslensku- og enskukunnátta 

Nánari upplýsingar veitir
Stefán Kjærnested  - stefan.kjaernested@fjs.is
s.545-7500

Fjársýsla ríkisins óskar eftir að ráða 
verkefnastjóra og gæðastjóra

Fjársýsla ríkisins auglýsir tvær nýjar, spennandi og krefjandi stöður. Um framtíðarstörf  er að ræða í fjölbreyttu og lifandi umhverfi. 
Innleiðing nýrra laga um opinber fjármál stendur nú yfir, sem leiðir til mikilla breytinga í verklagi stofnunarinnar og viðskiptavina hennar. 
Áhersla er lögð á bætt vinnubrögð, aukna fagmennsku og hagkvæmni í rekstri.

Frekari upplýsingar er varða bæði störfin
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármálaráðherra og Félag háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðs hafa gert.
Umsóknarfrestur er til og með 9.6.2017.
Sótt er um störfin rafrænt á www.starfatorg.is
Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst. Starfshlutfall er 100%

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi
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STAÐA RÁÐGJAFA Á SVIÐI MÁLS OG LÆSIS

Skóla- og frístundasvið

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

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir laust til umsóknar starf ráðgjafa á sviði máls og læsis.  Ráðgjafinn mun 
starfa í Miðju máls og læsis,  sem heyrir undir skóla- og frístundasvið. Hlutverk Miðju máls og læsis er að veita ráðgjöf um 
þróun faglegra starfshátta til að stuðla að hvetjandi mál- og læsisumhverfi fyrir börn í leikskólum,  grunnskólum  og á  
frístundamiðstöðum.  Ráðgjafar Miðju máls og læsis skipuleggja einnig símenntun á sviði máls og læsis fyrir starfsfólk í 
skóla- og frístundastarfi.   

Undir skóla- og frístundasvið heyrir rekstur leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar og starfsemi 
Námsflokka Reykjavíkur, skólasafnamiðstöðva og skólahljómsveita. 
Næsti yfirmaður ráðgjafa er skrifstofustjóri grunnskólahluta fagskrifstofu skóla- og frístundasviðs. 

Umsókn fylgi greinargerð í stuttu máli um þekkingu og reynslu af vinnu með mál og læsi, yfirlit yfir nám og fyrri störf, 
leyfisbréf grunnskólakennara, upplýsingar um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt eða tekið þátt í og annað 
er málið varðar. 

Umsóknarfrestur er til og með 3.júní 2017.

Um er að ræða fullt starf og verður ráðið í stöðuna frá 1. ágúst 2017.  
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á vefsíðu Reykjavíkurborgar,www.reykjavik.is/storf 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Dröfn Rafnsdóttir,  verkefnastjóri, og Guðlaug Sturlaugsdóttir, skrifstofustjóri 
grunnskólahluta fagskrifstofu, í síma 411 1111. 

Netföng: drofn.rafnsdottir@reykjavik.is / gudlaug.sturlaugsdottir@reykjavik.is 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Veita starfsfólki í skóla- og frístundastarfi ráðgjöf og stuðning  
 við að þróa markviss vinnubrögð til að efla málþroska og læsi  
 barna.
• Veita ráðgjöf um virkt tvítyngi, kennslu í íslensku sem öðru    
 máli og málþroska- og lestrarvanda. 
• Skipuleggja og annast fræðslu fyrir starfsfólk um mál og læsi.
• Skipuleggja og annast fræðslu fyrir foreldra í samstarfi við   
 starfsfólk í skóla- og frístundastafi.
• Samstarf við sérfræðiþjónustu skóla á þjónustumiðstöðvum. 

Hæfniskröfur
• Leyfi til að nota starfsheitið  grunnskólakennari. 
• Háskólamenntun á framhaldsstigi æskileg. 
• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum í grunnskóla æskileg.
• Reynsla af verkefnum varðandi mál og læsi.
• Reynsla af ráðgjöf við grunnskóla æskileg. 
• Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.
• Frumkvæði í starfi og skipulögð vinnubrögð.

Vík í
Mýrdal

Fjölskylduvænt
samfélag í fallegu

umhverfi.

Mýrdalshreppur er um 
570 manna sveitarfélag. Í 
Vík er öll almenn þjónusta 
svo sem leik-, grunn-, og 
tónskóli, heilsugæsla, 
dvalar- og hjúkrunarheimili 
og frábær aðstaða til allrar 
almennrar íþróttaiðkunar.

Náttúrufegurð er rómuð í 
Vík og nágrenni og sam-
göngur greiðar allt árið. 
Ferðaþjónusta er öflug og 
vaxandi í sveitarfélaginu og 
fjölbreyttir möguleikar á því 
sviði fyrir fólk með ferskar 
hugmyndir.

Skrifstofustjóri Mýrdalshrepps
Mýrdalshreppur auglýsir stöðu skrifstofustjóra sveitarfélagsins lausa til umsóknar.  
Leitað er að metnaðarfullum og áhugasömum einstaklingi til að stýra skrifstofu hreppsins. 
Meginverkefni skrifstofustjóra eru yfirumsjón með fjármálum sveitarfélagsins og bókhaldi.   
Skrifstofustjóri er staðgengill sveitarstjóra og vinnur náið með honum.
 
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, viðskiptafræðimenntun æskileg
• Þekking og reynsla af fjármálum og bókhaldi sveitarfélaga, (Navision)
• Góð samskiptahæfni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi

Leitað er að hæfileikaríkum og metnaðarfullum einstaklingi í þetta starf.   
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Laun skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veitir Ásgeir Magnússon sveitarstjóri í síma 487-1210 eða 898-3340. 
Umsóknir má senda á netfangið sveitarstjori@vik.is  eða á heimilisfangið Mýrdalshreppur  
Austurvegi 17 870 Vík. 

Umsóknarfrestur er til 6. júní n.k.

Mýrdalshreppur  - Austurvegi 17  - 870  - Vík - Sími 487 1210

Hefur þú það
      sem þarf?
Bandalag íslenskra skáta óskar eftir því að 
ráða framkvæmdastjóra Grænna skáta.

Um framtíðarstarf er að ræða.

Tilgangur starfs

• Afla fjár fyrir Bandalag íslenskra skáta.

• Rekstur Grænna skáta ehf. og Skátabúðarinnar ehf.

• Stjórna starfseminni og vera málsvari  
fyrirtækisins út á við.

• Sinna öðrum fjáröflunar- og samfélagsverkefnum 
skátahreyfingarinnar.

Ábyrgðar- og stjórnunarsvið

• Daglegur rekstur beggja eininga.

• Dagleg umsýsla, áætlanagerð, markaðs- og 
kynningarmál, fjármál og starfsmannahald.

• Samskipti við birgja, viðskiptavini og aðra 
hagsmunaaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Menntun sem nýtist í starfi.

• Stjórnunarreynsla er skilyrði.

• Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt, eiga 
auðvelt með samskipti og sýna frumkvæði í starfi.

• Leitað er að einstaklingi sem getur tekið þátt í 
almennum störfum fyrirtækisins ef á þarf að halda.

• Leitað er eftir einstaklingi sem getur stýrt og unnið 
með einstaklingum með skerta starfsgetu.

Umsóknarfrestur er til 26. maí. Umsóknum skal skilað  
til framkvæmdastjóra Bandalags íslenskra skáta á 
netfangið: hermann@skatar.is

www.dosir.is

Bílstjóri

Hæfniskröfur:
• Meirapróf
• Stundvísi og snyrtimennska
• Góð mannleg samskipti
• Þjónustulund
• Öguð vinnubrögð
• Vinnuvélaréttindi kostur
• Þarf að geta hafið störf sem fyrst

Áhugasamir sendi inn starfsumsókn ásamt ferilskrá  
á starf@vakahf.is merkt:Bílstjóri. 
- Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar 

Móttaka

Óskum eftir starfsmanni á skrifstofu okkar.

Hæfniskröfur
• Góð almenn tölvukunnátta
• Færni í mannlegum samskiptum
• Þarf að geta hafið störf sem fyrst

Vinnutími 12-17 aðra vikuna og 12-18 hina. 

Áhugasamir sendi inn starfsumsókn ásamt ferilskrá 
á starf@vakahf.is merkt: Móttaka.
- Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar

Vakahf. óskar eftir starfs-
fólki í framtíðarstörf og 

sumarafleysingar.



Rafdís ehf óskar að ráða rafvirkja 
/nema með reynslu í vinnu. 
Verktaki / launþegi.

Allar upplýsingar í síma 845-7711 Hermann.

Einnig hægt að senda 
umsókn og ferilskrá á 
netfangið hermannraf@gmail.com www.rafdis.is 

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á 
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum. 
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta 
og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og 
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn. 
 Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum 

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum 
Manneldisráðs.

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

- Færni  sem nýtist í starfi og reynsla af störfum  
í mötuneyti 

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri 
störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns- 
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir  
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á 
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum. 
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta 
og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og 
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn. 
 Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum 

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum 
Manneldisráðs.

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

- Færni  sem nýtist í starfi og reynsla af störfum  
í mötuneyti 

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri 
störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns- 
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir  
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 

Laus störf næsta skólaár 2017-2018

Deildarstjóri sérkennslu á unglingastigi í 
50% stjórnun og 50% kennslu 
Kennarar óskast á unglingstig, miðstig og 
yngsta stig 

•	 Náttúrufræði	(líffræði,	eðlis-	og	efnafræði)
•	 Íslenska
•	 Sérkennsla

•	 Umsjónarkennslu	í	4.	og	5.	bekk
•	 Listkennslu	(dans,	tónmennt,	leiklist)	(möguleiki	á	

hlutastarfi)	

Stuðningsfulltrúar og frístundaleiðbeindendur	óskast	til	
starfa	frá	og	með	15.		ágúst	nk.
Aðstoðarmatráður í mötuneytiseldhús óskast	frá	og	með	
15.	ágúst	nk.	Vinnutími	frá	8-14.
Skrifstofustjóri		frá	og	með	10.	ágúst	(vinnutími	frá	8-16)

Frekari	upplýsingar	veita	Þóranna	Rósa	Ólafsdóttir	og	
Þórhildur	Elfarsdóttir	skólastýrur	í	síma	525	0700	eða	
899	8465	/	863	3297.Umsóknir	ásamt	ferilskrá	sendist	á	
netfangið	thoranna(hjá)varmarskoli.is	eða	thorhildur(hjá)
varmarskoli.is.

Umsóknarfrestur um öll störfin er til 4. júní 2017.

Við	hvetjum	fólk	af	báðum	kynjum	til	að	sækja	um.		

Það	sakar	ekki	að	hafa	samband	og	heyra	í	okkur.

Vínbúðin leitar að þjónustuliprum einstaklingum sem eru tilbúnir að 
veita framúrskarandi og ábyrga þjónustu í jákvæðu starfsumhverfi.

Skemmtilegur og
lifandi vinnustaður

ÁTVR rekur 50 Vínbúðir um allt land. Stefna ÁTVR er að vera eitt af fremstu þjónustufyrirtækjum landsins og fyrirmynd á sviði samfélagsábyrgðar. 
Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn sé öruggur, heilsueflandi og skemmtilegur þar sem samskipti einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

Afgreiðsla í Vínbúðum á höfuðborgarsvæðinu

Starfsfólk óskast bæði í fullt starf og 50% tímabundið starf til eins árs, þar sem vinnutími er 16.30-20.30 virka daga.  
Í Vínbúðunum er að jafnaði unnið annan hvern laugardag.

Helstu verkefni og ábyrgð
•	Sala og þjónusta við viðskiptavini
•	Framstilling á vöru og vörumeðhöndlun
•	Umhirða búðar

Hæfniskröfur
•	Jákvæðni og rík þjónustulund
•	Hæfni í mannlegum samskiptum
•	Reynsla af verslunarstörfum er kostur
•	 Almenn tölvukunnátta

Aðstoðarverslunarstjóri á höfuðborgarsvæðinu

Starfshlutfall er 100%. 

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Þjónusta við viðskiptavini
•	 Sala, birgðahald og umhirða búðar
•	 Framstilling á vöru og vörumeðhöndlun
•	 Eftirfylgni þjónustu- og gæðastefnu   
 fyrirtækisins
•	 Verkstjórn í fjarveru verslunarstjóra

Hæfniskröfur
•	 Reynsla af verslunarstörfum
•	 Reynsla af verkstjórn
•	 Frumkvæði og metnaður í starfi
•	 Jákvæðni og rík þjónustulund
•	 Hæfni í mannlegum samskiptum
•	 Almenn tölvukunnátta er nauðsynleg 
 og þekking á Navision kostur

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ.  
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af þessum gildum.

Umsóknarfrestur er til og með 6. júní nk. 
Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is. 

Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri og 
sakavottorðs er krafist.

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Símonardóttir 
– starf@vinbudin.is, 560 7700.

---
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BL ehf. / Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík / 525 8000 / www.bl.is

Við leitum að starfsmanni í þjónustuver. Viðkomandi 
þarf að vera mjög sterkur í mannlegum samskiptum 
og með mikla þjónustulund. Starfið felst í símsvörun 
þar sem veittar eru upplýsingar til viðskiptavina, 
stofnun verkbeiðna og sölu varahluta. 

Vegna aukinna umsvifa leitum við að bifreiðasmið á 
réttingaverkstæði okkar að Viðarhöfða 4. Viðkomandi þarf 
að vera tölvufær þar sem unnið er í rafrænu umhverfi og hluti 
þjálfunar og endurmenntunar er rafrænn.

Í boði er vinnuaðstaða sem uppfyllir ströngustu kröfur og 
staðla frá BMW, Land Rover og Jaguar. Endurmenntun til 
að viðhalda þekkingu og tileinka sér nýjustu tækni ásamt 
möguleika á sérhæfingu eftir getu og áhuga.

Hæfniskröfur:  
•     Þekking og áhugi á bílum
•     Mjög góð tölvufærni
•     Stundvísi
•     Sjálfstæð, skipulögð og fagleg vinnubrögð 

Hæfniskröfur:  
•     Bifreiðasmíði
•     Tölvufærni
•     Bílpróf
•     Sjálfstæð, skipulögð og fagleg    
      vinnubrögð eru nauðsyn

BL leitast við að ráða starfsmenn sem 
hafa metnað til þess að skara fram úr og 
veita framúrskarandi og faglega þjónustu 
í samvinnu við samheldinn og sterkan 
starfsmannahóp.

Öflug námskeiðs- og fræðsluáætlun 
viðheldur kunnáttu og eflir þekkingu 
starfsmanna á nýjustu tækni vörumerkjanna. 
Starfsmenn fá vottaðar staðfestingar eða 
gráður, skv. stöðlum vörumerkjanna.

Hjá BL er mjög virkt starfsmannafélag 
og einstök fyrirtækjamenning sem við 
erum afar stolt af.

Sótt er um störfin á heimasíðu 
BL, www.bl.is/atvinna

Nánari upplýsingar veitir Anna Lára 
Guðfinnsdóttir, starfsmannastjóri,
anna@bl.is
Umsóknarfrestur er til 28. maí nk.

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI  
Í ÞJÓNUSTUVER BIFREIÐASMIÐUR

SPENNANDI ATVINNUTÆKIFÆRI HJÁ EINU STÆRSTA BÍLAUMBOÐI LANDSINS

VIÐ BÆTUM Í HÓPINN



Ístak - Bugðufljóti 19 - 270 Mosfellsbær - Sími 530 2700 - www.istak.is

Spennandi störf í boð 
Vegna góðrar verkefnastöðu leitar Ístak að hæfu og dugmiklu 
fólki sem vill taka þátt í að styrkja innviði fyrirtækisins og vera 
hluti af öflugu starfsteymi Ístaks.

Ístak er eitt stærsta verktakafyrirtæki landsins með sterkan bakgrunn og 
hefur markað sig sem samfélagslega ábyrgt fyrirtæki á verktakamarkaði. 
Ístak hefur tekið í notkun BIM/VDC tækni í framkvæmdum sínum og fram 
undan eru mörg spennandi verkefni á mörgum sviðum. Við hvetjum alla 
áhugasama um að sækja um starf hjá okkur.  

MÚRARI
Í starfinu felst öll almenn múrvinna, steypuviðgerðir og fagleg ráðgjöf.

Leitað er að aðila sem:

•  hefur haldgóða reynslu í múriðn.

•  er stundvís og reglusamur.

•  sýnir vönduð vinnubrögð.

TÆKNIFÓLK OG VERKEFNASTJÓRAR
Tæknifólk hjá Ístaki sinnir ýmsum störfum, allt frá faglegri ráðgjöf, mælingum, 

eftirliti með gæða- og öryggismálum að stjórnun vinnustaða og verkefnastjórn.

Leitað er að aðilum sem:

•  hafa menntun sem nýtist í starfi.

•  hafa reynslu af mannvirkjagerð og byggingariðnaði.

•  eru liprir í samskiptum.

•  sýna frumkvæði og geta unnið sjálfstætt.

KRANASTJÓRNENDUR
Kranastjórnandi óskast til að stýra turnkrana á höfuðborgarsvæðinu.

Leitað er að aðila sem:

•  hefur gild vinnuvélaréttindi í flokki A.

•  hefur gild ökuréttindi í flokki B. Meirapróf er kostur.

•  hefur haldgóða reynslu af stjórnun turnkrana.

•  er stundvís og reglusamur.

SMIÐIR Í MÆLINGAVINNU
Leitað er að smiðum til starfa við húsbyggingar í mælingavinnu.

Leitað er að aðilum sem:

•  hafa mikla reynslu af mótauppslætti og almennri smíðavinnu.

•  eru stundvísir og reglusamir.

•  sýna vönduð vinnubrögð.

•  geta unnið vel í hóp.

VERKSTJÓRAR
Verkstjórar hjá Ístaki starfa við stjórnun framkvæmda á byggingasvæðum.

Verkstjórar bera ábyrgð á vinnusvæðinu og stjórnun framleiðslu. Einnig hafa 

þeir yfirumsjón með gæða og öryggismálum í samvinnu við verkefnastjóra.

Leitað er að aðilum sem:

•  hafa mikla reynslu af stjórnun framkvæmda.

•  hafa hæfileikann til að hvetja aðra.

•  geta gert áætlanir og fylgt þeim eftir.

•  eru stundvísir og skipulagðir.

•  sýna vönduð vinnubrögð.

MANNAUÐSFULLTRÚI
Vilt þú starfa í lifandi mannauðsdeild þar sem þú munt starfa við fjölbreytt og 

spennandi verkefni? Leitað er að einstaklingi til að starfa við ráðningar, úrlausn 

kjaramála, skipulagningu og endurbætur á ferlum, öflun gagna, greiningu og 

framsetningu á þeim.

Leitað er að aðila sem:

•  hefur menntun sem nýtist í starfi.

•  hefur haldgóða reynslu af ráðningum og öðrum mannauðsmálum.

•  er skipulagður og sýnir öguð vinnubrögð.

•  er jákvæður og vinnur vel í hóp.

•  hefur góðan hæfileika til að greina töluleg gögn og setja þau fram á

•  skipulagðan hátt.

•  hefur mjög góða tölvukunnáttu.

•  hefur góða ensku kunnáttu og kostur er að hafa góða kunnáttu á norður-

•  landamáli eða pólsku.

IÐNNEMAR
Hjá Ístaki eru laus pláss fyrir iðnnema í mismunandi iðngreinum, þó aðallega 

múr og tréiðn. Hægt er að sækja um stöðu sem nemi hjá Ístaki á heimasíðu 

undir laus störf.

Nánari upplýsingar fást hjá Ístaki í síma 5302700 og á netfanginu 
mannaudur@istak.is. 

Sækja má um störfin á www.istak.is – undir Starfsumsókn.

Ístak er leiðandi fyrirtæki á íslenskum verktakamarkaði. Fyrirtækið var stofnað árið 1970 
og hefur séð um ýmsar framkvæmdir, svo sem virkjanir, stóriðjuver, jarðvinnuverk, hafnar-
framkvæmdir, vega- og brúargerð auk flugvalla. Enn fremur húsbyggingar fyrir opinberar
stofnanir, sveitarfélög, fyrirtæki og einstaklinga. Ístak er dótturfélag Per Aarsleff Holding a/s
sem er leiðandi verktaki með yfir 4.500 starfsmenn í ýmsum heimsálfum. 



Forstöðumaður barnaverndar 

Fjölskyldusvið Akureyrabæjar óskar eftir að ráða forstöðu-
mann barnaverndar sem jafnframt er framkvæmdastjóri 
barnaverndarnefndar Eyjafjarðar. 
Um er að ræða 100% starf og æskilegur ráðningartími er frá 
1. september 2017. 

Starfssvið er eftirfarandi:
• Stjórnar og ber ábyrgð á vinnslu barnaverndarmála á  
 Fjölskyldusviði og er yfirmaður sérfræðinga barnaverndar. 
• Vinnur fyrir barnaverndarnefnd Eyjafjarðar og ber ábyrgð  
 gagnvart henni á því að framkvæma þær ákvarðanir sem  
 nefndin tekur. 
• Ber ábyrgð á starfs- og fjárhagsáætlanagerð að því er  
 viðkemur barnavernd, í samvinnu við sviðsstjóra  
 Fjölskyldusviðs.  
• Sér um ársskýrslugerð fyrir barnavernd og vinnur að  
 ýmsum forvarnar og þróunarverkefnum skv. gildandi  
 starfs- og framkvæmdaáætlun.
• Tekur auk stjórnunar þátt í vinnslu barnaverndarmála.

Hæfniskröfur eru:
• Háskólapróf í sálfræði eða félagsráðgjöf og viðeigandi  
 starfsleyfi á Íslandi. Önnur menntun getur komið til greina  
 svo sem embættispróf í lögfræði.
• Reynsla af vinnu í barnaverndarmálum er kostur.
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu. 
• Reynsla af stjórnun er æskileg. 
• Starfið krefst góðrar hæfni til stjórnunar og innleiðslu  
 nýrra vinnubragða. 
• Mikill sveigjanleiki og framúrskarandi samskiptahæfni  
 er nauðsynleg.
• Gerð er krafa um vammleysi, s.s. að vera með gott orðspor  
 og að framkoma og athafnir á vinnustað og utan hans  
 samrýmist starfinu.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu 
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt.

Umsóknarfrestur er til og með 5. júní 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yfirlæknir á sviði eftirlits 
Embætti landlæknis óskar eftir að ráða lækni til að vinna að eftirliti 
með þjónustu heilbrigðisstarfsmanna og -stofnana. Um er að ræða 
fullt starf en möguleiki á hlutastarfi. Í boði er áhugavert og krefjandi 
starf þar sem reynir á almenna þekkingu í læknisfræði, samskipta-
hæfni og fagmennsku. 

Helstu verkefni 
 
 Meðferð og rannsókn kvartana, 

atvika, ábendinga og eftirlitsmála. 
 Samskipti við helstu samstarfs-

aðila innanlands og erlendis um 
eftirlit með heilbrigðisþjónustu, 
með áherslu á heilbrigðis-
starfsmenn. 

 Önnur verkefni að beiðni 
landlæknis og sviðsstjóra.  

Kröfur um þekkingu og hæfni 
 

 Sérfræðimenntun í læknisfræði. 
 Víðtæk starfsreynsla sem 

sérfræðilæknir. 
 Góð færni í að rita íslensku.  
 Almenn tölvukunnátta. 
 Jákvæðni og lipurð í mannlegum 

samskiptum. 
 Sjálfstæði í vinnubrögðum og 

skipulagshæfni. 
 Starfsreynsla á sviði stjórnsýslu er 

kostur.  

Næsti yfirmaður er sviðsstjóri sviðs eftirlits og frávika en viðkomandi mun 
vinna í nánu samstarfi við teymi sérfræðinga sem hefur umsjón með 
lögbundnu eftirliti landlæknis með heilbrigðisstarfsmönnum og 
heilbrigðisþjónustu. 
Umsókn með ítarlegri ferilskrá þar sem fram kemur ástæða umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda í starfið sendist til Embættis 
landlæknis, á netfangið annabara@landlaeknir.is. 
Frekari upplýsingar um starfið veitir Anna Björg Aradóttir, sviðsstjóri eftirlits 
og frávika, netfang: annabara@landlaeknir.is.  
Umsóknarfrestur er til og með 6. júní 2017. Æskilegt er að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst.  
Laun eru skv. kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og viðkomandi 
stéttarfélags. 
Embætti landlæknis áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. Öllum 
umsóknum verður svarað. 

Ma rkadsfu lltrU i 
Tceknisk6linn leitar ao jakvceaum einstaklingi til starfa f markaos- og kynningardeild. 
Viokomandi verour ao hafa brennandi ahuga a markaosmalum, samfelags-
miolum og auglysingagero. Starfio felst m.a. f teymisvinnu pegar kemur 
ao viaburoum og kynningum sem sk6linn tekur patt f og tengslum 
via atvinnulffio. 

Starfssvid Hcefniskrofur 
• Umsj6n mea auglysingagera • Menntun sem nytist f starfi
• Auglysingar a samfelagsmialum • Skopunargleai, frumkva:!ai og jakva:!ani
• Vefumsj6n • Pekking og reynsla af graffskri hon nun
• Ba:!klingagera • Pekking og reynsla af markaassetningu mea
• Samskipti via samstarfsaaila samfelagsmialum
• Hugmyndavinna og stefnum6tun • G6a fslensku- og enskukunnatta
• Onnur tilfallandi storf via deildina • Pekking a In Design, Photoshop og Illustrator er kostur

• Hil:!fni f mannlegum samskiptum

Nanari upplysingar veitir Olafur Sveinn J6hannesson f sfma 665-1155. 

Ums6knarfrestur er til og mea 27.maí. Ums6knir og 
ferilskra sendist a osj@tskoli.is. Fyrirspurnir og ums6knir 
veraa meahbndlaaar sem trunaaarmal. 

Treknisk61inn 
sk61i atvinnulifsins 

www.tskoli.is 

Starfsmaður óskast í Maríuhús
Maríuhús er dagþjálfun fyrir einstaklinga með heilabi-
lun og er staðsett í Blesugróf.  

Starfsfólk Maríuhúss er að leita að nýjum samstarfsaði-
la, um er að ræða fullt starf frá 1. september næstko-
mandi.

Markmið starfsins í Maríuhúsi er að viðhalda færni og 
auka vellíðan þeirra skjólstæðinga sem þangað koma.  
Umönnun og þjálfun er sinnt á þverfaglegum grundvelli 
sem miðar að því að einstaklingurinn sé þar ávallt í 
öndvegi.  Við leggjum áherslu á samvinnu og gleði í 
öllum okkar störfum.

Við leitum að starfsmanni sem hefur færni til að vera 
til staðar fyrir aðrar manneskjur og er skapandi í því að 
gera daglegt líf öruggt, fjölbreytt og gleðiríkt. Reynsla 
af sambærilegu starfi er kostur.
Laun samkvæmt kjarasamningum Eflingar.

Umsóknarfrestur er til 28. maí. 

Nánari upplýsingar veitir Ólína Kr. Jónsdóttir, forstöðu-
maður í síma 534 7100 og olina@alzheimer.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 



Menntunar- og hæfniskröfur:

•	 	Háskólamenntun	á	sviði	viðskipta,	hagfræði	
eða	sambærileg	menntun

•	 Framhaldsmenntun	eða	sambærileg	reynsla	
sem	nýtist	í	starfi	

•	 Mjög	góð	kunnátta	í	excel
•	 Reynsla	af	rekstri	og	vinnu	með	fjárhags-	

upplýsingar	er	æskileg
•	 Reynsla	af	upplýsingakerfi	Oracle	er	kostur
•	 Reynsla	af	verkefnastjórnun	er	kostur
•	 Góð	íslenskukunnátta	og	hæfni	í	fram-	

setningu	upplýsinga
•	 Frumkvæði	og	geta	til	að	starfa	sjálfstætt,	

sem	og	í	hóp
•	 Góð	hæfni	í	samskiptum,	árangursdrifni		

og	skipulagshæfileikar

Um	fullt	starf	er	að	ræða.	Laun	greiðast	sam-
kvæmt	kjarasamningi	Félags	háskólamenntaðra	
starfsmanna	Stjórnarráðsins	og	fjármálaráðherra.

Karlar	jafnt	sem	konur	eru	hvött	til	að	sækja	um	
auglýst	starf.	

Nánari upplýsingar veitir Guðný E. Ingadóttir, 
mannauðsstjóri, í síma 545 8200.
Öllum	umsóknum	verður	svarað	þegar	ákvörðun	
um	ráðningu	liggur	fyrir.	

Umsóknarfrestur er til 5. júní nk. Umsóknum	skal	
skila	rafrænt	á	netfangið	starf@srn.is.	Umsókn	skal	
fylgja	ítarlegt	kynningarbréf	þar	sem	fram	kemur	
rökstuðningur	á	færni	viðkomandi	í	starfið.	

Ef	ekki	eru	tök	á	að	sækja	um	rafrænt	má	senda	
umsókn	til	ráðuneytisins	að	Sölvhólsgötu	7,	101	
Reykjavík.	

Athygli	er	vakin	á	því	að	umsóknir	munu	gilda	í	6	
mánuði	frá	því	að	umsóknarfrestur	rennur	út.

Staða sérfræðings í 
fjármálum og rekstri

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

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa á skrifstofu 
stefnumótunar og fjárlaga. Á meðal viðfangsefna skrifstofunnar er stefnumótun, fjárlagagerð, 
framkvæmd fjárlaga og rekstur ráðuneytisins. Leitað er að einstaklingi sem hefur áhuga á 
að taka þátt í mótun nýrra vinnubragða með hópi áhugasamra starfsmanna við uppbyggingu 
nýs ráðuneytis.

SAMGÖNGU- OG

SVEITARSTJÓRNARRÁÐUNEYTIÐ 

Tímabundið starf vélamanns hjá þjónustustöðinni á Hólmavík er 
laust til umsóknar. Um 100% starf er að ræða og ráðningu fram 
á sumar 2018. 

Starfssvið
• Viðhald, þjónusta og nýbyggingar vega á starfssvæði  
 Vegagerðarinnar á Hólmavík
• Ýmis vinna í starfsstöð á Hólmavík

Menntunar- og hæfniskröfur
• Almennt grunnnám
• Almenn ökuréttindi 
• Meirapróf bifreiðastjóra er æskilegt
• Vinnuvélaréttindi
• Reynsla af vegheflun er æskileg
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
• Góðir samstarfshæfileikar

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt 
báðum kynjum. 

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkoman
di stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 6. júní 2017. Umsóknir berist 
Vegagerðinni, netfang starf@vegagerdin.is. Í umsókninni komi 
fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um þá 
menntun og hæfni sem óskað er eftir.

Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jón H. Elíasson rekstrar
stjóri í síma 5221681 eða 8921403.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin.

 
 VÉLAMAÐUR 
HÓLMAVÍK

SKÓLAÞJÓNUSTA RANGÁR-
VALLA- OG VESTUR - SKAFTA- 

FELLSSÝSLU, HVOLSVELLI, 
AUGLÝSIR EFTIRFARANDI 

STÖRF LAUS TIL UMSÓKNAR:

- Stöðu forstöðumanns Skólaþjónustunnar sem   
 auk stjórnunar stofnunarinnar sinnir einnig að hluta  
 sérkennsluráðgjöf í grunnskólum á svæðinu. Ráðið  
 verður í stöðuna tímabundið til eins árs. Krafist er  
 menntunar í sérkennslufræðum auk almennra  
 kennsluréttinda. Reynsla af stjórnun og kennslu   -
 ráðgjöf er æskileg, auk réttinda á helstu greiningartæki  
 sem notuð eru til að greina námserfiðleika nemenda í  
 grunnskólum. Um er að ræða 100% starf.
- Stöðu kennsluráðgjafa í sérkennslu og almennri  
 kennslu í grunnskólum. Krafist er almennra kennslu - 
 réttinda og menntunar í sérkennslufræðum auk reynslu  
 af sérkennslu í grunnskóla. Reynsla af kennsluráðgjöf  
 er æskileg, auk réttinda á helstu greiningartæki sem  
 notuð eru til að greina námserfiðleika nemenda í  
 grunnskólum. Um er að ræða 100% starf.
- Stöðu talmeinafræðings sem hefur með höndum grein- 
 ingar á tal- og málvanda leik- og grunnskólabarna,  
 ráðgjöf við foreldra og starfsfólk skóla, auk mál- og  
 talþjálfunar. Um er að ræða 100% starf.

Skólaþjónustan veitir tíu leik- og grunnskólum á svæðinu 
lögbundna sérfræðiþjónustu. Við stofnunina starfar öflug 
liðsheild sérfræðinga sem samanstendur af forstöðumanni, 
kennsluráðgjafa, leikskólaráðgjafa, náms- og starfsráð- 
gjafa og sálfræðingi.  Leitað er að áhugasömum og 
jákvæðum einstaklingum sem búa yfir góðri samskipta-
hæfni, sjálfstæði í vinnubrögðum og sveigjanleika og 
frumkvæði í starfi.

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningum  
viðkomandi stéttarfélaga. 

Umsóknarfrestur er til 7. júní nk., en gert er ráð fyrir að 
ráða í störfin frá og með 1. ágúst nk. Umsóknir ásamt 
náms- og starfsferilsskrá berist á netfangið  
skolamal@skolamal.is, eða í pósti á Skólaþjónusta 
Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu, b.t.  
Eddu G. Antonsdóttur forstöðumanns, Ormsvelli 1,  
860 Hvolsvelli. Nánari upplýsingar veitir Edda í netfanginu  
edda@ skolamal.is eða í síma 862-7522.

Staða leikskólaráðgjafa á fagskrifstofu leikskólamála 
á skóla- og frístundasviði

Skóla- og frístundasvið

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

Skóla- og frístundasvið auglýsir eftir leikskólaráðgjafa til starfa á fagskrifstofu leikskólamála.

Undir skóla- og frístundasvið heyrir rekstur leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar, starfsemi Námsflokka 
Reykjavíkur og skólahljómsveita.

Fagskrifstofa leikskólamála leiðir nýbreytni og þróun leikskólastarfs í Reykjavíkurborg, annast eftirlit með starfsemi leikskóla og 
dagforeldra og veitir þeim ráðgjöf og stuðning.
Hlutverk hennar er enn fremur að undirbúa og taka þátt í stefnumótun skóla- og frístundaráðs, yfirfara og meta inntak 
skólanámskráa, starfsáætlana, framkvæmd innra mats og umbótaáætlana sem gerðar eru í kjölfar mats.
Starfsmenn fagskrifstofu veita ráðgjöf vegna samstarfs við foreldra, bera ábyrgð á og sitja í fjölmörgum starfshópum og þverfag-
legum teymum, auk þess að taka þátt í hönnun á húsnæði og útileiksvæðum leikskóla.

Leitað er að hugmyndaríkum einstaklingi sem hefur víðtæka þekkingu á leikskólastarfi og áhuga á þróun og nýsköpun á  
þeim vettvangi.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf ásamt leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari og rökstuðningur fyrir hæfni  
í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 11.júní 2017.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda l 
eikskóla. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingibjörg M. Gunnlaugsdóttir, skrifstofustjóri fagskrifstofu leikskólamála skóla- og frístundasviðs 
Reykjavíkurborgar, í síma 411-1111 eða  netfang ingibjorg.m.gunnlaugsdottir@reykjavik.is 

Helstu verkefni
• Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur og starfsfólk leikskóla
• Frumkvæði að þróun og nýbreytni í leikskólastarfi
• Innleiðing nýjunga í leikskólastarfi
• Þátttaka í mati á leikskólastarfi
• Ráðgjöf og eftirlit með starfsáætlunum leikskóla
• Ráðgjöf og eftirlit með umbótaáætlunum leikskóla byggðum  
 á ytra mati

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun
• Viðbótarmenntun sem nýtist í starfi æskileg
• Þekking og reynsla af leikskólastarfi
• Sjálfstæði, frumkvæði og hæfni til að vinna í hópi
• Skipulagshæfni og metnaður til að ná árangri í starfi
• Frumkvæði og sjálfstæði
• Skipulagshæfni og metnaður til að ná árangri í starfi
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku
• Gott vald á ensku er kostur
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STAÐA HJÚKRUNAR
FORSTJÓRA OG FORSTÖÐU
MANNNS HORNBREKKU ER 

LAUS TIL UMSÓKNAR

Laus er til umsóknar staða hjúkrunarforstjóra og forstöðu-
manns hjúkrunar- og dvalarheimilisins Hornbrekku, Ólafsfirði.  
Á Hornbrekku eru 26 íbúar, 21 í hjúkrunarrýmum og 5 í dvalar-
rýmum.
Leitað er að öflugum einstaklingi til að takast á við krefjandi 
og skemmtilegt starf.  Æskilegt er að viðkomandi geti hafið 
störf sem fyrst.

Starfssvið:
•	 Veitir	heimilinu	forstöðu	og	ber	ábyrgð	á	daglegum	
 rekstri þess
•	 Skipuleggur	starfið	og	hefur	faglega	forystu	á	sviði	 
 hjúkrunar og umönnunar á heimilinu

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	 Gerð	er	krafa	um	íslenskt	hjúkrunarleyfi
•	 Framhaldsmenntun	í	hjúkrun	og	reynsla	af	stjórnun	æskileg
•	 Framúrskarandi	hæfni	í	mannlegum	samskiptum	er	áskilin		
	 sem	og	hæfni	til	að	vinna	sjálfstætt	og	skipulega
•	 Góð	tölvukunnátta	áskilin
•	 Leiðtogahæfni
•	 þekking	á	starfsemi	öldrunarþjónustu	er	æskileg

Laun	eru	samkvæmt	kjarasamningi	Félags	íslenskra	
hjúkrunar	fræðinga	og	Samtaka	fyrirtækja	í	velferðarþjónustu

Umsóknarfrestur er til og með 2. júní 2017.

Nánari	upplýsingar	um	stöðu	hjúkrunarforstjóra	veita 
Gunnar	Ingi	Birgisson,	bæjarstjóri	og	Hjörtur	Hjartarson,	
deildarstjóri	félagsmáladeildar	í	síma	464-9100.

Umsókn	og	ferilskrá	ásamt	rökstuðningi	fyrir	hæfni	í	starfið	
sendist á netfangið, gunnarb@fjallabyggd.is og 
hh@fjallabyggd.is.	Umsókn	má	einnig	senda	á	bæjarskrif-
stofur	Fjallabyggðar,	Gránugötu	24,	580	Siglufirði.

Fjölskylduþjónusta
»    Félagsráðgjafi í ráðgjafateymi

Grunnskólar
»    Kennari í námsver unglinga - Öldutúnsskóli
»    Kennsla í íslensku á unglingastigi - Hraunvallaskóli
»    Kennsla í náttúrufræði - Hraunvallaskóli 
»    Sérkennari á unglingastigi - Öldutúnsskóli
»    Skólaliði - Hvaleyrarskóli
»    Tónmenntakennari og kórstjóri - Lækjarskóli
»    Umsjónarkennari á miðstigi - Víðistaðaskóli
»    Umsjónarkennari á miðstigi - Öldutúnsskóli
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi - Hraunvallaskóli
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi - Víðistaðaskóli

Leikskólar
»    Þroskaþjálfi - Smáralundur
»    Þroskaþjálfi - Stekkjarás

Málefni fatlaðs fólks
»    Framtíðarstarf - hæfingarstöðin Bæjarhrauni
»    Sumarstörf - þjónustuíbúðir fatlaðra
»    Þroskaþjálfi - hæfingarstöðin Bæjarhrauni
»    Þroskaþjálfi - hæfingarstöðin Bæjarhrauni

Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar
jafnt sem konur hvött til að sækja um.

Nánar á hafnar�ordur.is

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
LAUS STÖRF

Í forystu frá árinu 1979
Securitas hf. er stærsta fyrirtæki landsins á
öryggismarkaði með yfir 500 starfsmenn sem 
leggja metnað sinn í að veita frábæra þjónustu. 
Securitas er með starfsstöðvar víða um land 
en höfuðstöðvar fyrirtækisins eru í Skeifunni 8
í Reykjavík. Hjá Securitas fá starfsmenn þjálfun 
og njóta góðs af kraftmiklu fræðslustarfi. 

Gott mötuneyti er á staðnum ásamt virku 
starfsmannafélagi sem heldur uppi góðum og 
skemmtilegum starfsanda.

Starfið hentar báðum kynjum. Umsóknarfrestur er til 31. maí og skulu umsóknir fylltar út á 
heimasíðu fyrirtækisins, www.securitas.is 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Dögg Höskuldsdóttir, starfsmannastjóri.
Securitas fer fram á að allir starfsmenn leggi fram hreint sakavottorð og þeir séu reiðubúnir að leggja 
fram upplýsingar úr málaskrá lögreglu.

LAUNAFULLTRÚI
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Securitas óskar eftir að ráða öflugan einstakling í stöðu launafulltrúa fyrir Securitas og dótturfélög 
sem jafnframt mun gegna starfi gjaldkera dótturfélaganna.

Starfssvið 
• Umsjón með og ábyrgð á 

útreikningi launa og launa
tengdra gjalda og utanumhald 
um afdráttarliði af launum fyrir 
Securitas og dótturfélög

• Útreikningur orlofsskuld
bindinga

• Afstemming launaliða
• Skil á launatengdum gjöldum, 

orlofi og afdrætti af launum

• Upplýsingagjöf og afgreiðsla 
vottorða til starfsmanna

• Eftirlit og umsjón með 
breytingum á launum og 
kröfum

• Greiningar og úrvinnsla á 
launaupplýsingum

• Yfirumsjón með útgreiðslu 
reikninga dótturfélaga

• Innlestur innborgana og bókun

Hæfniskröfur 
• Þekking og reynsla af 

launabókhaldi er nauðsynleg
• Frumkvæði, metnaður og 

öguð vinnubrögð
• Góð tölvukunnátta
• Góðir samskiptahæfileikar, 

jákvæðni og rík þjónustulund 
• Góð íslenskukunnátta

STUTT STARFSLÝSING
	 Vinna	við	viðgerðir	á	bifreiðum

	 Greina	bilanir

	 Þjónusta	bifreiðar

BIFVÉLAVIRKI FYRIR VOLVO

HÆFNISKRÖFUR
	 Sveinspróf	í	bifvélavirkjun

	 Gilt	bílpróf

	 Stundvísi

	 Heiðarleg,	áreiðanleg	og	vönduð	vinnubrögð

	 Góð	þjónustulund

Vinnutími kl. 8.00-17.15 og föstudaga 8.00-16.15.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Sæktu um á brimborg.is fyrir 31. maí næstkomandi.

Brimborg	óskar	eftir	að	ráða	öflugan	bifvélavirkja	á	fólksbílaverkstæði	
Volvo	að	Bíldshöfða	6	í	Reykjavík

Brimborg er í hópi stærstu og mest vaxandi bílaumboða landsins þar sem fást nýir og notaðir bílar
frá Ford, Volvo, Mazda, Citroën og Peugeot auk Volvo vörubíla, vinnuvéla, hópferðabíla og 
bátavéla. Brimborg rekur verkstæði fyrir bíla og tæki og kappkostar að veita þar framúrskarandi 
þjónustu. Thrifty bílaleiga býður langtímaleigu og styttri leigur og MAX1 hraðþjónusta og NOKIAN 
dekk eru hluti af þjónustuframboði Brimborgar. Saman mynda þessir þjónustuþættir mikilvæga 
heild og snerpu í allri þjónustuveitingu.

Bifvélavirki_Volvo_B6 4x17 atvinnuaugl 20170518_END.indd   1 19/05/2017   10:50



Um Þörungaverksmiðjuna
Þörungaverksmiðjan rekur þurrkverksmiðju á Reykhólum, þar sem 

þang og þari eru þurrkuð í mjöl í háum gæðaflokki.   
Bæði framleiðsla og hráefnisöflun fyrirtækisins hafa lífræna vottun. 

Meginhluti framleiðslunnar er seldur á erlendum mörkuðum, þar 
sem hún er m.a. nýtt í framleiðslu í lyfja- og snyrtivöruiðnaði auk 

framleiðslu á fóðurbæti, áburði og fleiru.

Skrifstofustarf
 

Okkur vantar öflugan starfmann á skrifstofu félagsins.
Starfið er mjög fjölbreytt og snýst um flest annað en 

bókanir, greiðslur og tollapappíra.
Sendið gjarnan umsókn og ferilskrá á info@thorverk.is 

Við skoðum allar umsóknir og svörum öllum.

Rými Ofnasmiðjan leitar að öflugum starfsmanni í almenn lagerstörf, 
útkeyrslu og uppsetningar á fjölbreyttum vörum fyrirtækisins.

Um er að ræða 100% starf.

Reynsla eða menntun sem nýtist í starfi er kostur.
Gott vald á íslensku er skilyrði.

Ef þú hefur áhuga á að bætast í frábæran hóp fólks hjá 
Rými Ofnasmiðjunni sendu þá umsókn á ragnar@rymi.is 

Umsóknarfrestur er til 25. maí.
ára

Lagerstarf

FJÁRMÁLASTJÓRI IGS
Öflugur einstaklingur óskast í starf fjármálastjóra hjá IGS. 

IGS er alþjóðlegt flugþjónustufyrirtæki í eigu Icelandair Group og skiptist starfsemin  
í flugafgreiðslu, flugeldhús og fragtafgreiðslu.

 
Starfslýsing

• Daglegur rekstur fjármálasviðs
• Ábyrgð á fjárstýringu og greiðsluflæði
• Mánaðarleg fjárhagsuppgjör í samstarfi við Fjárvakur
• Greiningarvinna og umsjón með upplýsingum til stjórnenda
• Kostnaðareftirlit
• Undirbúningur og umsjón með rekstraráætlunargerð
• Virk þátttaka í stefnumótun
• Önnur tilfallandi verkefni sem snúa m.a. að innleiðingu nýrra 

kerfa og samningagerð

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði fjármála
• Reynsla af fjárhagsuppgjörum, kostnaðareftirliti og gerð rekstrar

áætlana
• Færni í greiningum og notkun upplýsingatækni
• Jákvætt viðhorf, færni í samskiptum og metnaður til að ná 

árangri í starfi
• Góð íslensku og enskukunnátta

Umsóknir
Fjárvakur Icelandair Shared Services mun sjá um úrvinnslu umsókna. Fjárvakur er dótturfélag Icelandair Group 

og hefur sérhæft sig í umsjón fjármála fyrir meðalstór og stór fyrirtæki frá árinu 2002. 

Umsóknir skal fylla út á heimasíðu Fjárvakurs www.fjarvakur.is undir Laus störf fyrir 29. maí.

Nánari upplýsingar gefur mannauðsstjóri Fjárvakurs, Halldóra Katla Guðmundsdóttir, halldora@fjarvakur.is.
Öllum umsóknum er svarað og farið er með þær sem trúnaðarmál.

IGS ATVINNA

Auglýst er eftir eftirtöldum starfskröftum við Finnbogastaða-  
skóla frá byrjun næsta skólaárs.

1. Skólastjóri og kennari óskast, hvoru tveggja 100% stöður.
2. Matráður í 50% starf.
3. Starfsmaður/kona til ræstinga.

Um er að ræða lítinn skóla í stórbrotnu umhverfi. 

Vegna smæðar samfélagsins eru kennarar/starfsfólk með börn 
á skólaaldri hvattir til að sækja um.  

Sveitarfélagið mun taka fagnandi á móti þeim sem hafa áhuga 
á að reyna eitthvað nýtt.

Umsóknarfrestur er til 26.maí n.k.

Nánari upplýsingar veitir Eva Sigurbjörnsdóttir oddviti s.  
451-4001 eða arneshreppur@arneshreppur.is

Lausar stöður við 
Finnboga- staðaskóla í 
Árneshreppi á Ströndum.

RAFVIRKI ÓSKAST
Meitill - GT Tækni ehf. - Grundartanga
óskar eftir að ráða rafvirkja í vinnu.  

Starfssvið / Helstu verkefni   - 
          • Almenn rafvirkjastörf
          • Ýmis verkefni tengd verksmiðjuviðhaldi 

Meitill - GT Tækni ehf • Grundartanga 301 Akranes • www.meitill.is

Með umsóknir og fyrirspurnir
verður farið sem trúnaðarmál.
Nánari upplýsingar veitir
Friðrik Veigar í síma 842 6430.
Tekið er á móti umsóknum á
meitill@meitill.is
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Við finnum rétta starfsmanninn fyrir þig

Sérfræðingar í  
    ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Grunnskólar

· Skólaliði í dægradvöl í Hörðuvallaskóla

· Skólaliði í dægradvöl í Lindaskóla

· Sérkennari í Kársnesskóla

· Stærðfræðikennari á unglingastig í   
 Kársnesskóla

· Umsjónarkennari á mið- og yngsta stig í   
 Kársnesskóla

· Dönskukennari í Smáraskóla

· Forstöðumaður dægradvalar í Smáraskóla

· Skólaliðar í dægradvöl í Smáraskóla

· Kennari á yngsta stig í Snælandsskóla

· Tónmenntakennari í Vatnsendaskóla

· Umsjónarkennari á mið- og yngsta stig í   
 Vatnsendaskóla

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

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins. Meginmarkmið bankans er 
að stuðla að stöðugu verðlagi. Seðlabankinn skal enn fremur stuðla að fjármálastöðugleika. 
Þá sinnir Seðlabankinn jafnframt viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðla-
banka, svo sem að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi. 
Hjá Seðlabankanum starfar öflug liðsheild og leggur bankinn ríka áherslu á metnaðarfullt 
starfsumhverfi sem einkennist af fagmennsku, þekkingu, sveigjanleika og jákvæðum sam-
skiptum. 

Helstu verkefni og ábyrgð: 
• Álagspróf og áhættumat vegna lausafjár- og  

fjármögnunaráhættu banka.
•  Eftirlit og eftirfylgni með varúðarreglum um laust 

fé og fjármögnun banka og annarra lánastofnana.
•  Þátttaka í þróun varúðarreglna og innleiðingu á  

alþjóðlegum reglum og kröfum um laust fé og  
fjármögnun.

•  Skrif í rit bankans, sér í lagi ritið  
Fjármálastöðugleiki. 

•  Tilfallandi verkefni, umsagnir og ráðgjöf á  
ábyrgðasviðum fjármálastöðugleika. 

Sótt er um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is en umsóknarfrestur er til og með 6. júní 
2017. Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun bankans. 
Umsóknir gilda í sex mánuði og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veita Guðrún Ögmundsdóttir, forstöðumaður lausafjáráhættu og fjármálafyrir-
tækja, netfang gudrun.ogmundsdottir@sedlabanki.is og Íris Guðrún Ragnarsdóttir, starfsmannastjóri, netfang 
iris.g.ragnarsdottir@sedlabanki.is.

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í deild lausafjáráhættu og fjármálafyrirtækja á sviði 
fjármálastöðugleika. Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík. 

Fjármálastöðugleiki er svið innan Seðlabanka Íslands sem fylgist með þróun fjármálakerfisins, styrk þess og skil-
virkni og áhrifum efnahagslegra þátta á kerfið í heild sinni. Meðal verkefna deildar lausafjáráhættu og fjármála-
fyrirtækja er greining, áhættumat og álagspróf vegna lausafjár- og fjármögnunaráhættu. Einnig fer fram þróun 
varúðarreglna sem Seðlabankinn setur um laust fé, fjármögnun og gjaldeyrisjöfnuð lánastofnana og eftirlit með 
því að lánastofnanir uppfylli reglurnar á hverjum tíma. 

Sérfræðingur á á sviði fjármálastöðugleika - lausafjáráhætta  
og fjármálafyrirtæki

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Meistarapróf í hagfræði, verkfræði eða  

sambærilegum greinum.
•  Góð þekking á fjármálafræðum.
•  Góðir samskiptahæfileikar og vilji til að starfa  

í hópi.
•  Gott vald á upplýsingatækni og gagnavinnslu
•  Gott vald á mæltu og rituðu máli.
•  Frumkvæði og geta til að vinna sjálfstætt.

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 

Prentun og umbúðir

Oddi er ein stærsta prentsmiðja landsins og er jafnframt einn stærsti og fjölbreyttasti framleiðandi 

umbúða á Íslandi, bæði úr pappa- og mjúkplasti. Framleiðslan er vel tækjum búin og býr að stórum 

hópi reyndra og vel menntaðra starfsmanna.

VIÐSKIPTASTJÓRI 
Í SÖLUTEYMI

Upplýsingar um starfið veitir Kristján Geir Gunnarsson,

kgeir@oddi.is

Áhugasamir sækja um starfið á oddi.is fyrir 26. maí.

Oddi – prentun og umbúðir leitar að öflugum 
viðskiptastjóra í söluteymi sitt.

Viðkomandi aðili þarf að vera söludrifin/n og hafa ríka 

þjónustulund ásamt því að geta unnið vel bæði sjálf-

stætt og í hóp. Reynsla af sölustörfum er nauðsynleg. 



Lausar eru stöður hjúkrunarfræðinga, kvöld- og helgar-
vaktir, á 17 rúma hjúkrunardeild í Eirarholti ásamt öryggis- 
íbúðum Eirarhúsa.

Starfshlutfall samkomulag.
Hæfniskröfur
•	 Íslenskt	hjúkrunarleyfi	
•	 Góð	samskiptahæfni,	jákvæðni	og	sveigjanleiki	

Umsóknarfrestur er til og með 31. maí nk.
Nánari	upplýsingar	veita	Guðný	H.	Guðmundsdóttir	
framkvæmdastjóri	hjúkrunar	og	Edda	Björk	Arnardóttir	
mannauðsstjóri	í	síma	522	5700

Umsóknir má senda rafrænt á gudny@eir.is
 
		 	 	Hjúkrunarheimili	og	öryggisíbúðir	

	 	 	Hlíðarhúsum	7,	112	Reykjavík
	 	 	Sími:	522	5700

Hjúkrunarfræðingar óskst á  
Eir hjúkrunarheimili

Hjúkrunardeildarstjóri óskast á  
Eir hjúkrunarheimili 

Laus er staða deildarstjóra á 17 rúma hjúkrunardeild í Eirarholti og  öryggisíbúðum Eirarhúsa. Starfshlutfall 90 – 100%. 

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Ábyrgð á rekstri og mönnun deildar
•	 Er leiðandi í starfi, framþróun og skipulagningu á  

starfsemi deildarinnar 

Umsóknarfrestur er til og með 31. maí nk. Nánari upplýsingar veitir:, 
Guðný H. Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar og Edda Björk Arnardóttir mannauðsstjóri í síma 522 5700.  
Umsóknir má einnig senda rafrænt á  gudny@eir.is

 
 
 

Hjúkrunarheimili
Hlíðarhúsum 7. 
112 Reykjavík.
Sími. 522 5700. 
www.eir.is

 
 
 
 

Hjúkrunarfræðingar óskast 
 
Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa á Eir hjúkrunarheimili í Grafarvogi. Um er að ræða morgun-, kvöld- og 
helgarvaktir. Vaktafyrirkomulag og starfshlutfall samkomulagsatriði. 
 

Nánari upplýsingar veita: 
Kristín Högnadóttir forstöðumaður hjúkrunar og Edda Björk Arnardóttir mannauðsstjóri í síma: 522 5700  
 
Umsóknir með felilskrá má senda á  edda@eir.is     umsóknir auðkenndar með: „Hjúkrun janúar 2017“  

Hæfniskröfur
•	 Íslenskt hjúkrunarleyfi
•	 Reynsla í stjórnun æskileg
•	 Hæfni í mannlegum samskiptum

Þingvörður
Skrifstofa Alþingis auglýsir 

eftir þingvörðum í fullt starf. 
Sjá nánar á starfatorg.is og althingi.is.

RARIK ohf   •   Dvergshöfða 2   •  110 Reykjavík   •   Sími 528 9000   •   www.rarik.is

Verkefnisstjóri álestrarmála
Reykjavík
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RARIK ohf óskar eftir að ráða tæknimenntaðan starfsmann, 
á aðalskrifstofu fyrirtækisins í Reykjavík, til að hafa umsjón 
með álestri orkumæla fyrirtækisins.

• Skipulagning og umsjón með álestri orkumæla

• Rafræn öflun mæligagna frá fjarmælum

• Yfirferð mæligagna og staðfesting þeirra

• Samskipti við álesara og mælaumsjónarmenn

• Samskipti við viðskiptavini

Helstu verkefni

• Tæknimenntun á rafmagnssviði

• Þekking á söfnunarkerfum æskileg

• Góð almenn tölvukunnátta

• Góð samskiptahæfni

Hæfniskröfur

Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um. Nánari 
upplýsingar veitir Tryggvi Ásgrímsson, deildarstjóri 
notendaþjónustu (Tæknisviði) eða starfsmannastjóri 
RARIK í síma 528 9000. Umsóknarfrestur er til 5. júní 
2017 og skal skila umsóknum með ferilskrá á netfangið 
atvinnuumsokn@rarik.is.

Tæknimaður Stykkishólmi

RARIK ohf auglýsir eftir tæknimanni með aðsetur í 
Stykkishólmi. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 
sem fyrst.

• Umsjón með orkumælum

• Tenging nýrra viðskiptavina

• Samskipti við verktaka og viðskiptavini

• Gagnaskráningar

• Verkundirbúningur

Helstu verkefni

• Sveinspróf í rafvirkjun/rafiðnfræðimenntun

• Sjálfstæð vinnubrögð

• Góð almenn tölvukunnátta

• Góð samskiptahæfni

Hæfniskröfur

Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um. 
Nánari upplýsingar veitir Björn Sverrisson, deildarstjóri 
rekstrarsviðs á Vesturlandi eða starfsmannastjóri RARIK 
í síma 528 9000. Umsóknarfrestur er til 5. júní 2017 
og skal skila umsóknum með ferilskrá á netfangið 
atvinnuumsokn@rarik.is.

RARIK ohf. er rekið sem opin-
bert hlutafélag í eigu ríkisins. 
Hlutverk RARIK er að dreifa 
raforku auk þess að afla, dreifa 
og annast sölu á heitu vatni. 
Starfsmenn RARIK eru um 
200, aðalskrifstofa er í Reykja-
vík og um 20 starfsstöðvar 
eru dreifðar vítt og breitt um 
landið.

Þarftu að ráða starfsmann?

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

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



Stilling hf. | Sími 520 8000 | www.stilling.is | stilling@stilling.is

Starfsmaður 
í þjónustuveri

Við leitum að öflugum einstaklingi í nýtt þjónstuver hjá 
okkur. Í þjónustuverinu eru 5 starfsmenn sem sinna 
ýmsum verkefnum en sérstaklega samskipti og afgreiðsla 
varahluta til viðskiptavina og þjónusta við þá. Vinnutími er 
frá kl 08:00 til 16:30 eða 9:30 til 18:00. 
Um framtíðarstarf er að ræða.

 Starfssvið
• Tryggja viðskiptavinum okkar bestu mögulega þjónustu 
 og afgreiðslu.
• Símsvörun og samskipti í gegnum tölvupóst.
• Afgreiðsla fyrirspurna og almenn þjónusta við 
 viðskiptavini.
• Skráning og eftirfylgni pantana.

 Hæfniskröfur
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Þekking og áhugi á bílum er kostur.
• Reynsla af afgreiðslu á varahlutum eða reynsla í 
 bifvélavirkjun kostur.
• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð, rík þjónustulund og 
 hæfni í mannlegum samskiptum.
 Umsóknir sendist á atvinna@stilling.is

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, Hjartagátt og hjartadeild Reykjavík 201705/945
Vélamaður Vegagerðin Hólmavík 201705/944
Sviðsstjóri starfsmannasviðs Háskóli Íslands Reykjavík 201705/943
Doktorsnemi í líffræði Háskóli Íslands Reykjavík 201705/942
Lektor Háskóli Íslands, Raunvísindadeild Reykjavík 201705/941
Sérfr. á sviði fjármálastöðugleika Seðlabanki Íslands Reykjavík 201705/940
Yfirlæknir, heilsugæsla Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201705/939
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Glæsibæ Reykjavík 201705/938
Sérfræðilæknir, heimilislækningar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201705/937
Læknir Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201705/936
Læknir Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201705/935
Doktorsnemi Háskóli Íslands, Menntavísindasvið Reykjavík 201705/934
Doktorsnemi Háskóli Íslands, Félagsráðgjafadeild Reykjavík 201705/933
Yfirlæknir á sviði eftirlits Embætti landlæknis Reykjavík 201705/932
Lögreglumenn Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum Vestm.eyjar 201705/931
Framhaldsskólakennarar Fjölbrautaskóli Suðurnesja Reykjanesbær 201705/930
Starfsfólk, sumarstörf Vatnajökulsþjóðgarður Suðurland 201705/929
Náms- og starfsráðgjafi Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra Sauðárkrókur 201705/928
Framhaldsskólakennarar Verkmenntaskóli Austurlands Neskaupstaður 201705/927
Félagsráðgjafi Landspítali, kvenna- og barnasvið Reykjavík 201705/926
Framhaldsskólakennarar Fjölbrautaskóli Suðurlands Selfoss 201705/925
Framhaldsskólakennari, líffræði Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201705/924
Sálfræðingur(taugasálfræði) Landspítali, geðsvið Reykjavík 201705/923
Sálfræðingur Landspítali, geðsvið Reykjavík 201705/922
Hjúkrunarfræðingar Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201705/921

Óskum að ráða starfsfólk í almenn skrifstofu
og bókhaldsstörf á Airport Hótel Aurora í
Keflavík og á skrifstofu í Reykjavík.
Leitum af starfsfólki með góða bókhalds og
tölvukunnáttu, skipulagshæfni, frumkvæði,
stundvísi og sjálfstæð vinnubrögð.

Umsóknir með ferilskrá sendist á netfangið
hotel@hotelairport.is

Blikavelli 2 - 235 Keflavík Airport
sími 595 1900 - www.hotelairport.is

Aurora Star Hotel ehf

Airport Hotel
Keflavik - Iceland Aurora Star

Bókhaldsstarf

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

FINANCIAL ASSISTANT 
GjALdkerI / BókhALd

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu  
Gjaldkera/Bókhald lausa til umsóknar. 

Umsóknarfrestur er til 2 júní, 2017.   
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins: 

http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual  
for the full time position of Financial Assistant.  

The closing date for this postion is june 2, 2017. 
Application forms and further information  

can be found on the Embassy’s home page: 
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

Please send your application and resumé to:  
reykjavikvacancy@state.gov

VIÐ VITUM HVAÐ
FÓLKIÐ OKKAR
SKIPTIR MIKLU MÁLI

Helstu verkefni:

• Verkefnastjórn umbótaverkefna

• Ráðgjöf við stjórnendur og starfsmenn

• Frumkvæði að umbótum

• Greiningar og rannsóknir

• Skjölun á verklagi og ferlum

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun, meistaragráða kostur

• Reynsla af verkefnastjórnun skilyrði

• Framúrskarandi samskiptahæfni og 
 rík þjónustulund

• Greiningarhæfni

• Leiðtogahæfni, frumkvæði og drifkraftur

• Skipulögð og fagleg vinnubrögð

Umbótahetja
Við leitum að árangursdrifnum liðsmanni í öflugt og samhent teymi sem vinnur 
að þróun umbótamenningar hjá VÍS. Teymið er staðsett á þróunarsviði og styður 
stjórnendur og starfsmenn við að ná langtíma stefnumarkandi markmiðum 
fyrirtækisins.

Í samræmi við jafnréttisstefnu VÍS hvetjum við konur jafnt sem karla 
til að sækja um starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 31. maí. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um
að sækja um starfið á vis.is. Þar má einnig finna nánari upplýsingar.

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 Maríanna Magnúsdóttir deildarstjóri, marianna@vis.is

VÍS  |   ÁRMÚLA 3  |   108 REYKJAVÍK  |   SÍMI 560 5000   |   VIS.IS



Ferðamenn Íslands are looking for a new 
member to join their team to manage the 
bookings and work on web content. 

Tasks include:
- Manage bookings for our bubble lodge (buubble.com)
- Manage bookings for a northern lights website  
 (in development)
- Tailor-made travel planning for customers
- Customer service via live chat, email and phone
- Creating Iceland related content for our websites  
 (articles, tours description etc)

We need someone with excellent English (native English 
only), can work independently, has great eye for design 
and is customer service oriented. 

We offer a full-time position (Monday to Friday, 9-5 in 
an office at Lágmúli in Reykjavik) with the opportunity to 
grow at work. If you are interested please send us your 
CV at booking@buubble.com

Við finnum rétta starfsmanninn fyrir þig

Sérfræðingar í  
    ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 

VERÐKÖNNUN VEGNA BYGGINGU
HAGKVÆMRA RAÐHÚSA

Bjarg íbúðafélag hses óskar eftir áhugasömum 
aðilum til að taka þátt í fullnaðarhönnun og 

byggingu hagkvæmra raðhúsa sem stefnt er að 
að byggja víðs vegar um landið.

Um er að ræða ca 85m2 5 íbúða raðhúss á 
einni hæð. Gerð er krafa um að hönnun, 
byggingaraðferð og efni henti íslenskum 
aðstæðum og að húsin sú viðhaldslítil.

Gögn er hægt að nálgast með því að senda 
tölvupóst á throstur@bjargibudafelag.is

Gögnum skal skila eigi síðar en 20. júní 2017

Bjarg íbúðafélag er sjálfseignastofnun stofnuð af ASÍ
og BSRB. Félagið er rekið án hagnaðarmarkmiða og er 
ætlað að tryggja tekjulágum fjölskyldum á vinnumarkaði 

aðgengi að hagkvæmu, öruggu og vönduðu 
íbúðarhúsnæði í langtímaleigu.
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Viltu markaðssetja áfangastaðinn Reykjavík?

Menningar- og ferðamálasvið - Höfuðborgarstofa
Verkefnastjóri ferðamála

Hlutverk Menningar- og ferðamálasviðs er að fara með framkvæmd menningar- og ferðamála hjá Reykjavíkurborg. Sviðinu 
tilheyra menningarstofnanir Reykjavíkurborgar; Borgarbóksafn Reykjavíkur - menningarhús, Borgarsögusafn Reykjavíkur og 
Listasafn Reykjavíkur.

Höfuðborgarstofa ber ábyrgð á heildarkynningu Reykjavíkur á sviði ferðamála innanlands og utan, rekur upplýsingamiðlun til 
ferðamanna og sér um skipulag og framkvæmd stærstu borgarhátíðanna í Reykjavík

Höfuðborgarstofa leitar að metnaðarfullum verkefnastjóra til þess að leiða stefnumótun stofnunarinnar á sviði markaðsmála 
með það að markmiði að efla enn frekar ímynd Reykjavíkur sem áfangastaðar.

Verkefnastjóri ber ábyrgð á gerð markaðsáætlana, innleiðingu þeirra og eftirfylgni. Hann er jafnframt ábyrgur fyrir sam- 
hæf ingu markaðsmála stofnunarinnar og gegnir lykilhlutverki við öflun og greiningu markaðsupplýsinga. Í starfinu felst 
umtals verð samvinna við aðila innan og utan Reykjavíkurborgar.

Um nýtt starf er að ræða hjá Höfuðborgarstofu. Áherslur starfsins byggja á Ferðamálastefnu Reykjavíkurborgar og starfs-
áætlun Höfuðborgar stofu á hverjum tíma.

Starfið krefst:
• Háskólamenntunar sem nýtist í starfi. Framhaldsmenntun á 

sviði markaðsmála er ótvíræður kostur.
• Að lágmarki 3ja ára reynslu á sviði markaðsmála. Þekking og 

reynsla af ferðaþjónustutengdu markaðsstarfi er kostur.
• Hæfni til að afla og greina upplýsingar og koma á framfæri 

með skýrum hætti.
• Mikils frumkvæðis og sjálfstæðis í vinnubrögðum auk 

framúrskarandi skipulagshæfileika.

• Færni og getu til að vinna undir álagi og sinna mörgum við-
fangsefnum í einu.

• Þekkingar á sviði upplýsingatækni.
• Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum.

• Mjög góðrar kunnáttu í íslensku jafnt sem ensku og hæfni til   
 að tjá sig vel í ræðu og riti. 

Kjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst. Nánari upplýsingar veitir: Áshildur Bragadóttir 
forstöðumaður Höfuðborgarstofu, ashildur.bragadottir@reykjavik.is, sími 411 6012.

Vakin er sérstök athygli á markmiðum starfsmanna- og mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar sem er að finna 
á www.reykjavik.is

Umsóknarfrestur er til og með 28. mai nk.

Umsóknir skulu sendar á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Umsóknum skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf.

Bílstjóri

Hæfniskröfur:
• Meirapróf
• Stundvísi og snyrtimennska
• Góð mannleg samskipti
• Þjónustulund
• Öguð vinnubrögð
• Vinnuvélaréttindi kostur
• Þarf að geta hafið störf sem fyrst

Áhugasamir sendi inn starfsumsókn ásamt ferilskrá  
á starf@vakahf.is merkt:Bílstjóri. 
- Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar 

Móttaka

Óskum eftir starfsmanni á skrifstofu okkar.

Hæfniskröfur
• Góð almenn tölvukunnátta
• Færni í mannlegum samskiptum
• Þarf að geta hafið störf sem fyrst

Vinnutími 12-17 aðra vikuna og 12-18 hina. 

Áhugasamir sendi inn starfsumsókn ásamt ferilskrá 
á starf@vakahf.is merkt: Móttaka.
- Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar

Vakahf. óskar eftir starfs-
fólki í framtíðarstörf og 

sumarafleysingar.

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.

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari



Góð störf hjá traustu fyrirtæki
Sumarafleysingarstörf

Smith & Norland leitar eftir traustu starfsfólki í eftirfarandi 
sumarafleysingarstörf:

Starfsmaður í vöruafgreiðslu og önnur lagerstörf.
Starfið felst í vörumóttöku og aðstoð við útkeyrslu vörusendinga 
til viðskiptavina auk tengdra lagerstarfa. Viðkomandi þarf að hafa 
bílpróf. 

Starfsmaður á þjónustuverkstæði.
Starfið felur í sér aðstoð við viðgerðir, þjónustu og afgreiðslu 
vegna heimilistækja og annað sem því tengist. Rík þjónustulund, 
snyrtimennska og reglusemi eru skilyrði.

Sölumaður í heimilistækjaverslun.
Starfið felur m.a. í sér kynningu og sölu heimilistækja, 
símtækja, lýsingarbúnaðar og önnur skyld störf. Góð framkoma, 
snyrtimennska og reglusemi eru skilyrði.

Sölumaður í rafbúnaðardeild.
Starfið felur m.a. í sér kynningu og sölu á raflagnaefni og 
öðrum rafbúnaði sem og ýmis önnur verkefni. Góð framkoma, 
snyrtimennska og reglusemi eru skilyrði. 

Umsóknarfrestur er til og með 28. maí.

Sölumaður

Smith & Norland, Nóatúni 4, vill sem fyrst ráða sölumann til 
starfa í heimilistækjaverslun fyrirtækisins.

Starfið felst í afgreiðslu og sölu heimilistækja og almennri 
ráðgjöf.

Leitað er að jákvæðum, ábyrgðafullum og kraftmiklum 
starfsmanni sem hefur gaman af mannlegum samskiptum. 
Reynsla af sölustörfum æskileg. 

Góð framkoma, snyrtimennska og reglusemi eru skilyrði.

Um er að ræða gott framtíðarstarf hjá traustu og framsæknu 
fyrirtæki. 

Umsóknarfrestur er til og með 4. júní.

Áhugasamir sendi umsókn á jonn@sminor.is eða skili 
slíkri á skrifstofu fyrirtækisins. 

Vinsamlega tilgreinið hvaða starf er sótt um.

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu fyrirtækisins, 
www.sminor.is. 

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 

Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is
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Við finnum rétta starfsmanninn fyrir þig

Sérfræðingar í  
    ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 

Við leitum að liðsauka
RÚV 2021

RÚV er fjölmiðill í almanna þágu 
með það hlutverk að vekja,  
virkja og efla. Hjá RÚV starfar 
öflugur og samhentur hópur 
sem segir mikilvægar sögur úr 
umhverfi okkar, rýnir samfélagið 
á gagnrýninn hátt og þróar nýjar 
leiðir til frásagnar. 

Við leitum að liðsauka sem  
vinnur með okkur að áherslum 
nýrrar stefnu RÚV til 2021. 

Umsóknarfrestur er til 
og með 5. júní 2017. 

Upplýsingar um störfin og  
skil umsókna er að finna á 
www.ruv.is/laus-storf.

Við hvetjum konur jafnt sem 
karla og fólk af ólíkum uppruna 
til að sækja um starfið.

UNG — RÚV verkefnastjóri 
Skrifstofa útvarpsstjóra 

Í nýrri stefnu RÚV til 2021 heitum við því  
að bæta og auka þjónustu við fólk á 
aldrinum 15-29 ára. Við leitum að drífandi, 
hugmyndaríkum og skipulögðum einstak-
lingi í 100 % starf við að leiða þá vinnu 
þvert á miðla RÚV. 

Vefritstjóri/
aðstoðarframleiðandi 
Fréttastofa 
Við leitum að vefritstjóra og aðstoðar-
framleiðanda sem verður hluti af hinu nýja 
teymi sem vinnur að rannsóknum, þróun 
hugmynda, úrvinnslu gagna, framleiðslu  
og gerð sjónvarps- og vefefnis. 

Dagskrárframleiðandi 
Fréttastofa
Við leitum að dagskrárframleiðanda 
í nýjan fréttaskýringaþátt. Dagskrár -
framleiðandinn verður hluti af nýju teymi 
sem vinnur að rannsóknum, þróun hug-
mynda, úrvinnslu gagna, framleiðslu og 
gerð sjónvarps- og vefefnis.

Aðstoðarframleiðandi 
Fréttastofa
Við leitum að aðstoðarframleiðanda 
(skriftu) í 100% starf við fréttavinnslu og 
útsendingu fyrir útvarp, sjónvarp og vef. 
Starfsmaðurinn verður hluti af teymi sem 
stýrir fréttavinnslu fréttastofunnar. 

www.ruv.is



ÚTBOÐ
GARÐABÆR – VÍFILSSTAÐA- 
VEGUR, HRINGTORG OG 
HJÓÐVIST NEÐRI LUNDIR

Garðabær óskar eftir tilboðum í verkið  
,,Vífilsstaðavegur, hringtorg og hljóðvist 
Neðri Lundir ”. Verkið felst í gerð hringtorgs 
við Karlabraut og Brúarflöt, lagningu nýs 
göngustígs norðan við Vífilsstaðaveg, gerð 
jarðvegsmana og undirstöðu fyrir 
hljóðgirðingar. 

Helstu magntölur eru:
 Upprif yfirborðs 2300 m²
 Jarðvegsmön 3600 m³
 Malbik 1550 m²
 Regnvatnslagnir 70 m
 Ljósastólpar 11 stk

Lokaskiladagur verksins er 15. september 
2017.

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi á 
vef Garðabæjar, gardabaer.is,  og verða þar 
tilbúin til afhendingar þriðjudaginn þann 
23. maí kl. 13:00. 

Tilboð skulu hafa borist teiknistofunni 
Landslag ehf, Skólavörðustíg 11, eigi síðar 
en miðvikudaginn 7. júní 2017 kl. 11:30, þar 
sem þau verða opnuð.

Tækni- og umhverfissvið Garðabæjar

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

•	Göngu- og hjólastígur við Kringlumýrarbraut.  
Útboð 13994.

•	Eggertsgata – Ingunnargata. Gatngerð, jarðvinna  
og veitur. Útboð 13998.

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

LEIGUHÚSNÆÐI
Hafnar�arðarbær auglýsir 
Strandgötu 4 til leigu.
Fasteignin er kjallari, tvær hæðir og ris, alls um 515 m². 
Húsið er steinsteypt, byggt árið 1930 af Jóni Mathiesen 
kaupmanni sem rak þar verslun í mörg ár og bjó á efri hæð. 

Fasteignin verður afhent haustið 2017

Fasteignin er öll auglýst til leigu og er gert ráð fyrir því að hún 
verði leigð í heild sinni til eins aðila með ótímabundnum 
leigusamningi með 6 mánaða uppsagnarfresti og ákvæðum 
um endurskoðun húsaleigu.  Fasteignin verður til sýnis frá og 
með 7. júní n.k. í samráði við Hálfdán Þórðarson í síma 
664-5656. Fyrirspurnir skulu berast fyrir kl. 17 þann 9. júní 
n.k. á hafnar�ordur@hafnar�ordur.is Fyrirspurnum verður 
svarað 13. júní n.k.

Skil tilboða - 21. júní 2017

Tilboðsgjafi skal með tilboði sínu um leiguverð, skila 
greinargerð um hvers konar starfsemi er gert ráð fyrir í 
húsinu, jafnframt skulu vera ítarlegar upplýsingar um 
tilboðsgjafa, s.s. fjárhagsupplýsingar, greiðslugeta og 
upplýsingar samstarfsaðila ef það á við. Við mat á tilboðum 
verður sérstaklega litið til hugmynda sem taldar eru styrkja  
og auka mannlíf miðbæjarins.

Tilboðsgjafar skulu skila tilboðum til Hafnarfjarðarbæjar, 
Strandgötu 6, merkt –Strandgata 4- fyrir kl. 11 þann 21. 
júní 2017 þá verða þau opnuð í viðurvist bjóðenda er þess 
óska.

Nánar á hafnar�ordur.is

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

 
Auglýst er eftir umsóknum um styrki til 
rannsóknar- og þróunarverkefna á sviði 
skipulagsgerðar og umhverfismats vegna 
úthlutunar úr Rannsóknar- og þróunarsjóði  
Skipulagsstofnunar 2017. 

Nánari upplýsingar má finna á vef 
Skipulagsstofnunar, www.skipulag.is. 

Umsóknarfrestur er til 1. september 2017. 

Rannsóknar- og þróunarsjóður 

Héraðsfundur 
Reykjavíkurprófastsdæmis eystra

verður haldinn í Lindakirkju
þriðjudaginn 23. maí og hefst kl. 17:30  

Venjuleg héraðsfundarstörf.

™

Aðalfundur Búseta hsf.
Verður haldin 23. maí. 2016. 

Á Grand Hótel Reykjavík kl. 17:00

Hefðbundinn aðalfundarstörf samkvæmt samþykktum.

Flutningafyrirtæki
Til sölu er lítið flutningafyrirtæki í góðum rekstri  

á höfuðborgarsvæðinu. 

Um er að ræða 20 ára gamalt fjölskyldufyrirtæki með 
góða afkomu og tryggan viðskiptagrunn, starfmenn 

1-2 að jafnaði. 

Stækkunarmöguleikar eru fyrir hendi. Getur einnig 
hentað sem eining inni í stærri rekstur.   

Upplýsingar í síma 898-0981 eða í th@bokvistun.is

Forstöðumaður barnaverndar 

Fjölskyldusvið Akureyrabæjar óskar eftir að ráða forstöðu-
mann barnaverndar sem jafnframt er framkvæmdastjóri 
barnaverndarnefndar Eyjafjarðar. 
Um er að ræða 100% starf og æskilegur ráðningartími er frá 
1. september 2017. 

Starfssvið er eftirfarandi:
• Stjórnar og ber ábyrgð á vinnslu barnaverndarmála á  
 Fjölskyldusviði og er yfirmaður sérfræðinga barnaverndar. 
• Vinnur fyrir barnaverndarnefnd Eyjafjarðar og ber ábyrgð  
 gagnvart henni á því að framkvæma þær ákvarðanir sem  
 nefndin tekur. 
• Ber ábyrgð á starfs- og fjárhagsáætlanagerð að því er  
 viðkemur barnavernd, í samvinnu við sviðsstjóra  
 Fjölskyldusviðs.  
• Sér um ársskýrslugerð fyrir barnavernd og vinnur að  
 ýmsum forvarnar og þróunarverkefnum skv. gildandi  
 starfs- og framkvæmdaáætlun.
• Tekur auk stjórnunar þátt í vinnslu barnaverndarmála.

Hæfniskröfur eru:
• Háskólapróf í sálfræði eða félagsráðgjöf og viðeigandi  
 starfsleyfi á Íslandi. Önnur menntun getur komið til greina  
 svo sem embættispróf í lögfræði.
• Reynsla af vinnu í barnaverndarmálum er kostur.
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu. 
• Reynsla af stjórnun er æskileg. 
• Starfið krefst góðrar hæfni til stjórnunar og innleiðslu  
 nýrra vinnubragða. 
• Mikill sveigjanleiki og framúrskarandi samskiptahæfni  
 er nauðsynleg.
• Gerð er krafa um vammleysi, s.s. að vera með gott orðspor  
 og að framkoma og athafnir á vinnustað og utan hans  
 samrýmist starfinu.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu 
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt.

Umsóknarfrestur er til og með 5. júní 2017

Starfsmaður óskast í Maríuhús
Maríuhús er dagþjálfun fyrir einstaklinga með heilabi-
lun og er staðsett í Blesugróf.  

Starfsfólk Maríuhúss er að leita að nýjum samstarfsaði-
la, um er að ræða fullt starf frá 1. september næstko-
mandi.

Markmið starfsins í Maríuhúsi er að viðhalda færni og 
auka vellíðan þeirra skjólstæðinga sem þangað koma.  
Umönnun og þjálfun er sinnt á þverfaglegum grundvelli 
sem miðar að því að einstaklingurinn sé þar ávallt í 
öndvegi.  Við leggjum áherslu á samvinnu og gleði í 
öllum okkar störfum.

Við leitum að starfsmanni sem hefur færni til að vera 
til staðar fyrir aðrar manneskjur og er skapandi í því að 
gera daglegt líf öruggt, fjölbreytt og gleðiríkt. Reynsla 
af sambærilegu starfi er kostur.
Laun samkvæmt kjarasamningum Eflingar.

Umsóknarfrestur er til 28. maí. 

Nánari upplýsingar veitir Ólína Kr. Jónsdóttir, forstöðu-
maður í síma 534 7100 og olina@alzheimer.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 
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Við erum

Félag 
fasteigna

sa
la

Sjáðu alla 270 félagsmenn okkar inni á ff.is eða fasteignir.is

HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnar�örður • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru �ölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:



Láland 1
108 REYKJAVÍK

Einstakt 502 fm einbýlishús við Láland í 
Fossvogi. Húsið var tekið í gegn og 
endurnýjað árið 2004. Sérsmíðaðar 
innréttingar og hurðir frá Borg, mikið af 
auka innréttingum. Ljós og ljósahönnun 
frá Lumex. Granítborðplötur, vönduð 
tæki, halogenlýsing, arinn í stofu. 
Fallegur garður, tvær verandir, skjól-
girðing í kringum hús ásamt heitum 
potti. Sjö svefnherbergi ásamt skrif- 
stofuherbergi, fjögur baðherbergi, þrjár 
stofur. Tveggja herbergja 62 fm auka 
íbúð með sérinngangi, á neðri hæð, tekin 
í gegn 2006.

STÆRÐ: 502 fm EINBÝLI       HERB: 11

Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Austurkór 145
203 KÓPAVOGUR

Einstaklega vel staðsett, fallegt útivistarsvæði 
í kring. Fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi 
stórar stofur, sjónvarpssrými, geymsla og 
bílskúr. Aukin lofthæð. Bílskúr 34 fm.

STÆRÐ: 242 fm EINBÝLI       HERB: 6

88.000.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Garðatorg 2b - Íb 701
210 GARÐABÆ

** SÝNUM SAMDÆGURS **
Fjögurra herbergja, 187 fm íbúð með tveimur 
baðherbergjum og tvennum svölum samtals 
70 fm.

STÆRÐ: 187 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

145.000.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Rauðalækur 49
105 REYKJAVÍK

Falleg og vel staðsett tveggja herbergja íbúð í 
þríbýlishúsi með sérinngangi. Skolp og dren 
endurnýjað að mestu 2010. Nýtt rafmagn 
dregið í íbúðina 2014 og skipt um tengla.

STÆRÐ: 64 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

29.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Austurkór 98
203 KÓPAVOGUR

Fallega íbúð á fyrstu hæð með miklu útsýni í 
þriggja hæða húsi með lyftu, tvær verandir, öll 
rými rúmgóð. Íbúðin skilast fullbúin án gólfefna, 
á byggingarstigi 7. Afhending við kaups. 

STÆRÐ: 134,1 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

61.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Vesturtún 46
225 ÁLFTANES

Gott enbýlsihús á einni hæð með þremur 
svefnherbergjum og frístandi bílskúr með 
millilofti. Einn eigandi frá upphafi og hefur 
húsinu verið vel við haldið alla tíð.

STÆRÐ: 144,3 fm EINBÝLI       HERB: 4

59.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg. fasteignasala

Sólheimar 44
104 REYKJAVÍK

Mjög fallega, mikið endurnýjaða og vel skipu-
lagða 5-6 herbergja sérhæð ásamt bílskúr við 
Sólheima 44 í Reykjavík.

STÆRÐ: 167 fm FJÖLBÝLI      HERB: 6

62.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    21. maí 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    22. maí 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    22. maí 17:30 – 18:00
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Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Til Sölu

20577 – Sala. Um er að ræða timburhús 56 m² að grunnfleti með 
millilofti sem reiknast um 7 m² en er um 25 m². Húsið er fullklárað 
að utan og veggir að innan eru klæddir með gipsi og loft eru 
panelklædd. Á gólfi er 22mm gólfplötur. Húsið er án endanlegra 
gólfefna innréttinga og innihurða. Rafmagn er fullklárað með 
tilbúinni rafmagnstöflu. Húsið er klætt að utan með 32mm bjálka- 
klæðningu. Það er einangrað með 200mm steinull í gólfi , 150mm ull 
í útveggjum og þak er einangrað með 200mm ull. Gluggar eru allir 
með tvöföldu k-gleri.

Húsið verður til sýnis í samráði við Gunnar Valdimarsson í síma  
899 5163 frá og með 25. maí nk.

Tilboðseyðublað og byggingarlýsing liggja frammi á sama stað og í 
afgreiðslu Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 Reykjavík, sími 530 1400.

Nánari upplýsingar eru á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum fyrir kl. 10.00 miðvikudaginn 7. júní 
2017 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er þess óska.

Tilboð óskast í sumarhús til flutnings, 
staðsett á lóð Fjölbrautaskóla Suður- 

nesja og byggt af nemendum og  
kennurum FSS síðastliðið skólaár.

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Ingólfshvoll 
Hestabúgarður í Ölfusi

Nánari upplýsingar veitir

Þröstur Þórhallsson
löggiltur fasteignasali
sími: 897 0634
throstur@miklaborg.is

Um 50 hektara jörð með umtalsverðum 
þróunarmöguleikum
Glæsileg reiðhöll og fullbúin  
veitingaaðstaða
Reiðvöllur og reiðvegir um jörðina
Góð aðstaða til reiðmennsku og  
útivistar á jörðinni
Stærð fasteigna ca 3.900 fermetrar
Góð staðsetning um 35 km akstur  
frá Reykjavík, við þjóðveg 1
Ýmsir þróunarmöguleikar, þ.á.m. liggja  
fyrir fyrstu drög að hótelbyggingu
Eignirnar bjóða upp á fjölbreytt tækifæri, 
hvort sem er í ferðaþjónustu eða rekstri 
hestabúgarðs

1.703 m2  iðnaðarhúsnæði á 7.500 m2  
lóð staðsett á Eyrarbakka.
Fjórir matshlutar sem eru sambyggðir: 
861 m2 steypt hús með 6m lofthæð, 
459,8 m2 steypt að hluta með stálsperrum,
214,6 m2 eining úr stáli og 168 m2  steypt húsnæði.
Húsnæðið er að hluta í útleigu og getur nýr eigandi tekið yfir 
leiguna. Öflug rafmagnstenging er húsinu.
Laust við kaupsamning Verð: Tilboð

Rúnar Þór Árnason
Lögg. leigumiðlari  

í námi til lögg.

Knútur Bjarnason
Lögg. fasteignasalis: 566-0000 • helgafellfasteignasala.is

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

Strandasel 6 - 109 Reykjavík
Opið hús mánudaginn 22. maí  milli kl.18:30-19.00

Björt og mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð á 3.hæð að Strandaseli.
Um er að ræða snyrtilega íbúð á grónum stað í í fjölskylduvænu hverfi. 
Íbúðin samanstendur  af forstofu, eldhúsi, tveimur svefnherbergjum, 
stofu/borstofu, baðherb. og sérgeymslu. Mjög gott útsýni yfir Esjuna. 
Verð:35.900.000

Bryndís Bára Eyjólfsdóttir
Sölufulltrúi. 

Er í námi til löggildingar  
fasteigna-fyrirtækja og skipasölu.

S: 616-8985 

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari 
S: 867-3040

OPIÐ HÚS

 

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

Sérlega glæsileg og vönduð 3-4ra herbergja íbúð 
í góðu fjölbýli á einstakri útsýnislóð í Garðabæ. 

Íbúðin er öll innréttuð á afar vandaðan og smekklegan 
máta.

Eignin skiptist í hjónaherbergi með fataherbergi og sér 
baðherbergi, svefnherbergi , eldhúsi, borðstofu, stofu, 
sjónvarpshol, baðherbergi, þvottaherbergi og geymslu.  
Stofan og borðstofan eru í opnu rými með gólfsíðum 
útsýnisgluggum sem  setur mikinn svip á eignina. Frá 
stofu er útgengt á 40 fm sólpall og suðvestursvalir.
Tvær geymslur fylgja íbúðinni og stæði í opnu bílskýli.
Góð aðkoma er að húsinu og sameign er einstaklega 
snyrtileg og vel frágengin.

 

Bryndís Bára Eyjólfsdóttir
Sölufulltrúi. 

Er í námi til löggildingar  
fasteigna-fyrirtækja og skipasölu.

S: 616-8985 

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari 
S: 867-3040

Hraungata 1- 210 Garðabær
Opið hús mánudaginn 22. maí  milli kl.17:30-18:00

Stærð: 168,4 fm. • Verð: 85.000.000

OPIÐ HÚS

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

Til Sölu
Tilboð óskast í fimm smáhýsi,  

staðsett við skólasmiðju Fjölbrauta- 
skólans í Breiðholti við Hraunberg.

20578 - Um er að ræða fimm timburhús, 15,0 m2 að grunnfleti.                                                           
Húsin eru á mismunandi byggingarstigum.  Húsin seljast í því  
ástandi sem þau eru í á tilboðsdegi.
    
Húsin verða til sýnis frá mánudeginum 22. maí til og með mán-
udagsins 29. maí 2017  í samráði við Stefán Rafnar Jóhanns-
son sími 898 5884 og Ríkiskaup í síma 530 1400.

Húsin eru tilbúin til flutnings og þarf kaupandi að fjarlægja 
þau eigi síðar en 15. ágúst 2017 eða samkvæmt nánar sam-
komulagi við seljanda. 

Tilboðseyðublöð liggja frammi í afgreiðslu Ríkiskaupa,  
Borgartúni 7, 105 Reykjavík. Húsin verða merkt A, B, C, D og E.

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum fyrir kl. 10.00 þann 30. maí 
2017 þar sem þau verða opnuð í viðurvist viðstaddra bjóðenda 
er þess óska.

Nánari upplýsingar eru á heimasíðu Ríkiskaupa  
www.rikiskaup.is

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti áskilur sér rétt til að taka  
hvaða tilboði sem er eða hafna öllum.

 

 

 

 

 

Til leigu allt að 350 m2   

Í nýlegu verslunar og þjónustuhúsnæði á besta  

stað á Akranesi.  

Næg bílastæði og  aðkoma að húsinu mjög góð. 

 Húsið stendur við mjög fjölfarið hringtorg  

Nánari upplýsingar  í síma 431 3333 

Guðni — Ragnar 

 

 

Þjóðbraut  1, 300 Akranesi 

Okkur vantar góða nágranna í hluta af húsnæðinu 
okkar. Ert þú með góða hugmynd og hefur áhuga 

á að hrinda henni í framkvæmd?  

NÚ ER TÆKIFÆRIÐ !!!  

Okkur vantar góða nágranna í hluta af húsnæðinu 
okkar. Ert þú með góða hugmynd og hefur áhuga á 

að hrinda henni í framkvæmd? 
NÚ ER TÆKIFÆRIÐ !!!

 

Til leigu allt að 350 m2 
Í nýlegu verslunar og þjónustuhúsnæði 

á besta stað á Akranesi. 
Næg bílastæði og aðkoma að húsinu mjög góð. 

Húsið stendur við mjög fjölfarið hringtorg. 
Nánari upplýsingar í síma 431 3333  Guðni — Ragnar 

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi



 

 

 

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

Vorum að fá í sölu nýjar og glæsilegar íbúðir á besta stað í hjarta Hafnarfjarðar. Um ræðir 1-3ja herbergja íbúðir í 
þriggja hæða lyftuhúsi, sem afhendast fljótlega, fullbúnar með gólfefnum og tækjum. Allir íbúðir með svölum. Vandaður 
frágangur á íbúðum og sameign.

Íbúðir á efstu hæð (penthouse) eru með aukinni lofthæð, þaksvölum og gólfhita. Bílastæði eru á baklóð. Hér er um að 
ræða glæsilegar miðbæjaríbúðir á eftirsóttum stað.

STRANDGATA 31-33

DÆMI:

Sölumenn Stakfells veiti allar upplýsingar, hringið og bókið tíma fyrir skoðun.
Allar nánari upplýsingar í síma: 535-1000 

Stúdíóíbúð á 2.hæð , 47.2 m2

2ja herbergja íbúð á 3.hæð, 65.3 m2

29.5M

40.9M

51.9M

57.9M

3ja herbergja íbúð á 2.hæð, 85.0 m2

3ja herbergja íbúð á 4.hæð (penthouse)

 

 

 

 
JÓHANNA 
ÍRIS
SIGURÐARDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 662 1166
johanna@stakfell.is

ÓLAFUR H.
GUÐGEIRSSON
Rekstrarhagfræðingur
Aðstm. fasteignasala
GSM 663 2508
olafur@stakfell.is

EDWIN 
ÁRNASON
löggiltur fasteignasali
edwin@stakfell.is
GSM 893 2121
edwin@stakfell.is

SÖLUSÝNING Í DAG LAUGARDAGINN 
20. MAÍ MILLI KL. 13-15

NÝJAR ÍBÚÐIR Í MIÐBÆ HAFNARFJARÐAR



Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Einbýlishús óskast til leigu
Traustir aðilar hafa beðið okkur að útvega  

200 – 300 fm einbýlishús til leigu. 

Í húsinu þurfa að vera tvö baðherbergi. 

Leigutakar óska eftir 3ja ára leigusamningi  
frá og með 1. júlí n.k.

Nánari upplýsingar veitir Sverrir Kristinsson löggiltur 
fasteignasali, sverrir@eignamidlun.is

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Sími: 420-4050
es@es.is

Hafnargata 50
230 Reykjanesbær

M. Sævar Pétursson M.sc
Lögg. fasteigna- og sjkipasali

Nú býðst tækifæri til að 
kaupa fallegt 286,1 fm 
hús á frábærum stað 
í Reykjanesbæ, ásamt 
rekstri gistiheimilis. 
Í húsinu er í dag 
rekin heimagisting með 
endurnýjuðu rekstrar-
leyfi, sem gildir út árið 
2020. Heimagistingin er 
skráð hjá booking.com undir nafninu White House B&B og hefur 
fengið frábærar umsagnir og er með einkunnina 9,8. Miklar bókanir 
liggja fyrir.
Í húsinu eru 7 svefnherbergi (6 á efri hæð og 1 á neðri hæð), öll 
með flatskjá, 4 baðherbergi (3 á efri hæð og 1 á neðri hæð), öll með 
sturtu, ásamt eldhúsi, þvottahúsi, stofu og borðstofu, og setustofu. 
Þar að auki hefur bílskúrinn verið innréttaður sem íbúð með einu 
svefnherbergi og stofu, og sérinngangi.
Bílaplan og stéttar eru stimplaðar og með hitalögn. Lóðin er snyrti-
leg og vel hirt og 7 fm útiskúr með rafmagni er á baklóð hússins.
Neysluvatnslagnir voru fóðraðar árið 2010, forhitari er á miðstöðva-
kerfi. Húsið er allt nýlega málað að innan, og flestar innihurðar eru 
nýjar. Þak er nýmálað.
Allt innbú (fyrir utan persónulega muni) getur fylgt með í kaupunum.

Falleg eign sem býður upp á mikla möguleika.
Allar nánari upplýsingar á skrifstofu okkar að Hafnargötu 50 í 
Reykjanesbæ, og í síma 420-4050.

TÆKIFÆRI
Fallegt hús með rekstri gistiheimilis

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS
Þó ra  B i r g i s d ó t t i r  l ö g g i l t u r  fa s t e i g n a s a l i

Vilborg fasteignasali

Klettagljúfur 6

6.500.000

Lóð með púða – Ölfus
Einbýlishúsalóð, má byggja hesthús/gróðurhús

Byggingarmagn allt að 600 m2

853 7030  

9.237  fm

Lóð milli Hveragerðis og Selfoss

Brandur fasteignasali

Dalvegur 16b

Tilboð

201 Kópavogur

 Innkeyrsluhurðum- mikil lofthæð í hluta

897 1401

427,1 fmMöguleiki að kaupa rekstur á hjólbarðaverkstæði með

Verslunar og þjónusturými 

2 herbergi 69 fm

Skipholt 7 - Laus 15. Júní

37.500.000

105 Reykjavík
Íbúð Töluvert endurnýjuð

Stæði í lokuðum bakgarði fylgir íbúðinni

Opið hús þri 2. maí kl. 17.30-18.00

Þóra fasteignasali 777 2882

4 herbergi 188,5 fm

Unnarbraut 17

79.900.000

170 Seltjarnarnes
Sérhæð Bílskúr

Opið hús sun 30. apríl kl. 14.00-14.30

Heildarhúsakostur 1.460 fm.

Votmúli

160.000.000

801 Selfoss
Jörð: 190 hektarar

Jörð - reiðhöll - íbúð

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

Siggi fannar aðst. fasteignasala 897 5930

3 herbergi 138,3 fm

Mántún 9

68.900.000

Reykjavík
Íbúð 503 Fjölbýlishús

Vandaðar innréttingar. Laus strax

Opið hús lau 29. apríl kl.  14.00-14.30

Brandur fasteignasali 897 1401

Einstakt
tækifæri!
Til sölu Veitingastaðurinn  
Meitillinn í Þorlákshöfn.  Einstakt 
tækifæri til að eignast fallegan 
veitingastað á besta stað í bænum.  
Staðurinn er vel tækjum búinn 
og hlýlega innréttaður í öruggu 
langtíma leiguhúsnæði.  Góð 
viðskiptavild og miklir möguleikar 
með aukinni umferð ferðamanna 
á svæðið í ört vaxandi bæjarfélagi. 
Tilboð óskast.

Alla nánari upplýsingar veittar 
hjá Fasteignasölu Suðurlands.

NÚ ER GÓÐUR TÍMI  
TIL AÐ SELJA FASTEIGNINA !
 - Frí ráðgjöf og verðmat fyrir sölu eða leigu - 

- Hagstæð söluþóknun og ég sýni - 
- Reynsla mín er okkar hagur - 

Eggert Ólafsson
Löggiltur fasteignasali
Löggiltur leigumiðlari
s. 893 1819 
eggert@fasteignasalan.is

Pantaðu tíma í síma: 

893 1819
Ég kann að meta  
fasteignina þína !

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
Save the Children á ÍslandiSave the Children á Ísl



NÝTT  -  Opið hús í Blásölum 14 í Kópavogi (efri sérhæð) 
Mánudaginn 22. maí milli kl 17:15 og 17:45  
112,4  ferm  | hæð  |  49.500.000 |  uppl veitir Andri 

NÝTT  -  Opið hús að Kópavogsbraut 106 í Kópavogi 
Mánudaginn 22. maí milli kl 17:30 og 18:00 
171,4 ferm  |  einbýli  |  verð 67.900.000  | uppl veitir Þorsteinn 

NÝTT  -  Eskivellir 5 (íb 301) í Hafnarfirði 
Bókið skoðun hjá mér  í síma 663 2300 / thorey@smarinn.is  
115,6 ferm  |  4ra herb | verð 44.900.000  |  uppl veitir Þórey 

NÝTT  -  Opið hús í Arnarási 6 í Garðbæ (sérinng og bílsk) 
Þriðjudaginn 22. maí milli kl 20:00 og 20:30  
155,9 ferm  |  4ra herb |  verð 59.900.000  |  uppl veitir Þórey  

NÝTT  -  Opið hús í Vættaborgum 27 í Reykjavík 
Mánudaginn 22. maí milli kl 20:00 og 20:30  
256,4 ferm  |  3ja íb einb |  verð 99.800.000 |  uppl veitir Þórey  

Blikanes 16 á Arnarnesi í Garðabæ  (fimm svefnherb) 
Bókið skoðun hjá mér  í síma 696 0226 / thorsteinn@smarinn.is 
266,9 ferm  |  einb |  TILBOÐ  | uppl veitir Þorsteinn 

NÝTT  -  Bjarkavellir 1B (íb 404) í Hafnarfirði 
Bókið skoðun hjá mér  í síma 663 2300 / thorey@smarinn.is  
69,9 ferm | 3ja - 4ra herb | verð 34.900.000  | uppl veitir Þórey 

NÝTT  -  Haukanes 19 í Garðabæ (með stórum bílskúr) 
Bókið skoðun hjá mér  í síma 690 3111 / andri@smarinn.is  
270,8 ferm  |  einbýli  |  TILBOÐ  |  uppl veitir Andri 

NÝTT  -  Opið hús að Hrefnugötu 2 í Reykjavík 
Sunnudaginn 21. maí milli kl 17:00 og 17:30  
141,7 ferm  |  hæð og ris |  verð 69.900.000  | uppl veitir Þórey  

SUMARHÚS  -  Snorrastaðir í Bláskógabyggð 
Bókið skoðun hjá mér  í síma 663 2300 / thorey@smarinn.is 
110 ferm  |  4ra herb | verð 49.900.000  |  uppl veitir Þórey 

Kleppsvegur 12 í Reykjavík (endurbætt að utan) 
Bókið skoðun hjá mér  í síma 690 3111 / andri@smarinn.is  
80,7 ferm  | 3ja - 4ra herb  |  38.000.000 |  uppl veitir Andri 

Hrísmóar 13 í Garðabæ (frábært staðsetning og bílskúr) 
Bókið skoðun hjá mér  í síma 690 3111 / andri@smarinn.is  
136,6 ferm  |  4ra herb |  verð 52.700.000  |  uppl veitir Andri 



Bústaðavegur 105
108 Reykjavík
Jarðhæð með sér inngangi

Stærð: 81,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1956

Fasteignamat: 28.800.000

Verð: 39.900.000
Remax Fjörður kynnir: Rúmgóða og töluvert  endurnýjaða 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með
sérinngangi á þessum eftirsótta stað . Eignin er skráð samkvæmt FMR 81,3 fm2.
Nánri lýsing: Rúmgóð forstofa með flísum á gólfi,Rúmgott og bjart eldhús með nýlegri eldhúsinnréttingu
og opið inn í stofu. Tvo rúmgóð svefniherbergi. Nýlega endurnýjað baðherbergi.
Allar uppls gefur Páll Guðmundsson lögg,fasteignasali í síma 861-9300 eða pallb@remax.is eða
Sigrún Einarsdóttir sími 894-2353 eða sein@remax.is

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

Sigrún
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

pallb@remax.is

sein@remax.is

Opið
Hús

sunnudaginn 21 mai 15:15 til 15:45

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

861-9300

894 2353

Dalsás 8a
221 Hafnarfjörður
Stórkostlegt útsýni - sérinngangur

Stærð: 123,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2012

Fasteignamat: 40.650.000
Bílskúr: Já

Verð: 52.500.000
Glæsileg 4ra herbergja íbúð með sérinngangi úr opnum stigagangi á 2. hæð í vönduðu og viðhaldslitlu
fjölbýli. Sérbílastæði í lokaðri bílageysmlu. Stórkostlegt útsýni úr stofu og eldhúsi.
Komið inn í forstofu og þaðan gengið inn í opið rými með stofu, borðstofu og eldhúsi. Norðursvalir út frá
stofu. Gangur liggur inn úr íbúðinni þaðan sem gengið er inn í þvottahús, baðherbergi, 3 rúmgóð
svefnherbergi og út á suðursvalir. Einnig hægt að ganga beint inn í þvottahús af stigagangi.

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

hrafnhildur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánudag frá kl. 17:30-18:00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414-4700

862 1110

Jakasel 6
109 Reykjavík
Gott fjölskylduhús!!

Stærð: 211,8 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1968

Fasteignamat: 53.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 79.000.000

Fallegt og vel viðhaldið einbýli á góðum stað í Reykjavík. Um er að ræða staðsteypt hús við Jakasel 6, eignin
telur alls 211,8fm á tveimur hæðum. Neðri  hæð: forstofa,  innaf forstofunni  er rúmgott  barnaherbergi.  Parket
lagt  hol,  inn  af  holinu  er  gesta  salerni  með flísum á gólfi.  Stofan og borstofan er  björt  og  rúmgóð,  parket  á
gólfum, úr stofunni er útgengi út í  garð. Eldhúsið er með borðkrók. Innaf eldhúsinu er þvottahús. Efri  hæðin
skiptist  í:  Sjónvarpshol  þar  sem  möguleiki  er  að  bæta  við  herbergi.  Baðherbergi  með  baðkari,  sturtu,
upphengdu salerni. Hjónaherbergi með góðum fataskáp, parket á gólfi og útgengi út á snyrtilegar svalir með
fallegu útsýni. 3 barnaherbergi, fataskápur í tveimur herbergjum. Parket á gólfum. Geymslu loft er yfir hluta af
efri hæðinni. Bílskúrinn er sérstæður og telur alls 40fm. Í bílskúrnum er geymslu milliloft. Góðir gluggar eru á
bílskúrnum og bílskúrshurðin er með rafmagns opnun.
Að utan hefur eignin fengið gott viðhald í gegnum tíðina. Garðurinn er snyrtilegur með timburverönd í bland
við grasblett og annan gróður. Bílaplan er með snjóbræðslu.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánd. 22 maí kl. 18.00 - 18.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8622001

Lokastígur 18
101 Reykjavík
Glæsileg eign

Stærð: 69,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1926

Fasteignamat: 32.500.000

Verð: 45.900.000
Remax Fjörður kynnir: Stórglæsilega mikið endurnýjaða 3ja til 4ja herbergja íbúð á 2 hæð með stórum
nýlegum svölum til suðurs í virkilega fallegu steinhúsi við Lokastíg í Þingholtunum. Sameiginlegur
snyrtilegur garður er við húsið. Eignin er skráð samkvæmt FMR 69,7 fm og þar af sér geymsla í
sameign 4,2 fm2.
Allar uppls gefur Páll Guðmundsson lögg,fasteignasali í síma 8619300 eða pallb@remax.is eða Sigrún
Einarsdóttir sími 894-2353 eða sein@remax.is

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

Sigrún
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

pallb@remax.is

sein@remax.is

Opið
Hús

sunnudaginn 21 mai 14:00 til 14:30

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

861-9300

894 2353

EYRARLÆKUR 10
800 Selfoss
VANDAÐ PARHÚS Á EINNI HÆÐ

Stærð: 166,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2013

Fasteignamat: 33.850.000
Bílskúr: Já

Verð: 42.700.000

Vel skipulagt steypt parhús á einni hæð með bílskúr.
- Hátt til lofts
- Stór og björt stofa með eldhúsi
- 3 góð svefnherbergi
- Baðherbergi flísalagt með sturtuklefa
- Bílskúr, 25,5 m²
- ca. 60m² pallur
- VÖNDUÐ EIGN
Einstök eign á Selfossi sem á sér ekki marga jafningja!
Verið  velkomin  í  opið  hús  á  sunnudaginn  milli  16.00  -  17.00  eða  bókið  skoðun  í  síma  666  8  999

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

BRYNJAR
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

brynjar@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 21.MAÍ KL. 16-17

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414-4700

666 8 999

Skólavörðustígur 33 
101 Reykjavík
Tvær sérhæðir með sérinngangi

Stærð: 138 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1906

Fasteignamat: 58.300.000

Verð: tilboð

Tvær afar hlýlegar 3ja herbergja sérhæðir í fallegu timburhúsi í hjarta miðborgarinnar. Húsið er nýlegt þar sem
það var endurbyggt eftir bruna sem varð árið 1994. Sérinngangar í íbúðirnar. Eins skipulag og innréttingar í
íbúðunum.
Komið  er  inn  í  lokaða  forstofu  sem  er  með  flísum  á  gólfi  og  þaðan  er  gengið  inn  í  opið  rými  með  stofu,
borðstofu  og  eldhúsi.  Tvö  svefnherbergi  eru  til  staðar  og  er  gluggalaus  geymsla  inn  af  hjónaherbergi.  Á
baðherbergi er stæði og tengi fyrir þvottavél og þurrkara. Gluggi á baðherbergi.
Íbúðirnar  hafa  verið  í  útleigu  til  ferðamanna  og  hafa  fengið  góðar  umsagnir  á  tripadvisor.  Þær  eru  mikið
bókaðar út árið 2017.
Húsgögn og heimilistæki (uppþvottavél, þvottavél og þurrkari) geta fylgt með í kaupunum.
Eignarlóð sem er sameiginleg með næsta húsi (Skólavörðustíg 33a).

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

hrafnhildur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag - laugardag - frá kl. 15:00 - 15:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414-4700

862 1110

Norðurbakki 9c
220 Hafnarfjörður
Glæsilega og rúmgóð íbúð!!

Stærð: 145 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2015

Fasteignamat: 48.300.000

Verð: 62.500.000
RE/MAX SENTER KYNNIR: Vel skipulagða, fallega og bjarta 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í snyrtilegu
lyftuhúsi við Norðurbakka nr. 9c í Hafnarfirði, með eigninni fylgir sér stæði í bílageymslu merkt 01 B40.
Eignin telur alls 145 fm að stærð. Íbúðin sjálf er 131,8 fm að stærð ásamt sér geymslu í kjallara alls
13,2 fm. Tvennar svalir eru á íbúðinni sem snúa í austur og vestur. Auk þess eru þaksvalir í sameign
með frábæru útsýni yfir Hafnarfjörð.
Eignin getur verið laus 15 júlí 2017

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnud. 21 maí kl 16.00-16.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8622001

Furuás 22
221 Hafnarfjörður
Flott einbýli, mikið útsýni!!

Stærð: 308,1 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2008

Fasteignamat: 79.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 109.000.000

RE/MAX Senter kynnir: Virkilega fallegt og vel staðsett einbýlishús með einstöku útsýni. Allar innréttingar og
skápar sérsmíðað, VOLA blöndunartæki, granít borðplötur, 5 svefnherbergi, ál/tré gluggar. Mikil lofthæð.

Húsið er mjög vel staðsett innst í botnlanga með einstöku og óskertu útsýni.
Að  utan  er  húsið  með  snyrtilegum  stoðveggjum  í  garði  í  bland  við  gras  og  timburverönd.  Gegnið  er  út  úr
eldhúsinu  beint  út  í  garð.  Að  framan  er  bílaplanið  hellulagt  með  snyrtilegum blómakassa.  Snjóbræðsla  er  í
bílaplaninu.
Fallegt hús á vinsælum stað þar sem stutt er í flest alla þjónustu skóla, leikskóla og fl.

Allar nánari upplýsingar um eignina veitir Ástþór Reynir Lögg. fast. í síma 899-6753

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánd. 22.maí kl.19.00-19.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8622001

Álfhella 13
221 Hafnarfjörður
Atvinnuhúsnæði

Stærð: 462,8 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2008

Fasteignamat: 58.800.000

Verð: 69.900.000

RE/MAX Senter  kynnir  í  einkasölu tvö atvinnubil  sem liggja saman á Álfhellu  13,  221 Hafnarfirði.  Atvinnubil
eru á sitt  hvoru fastanúmerinu, hvort atvinnubil  um sig er 231,4 fm að stærð á tveimur hæðum eða samtals
462,8 fm. Samkvæmt eignarskipta samningi er grunnflötur hvorrar jarðhæðar fyrir sig 116,2 fm og grunnflötur
efri hæðar, hvor um sig 115,2 fm. Atvinnubilin tvö munu seljast saman í einu lagi.

Í dag er starfrækt stálsmiðja á neðri hæðum og opið er að hluta á milli atvinnubilanna, auðvelt er hins vegar
að stúka atvinnubilinn niður  aftur.  Á efri  hæð annars  bilsins  er  búið  að setja  upp salerni,  eldhúsaðstöðu og
skrifstofur. Hins vegar er hin efri hæðin opið rými að hluta til og óinnréttað, búið er hins vegar að flota þar gólf.

Hringið  eða  hafið  samband til  að  panta  skoðun.  Allar  nánari  upplýsingar  gefur  Guðlaugur  J.  Guðlaugsson í
síma 661-6056 eða gulli@remax.is. B.A. lögfræði og löggiltur fasteignasali.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Makaskipti á atvinnuhúsnæði á einni hæð möguleg

661-6056

Norðurbyggð 10
815 Þorlákshöfn
Endaraðhús 

Stærð: 167,9 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1989

Fasteignamat: 21.700.000

Verð: 33.900.000
Remax Fjörður kynnir Vel skipulagt, fjölskylduvænt og vel staðsett 167,9 endaraðhús á einni hæð.
Íbúðarhlutinn er 125,4 og bílskúr/geymsla 42,5 fm. Stór stofa og 4 svefnherbergi. Gróinn garður. Gróinn
garður. Stutt í grunnskóla og íþróttasvæði Þorlákshafnar.

Allar upplýsingar veitir Ársæll í síma 896-6076 og á netfanginu as@remax.is

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

Ársæll
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

pallb@remax.is

as@remax.is

Opið hús..

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

861-9300

896-6076

Glitvellir 2
221 Hafnarfjörður
Flott eign með mikilli lofthæð

Stærð: 122,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2008

Fasteignamat: 36.000.000

Verð: 46.000.000

RE/MAX Senter kynnir í einkasölu mjög flotta fjögurra herbergja íbúð með þremur svefnherbergjum á efri hæð
í fjórbýli með mikilli lofthæð, gólfhita, sérinngangi og vönduðum innréttingum ásamt suður-svölum.

Stofa/borðstofa og eldhús í  mjög rúmgóðu og björtu alrými.  Hátt  til  lofts,  flísar  á gólfi.  Eldhús með vandaðri
viðar-innréttingu  og  gert  er  ráð  þar  fyrir  tvöföldum  ísskáp.  Ofn  er  í  vinnuhæð  og  helluborð  með  háf  yfir.
Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með  baðkar,  sturta,  vegghengt  salerni  og  vönduð
baðinnrétting. Geymsluloft er yfir baðherbergi. Þvottahús er innan íbúðar með glugga, vask, tengi og aðstöðu
fyrir þvottavél og þurrkara. Útgengt er frá borðsstofu út á flísalagðar suður-svalir. Hjólageymsla í sameign.
Gólfhiti  er  á  allri  íbúðinni  og  búið  er  að  fræsa  í  gólf  fyrir  snúrum  í  sjónvarp  og  hátalara.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS MÁNUD. 22. MAÍ KL. 18:00-18:30

661-6056

Ásakór 12
203 Kópavogur
Falleg íbúð m/stæði í bílakjallara

Stærð: 105,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 33.200.000

Verð: 47.500.000

RE/MAX  Senter  kynnir  fallega  3ja  herbergja  íbúð  á  3.  hæð  við  Ásakór  12   í  Kópavogi  með  stórum
suðvestursvölum og stæði í bílageymslu.
Eignin getur verið laus fljótlega.
Íbúðin er 95,3 fm og geymsla 10,1 samtals er eignin 105,4 fm.
Sérmerkt stæði í bílageymslu fylgir eigninni.
Íbúðin er mjög rúmgóð og glæsileg, vel hönnuð og með snyrtilegri sameign.
Frábær staðsetning, stutt í leik- og grunnskóla, gólfsvæði, íþróttahús og sundlaug.
Allar  frekari  upplýsingar  um  eignina  veitir  Guðrún  sölufulltrúi  í  sima  820-0490  eða  á  netfangið
gudrun@remax.is.

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

Guðrún Þ.Helgad.
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

gudrun@remax.is

Opið
Hús

Verið velkomin í opið hús nk. mánudag frá kl. 17:30-18:00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414-4700

820-0490

Álfhella 13
221 Hafnarfjörður
Atvinnubil 

Stærð: 231,4 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2008

Fasteignamat: 29.400.000

Verð: 34.950.000
RE/MAX Senter kynnir í einkasölu atvinnubil á Álfhellu 13, 221 Hafnarfirði. Stærð 231,4 fm að stærð á
tveimur hæðum. Samkvæmt eignarskipta samningi er grunnflötur jarðhæðar 116,2 fm og grunnflötur
efri hæðar 115,2 fm.

Í dag er starfrækt stálsmiðja á neðri hæð. Á efri hæð er opið rými að hluta til og óinnréttað, búið er hins
vegar að flota þar gólf.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Makaskipti - Atvinnubil á einni hæð

661-6056



Bústaðavegur 105
108 Reykjavík
Jarðhæð með sér inngangi

Stærð: 81,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1956

Fasteignamat: 28.800.000

Verð: 39.900.000
Remax Fjörður kynnir: Rúmgóða og töluvert  endurnýjaða 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með
sérinngangi á þessum eftirsótta stað . Eignin er skráð samkvæmt FMR 81,3 fm2.
Nánri lýsing: Rúmgóð forstofa með flísum á gólfi,Rúmgott og bjart eldhús með nýlegri eldhúsinnréttingu
og opið inn í stofu. Tvo rúmgóð svefniherbergi. Nýlega endurnýjað baðherbergi.
Allar uppls gefur Páll Guðmundsson lögg,fasteignasali í síma 861-9300 eða pallb@remax.is eða
Sigrún Einarsdóttir sími 894-2353 eða sein@remax.is

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

Sigrún
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

pallb@remax.is

sein@remax.is

Opið
Hús

sunnudaginn 21 mai 15:15 til 15:45

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

861-9300

894 2353

Dalsás 8a
221 Hafnarfjörður
Stórkostlegt útsýni - sérinngangur

Stærð: 123,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2012

Fasteignamat: 40.650.000
Bílskúr: Já

Verð: 52.500.000
Glæsileg 4ra herbergja íbúð með sérinngangi úr opnum stigagangi á 2. hæð í vönduðu og viðhaldslitlu
fjölbýli. Sérbílastæði í lokaðri bílageysmlu. Stórkostlegt útsýni úr stofu og eldhúsi.
Komið inn í forstofu og þaðan gengið inn í opið rými með stofu, borðstofu og eldhúsi. Norðursvalir út frá
stofu. Gangur liggur inn úr íbúðinni þaðan sem gengið er inn í þvottahús, baðherbergi, 3 rúmgóð
svefnherbergi og út á suðursvalir. Einnig hægt að ganga beint inn í þvottahús af stigagangi.

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

hrafnhildur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánudag frá kl. 17:30-18:00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414-4700

862 1110

Jakasel 6
109 Reykjavík
Gott fjölskylduhús!!

Stærð: 211,8 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1968

Fasteignamat: 53.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 79.000.000

Fallegt og vel viðhaldið einbýli á góðum stað í Reykjavík. Um er að ræða staðsteypt hús við Jakasel 6, eignin
telur alls 211,8fm á tveimur hæðum. Neðri  hæð: forstofa,  innaf forstofunni  er rúmgott  barnaherbergi.  Parket
lagt  hol,  inn  af  holinu  er  gesta  salerni  með flísum á gólfi.  Stofan og borstofan er  björt  og  rúmgóð,  parket  á
gólfum, úr stofunni er útgengi út í  garð. Eldhúsið er með borðkrók. Innaf eldhúsinu er þvottahús. Efri  hæðin
skiptist  í:  Sjónvarpshol  þar  sem  möguleiki  er  að  bæta  við  herbergi.  Baðherbergi  með  baðkari,  sturtu,
upphengdu salerni. Hjónaherbergi með góðum fataskáp, parket á gólfi og útgengi út á snyrtilegar svalir með
fallegu útsýni. 3 barnaherbergi, fataskápur í tveimur herbergjum. Parket á gólfum. Geymslu loft er yfir hluta af
efri hæðinni. Bílskúrinn er sérstæður og telur alls 40fm. Í bílskúrnum er geymslu milliloft. Góðir gluggar eru á
bílskúrnum og bílskúrshurðin er með rafmagns opnun.
Að utan hefur eignin fengið gott viðhald í gegnum tíðina. Garðurinn er snyrtilegur með timburverönd í bland
við grasblett og annan gróður. Bílaplan er með snjóbræðslu.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánd. 22 maí kl. 18.00 - 18.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8622001

Lokastígur 18
101 Reykjavík
Glæsileg eign

Stærð: 69,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1926

Fasteignamat: 32.500.000

Verð: 45.900.000
Remax Fjörður kynnir: Stórglæsilega mikið endurnýjaða 3ja til 4ja herbergja íbúð á 2 hæð með stórum
nýlegum svölum til suðurs í virkilega fallegu steinhúsi við Lokastíg í Þingholtunum. Sameiginlegur
snyrtilegur garður er við húsið. Eignin er skráð samkvæmt FMR 69,7 fm og þar af sér geymsla í
sameign 4,2 fm2.
Allar uppls gefur Páll Guðmundsson lögg,fasteignasali í síma 8619300 eða pallb@remax.is eða Sigrún
Einarsdóttir sími 894-2353 eða sein@remax.is

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

Sigrún
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

pallb@remax.is

sein@remax.is

Opið
Hús

sunnudaginn 21 mai 14:00 til 14:30

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

861-9300

894 2353

EYRARLÆKUR 10
800 Selfoss
VANDAÐ PARHÚS Á EINNI HÆÐ

Stærð: 166,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2013

Fasteignamat: 33.850.000
Bílskúr: Já

Verð: 42.700.000

Vel skipulagt steypt parhús á einni hæð með bílskúr.
- Hátt til lofts
- Stór og björt stofa með eldhúsi
- 3 góð svefnherbergi
- Baðherbergi flísalagt með sturtuklefa
- Bílskúr, 25,5 m²
- ca. 60m² pallur
- VÖNDUÐ EIGN
Einstök eign á Selfossi sem á sér ekki marga jafningja!
Verið  velkomin  í  opið  hús  á  sunnudaginn  milli  16.00  -  17.00  eða  bókið  skoðun  í  síma  666  8  999

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

BRYNJAR
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

brynjar@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 21.MAÍ KL. 16-17

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414-4700

666 8 999

Skólavörðustígur 33 
101 Reykjavík
Tvær sérhæðir með sérinngangi

Stærð: 138 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1906

Fasteignamat: 58.300.000

Verð: tilboð

Tvær afar hlýlegar 3ja herbergja sérhæðir í fallegu timburhúsi í hjarta miðborgarinnar. Húsið er nýlegt þar sem
það var endurbyggt eftir bruna sem varð árið 1994. Sérinngangar í íbúðirnar. Eins skipulag og innréttingar í
íbúðunum.
Komið  er  inn  í  lokaða  forstofu  sem  er  með  flísum  á  gólfi  og  þaðan  er  gengið  inn  í  opið  rými  með  stofu,
borðstofu  og  eldhúsi.  Tvö  svefnherbergi  eru  til  staðar  og  er  gluggalaus  geymsla  inn  af  hjónaherbergi.  Á
baðherbergi er stæði og tengi fyrir þvottavél og þurrkara. Gluggi á baðherbergi.
Íbúðirnar  hafa  verið  í  útleigu  til  ferðamanna  og  hafa  fengið  góðar  umsagnir  á  tripadvisor.  Þær  eru  mikið
bókaðar út árið 2017.
Húsgögn og heimilistæki (uppþvottavél, þvottavél og þurrkari) geta fylgt með í kaupunum.
Eignarlóð sem er sameiginleg með næsta húsi (Skólavörðustíg 33a).

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

hrafnhildur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag - laugardag - frá kl. 15:00 - 15:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414-4700

862 1110

Norðurbakki 9c
220 Hafnarfjörður
Glæsilega og rúmgóð íbúð!!

Stærð: 145 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2015

Fasteignamat: 48.300.000

Verð: 62.500.000
RE/MAX SENTER KYNNIR: Vel skipulagða, fallega og bjarta 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í snyrtilegu
lyftuhúsi við Norðurbakka nr. 9c í Hafnarfirði, með eigninni fylgir sér stæði í bílageymslu merkt 01 B40.
Eignin telur alls 145 fm að stærð. Íbúðin sjálf er 131,8 fm að stærð ásamt sér geymslu í kjallara alls
13,2 fm. Tvennar svalir eru á íbúðinni sem snúa í austur og vestur. Auk þess eru þaksvalir í sameign
með frábæru útsýni yfir Hafnarfjörð.
Eignin getur verið laus 15 júlí 2017

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnud. 21 maí kl 16.00-16.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8622001

Furuás 22
221 Hafnarfjörður
Flott einbýli, mikið útsýni!!

Stærð: 308,1 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2008

Fasteignamat: 79.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 109.000.000

RE/MAX Senter kynnir: Virkilega fallegt og vel staðsett einbýlishús með einstöku útsýni. Allar innréttingar og
skápar sérsmíðað, VOLA blöndunartæki, granít borðplötur, 5 svefnherbergi, ál/tré gluggar. Mikil lofthæð.

Húsið er mjög vel staðsett innst í botnlanga með einstöku og óskertu útsýni.
Að  utan  er  húsið  með  snyrtilegum  stoðveggjum  í  garði  í  bland  við  gras  og  timburverönd.  Gegnið  er  út  úr
eldhúsinu  beint  út  í  garð.  Að  framan  er  bílaplanið  hellulagt  með  snyrtilegum blómakassa.  Snjóbræðsla  er  í
bílaplaninu.
Fallegt hús á vinsælum stað þar sem stutt er í flest alla þjónustu skóla, leikskóla og fl.

Allar nánari upplýsingar um eignina veitir Ástþór Reynir Lögg. fast. í síma 899-6753

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánd. 22.maí kl.19.00-19.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8622001

Álfhella 13
221 Hafnarfjörður
Atvinnuhúsnæði

Stærð: 462,8 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2008

Fasteignamat: 58.800.000

Verð: 69.900.000

RE/MAX Senter  kynnir  í  einkasölu tvö atvinnubil  sem liggja saman á Álfhellu  13,  221 Hafnarfirði.  Atvinnubil
eru á sitt  hvoru fastanúmerinu, hvort atvinnubil  um sig er 231,4 fm að stærð á tveimur hæðum eða samtals
462,8 fm. Samkvæmt eignarskipta samningi er grunnflötur hvorrar jarðhæðar fyrir sig 116,2 fm og grunnflötur
efri hæðar, hvor um sig 115,2 fm. Atvinnubilin tvö munu seljast saman í einu lagi.

Í dag er starfrækt stálsmiðja á neðri hæðum og opið er að hluta á milli atvinnubilanna, auðvelt er hins vegar
að stúka atvinnubilinn niður  aftur.  Á efri  hæð annars  bilsins  er  búið  að setja  upp salerni,  eldhúsaðstöðu og
skrifstofur. Hins vegar er hin efri hæðin opið rými að hluta til og óinnréttað, búið er hins vegar að flota þar gólf.

Hringið  eða  hafið  samband til  að  panta  skoðun.  Allar  nánari  upplýsingar  gefur  Guðlaugur  J.  Guðlaugsson í
síma 661-6056 eða gulli@remax.is. B.A. lögfræði og löggiltur fasteignasali.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Makaskipti á atvinnuhúsnæði á einni hæð möguleg

661-6056

Norðurbyggð 10
815 Þorlákshöfn
Endaraðhús 

Stærð: 167,9 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1989

Fasteignamat: 21.700.000

Verð: 33.900.000
Remax Fjörður kynnir Vel skipulagt, fjölskylduvænt og vel staðsett 167,9 endaraðhús á einni hæð.
Íbúðarhlutinn er 125,4 og bílskúr/geymsla 42,5 fm. Stór stofa og 4 svefnherbergi. Gróinn garður. Gróinn
garður. Stutt í grunnskóla og íþróttasvæði Þorlákshafnar.

Allar upplýsingar veitir Ársæll í síma 896-6076 og á netfanginu as@remax.is

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

Ársæll
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

pallb@remax.is

as@remax.is

Opið hús..

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

861-9300

896-6076

Glitvellir 2
221 Hafnarfjörður
Flott eign með mikilli lofthæð

Stærð: 122,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2008

Fasteignamat: 36.000.000

Verð: 46.000.000

RE/MAX Senter kynnir í einkasölu mjög flotta fjögurra herbergja íbúð með þremur svefnherbergjum á efri hæð
í fjórbýli með mikilli lofthæð, gólfhita, sérinngangi og vönduðum innréttingum ásamt suður-svölum.

Stofa/borðstofa og eldhús í  mjög rúmgóðu og björtu alrými.  Hátt  til  lofts,  flísar  á gólfi.  Eldhús með vandaðri
viðar-innréttingu  og  gert  er  ráð  þar  fyrir  tvöföldum  ísskáp.  Ofn  er  í  vinnuhæð  og  helluborð  með  háf  yfir.
Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með  baðkar,  sturta,  vegghengt  salerni  og  vönduð
baðinnrétting. Geymsluloft er yfir baðherbergi. Þvottahús er innan íbúðar með glugga, vask, tengi og aðstöðu
fyrir þvottavél og þurrkara. Útgengt er frá borðsstofu út á flísalagðar suður-svalir. Hjólageymsla í sameign.
Gólfhiti  er  á  allri  íbúðinni  og  búið  er  að  fræsa  í  gólf  fyrir  snúrum  í  sjónvarp  og  hátalara.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS MÁNUD. 22. MAÍ KL. 18:00-18:30

661-6056

Ásakór 12
203 Kópavogur
Falleg íbúð m/stæði í bílakjallara

Stærð: 105,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 33.200.000

Verð: 47.500.000

RE/MAX  Senter  kynnir  fallega  3ja  herbergja  íbúð  á  3.  hæð  við  Ásakór  12   í  Kópavogi  með  stórum
suðvestursvölum og stæði í bílageymslu.
Eignin getur verið laus fljótlega.
Íbúðin er 95,3 fm og geymsla 10,1 samtals er eignin 105,4 fm.
Sérmerkt stæði í bílageymslu fylgir eigninni.
Íbúðin er mjög rúmgóð og glæsileg, vel hönnuð og með snyrtilegri sameign.
Frábær staðsetning, stutt í leik- og grunnskóla, gólfsvæði, íþróttahús og sundlaug.
Allar  frekari  upplýsingar  um  eignina  veitir  Guðrún  sölufulltrúi  í  sima  820-0490  eða  á  netfangið
gudrun@remax.is.

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

Guðrún Þ.Helgad.
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

gudrun@remax.is

Opið
Hús

Verið velkomin í opið hús nk. mánudag frá kl. 17:30-18:00
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414-4700

820-0490

Álfhella 13
221 Hafnarfjörður
Atvinnubil 

Stærð: 231,4 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2008

Fasteignamat: 29.400.000

Verð: 34.950.000
RE/MAX Senter kynnir í einkasölu atvinnubil á Álfhellu 13, 221 Hafnarfirði. Stærð 231,4 fm að stærð á
tveimur hæðum. Samkvæmt eignarskipta samningi er grunnflötur jarðhæðar 116,2 fm og grunnflötur
efri hæðar 115,2 fm.

Í dag er starfrækt stálsmiðja á neðri hæð. Á efri hæð er opið rými að hluta til og óinnréttað, búið er hins
vegar að flota þar gólf.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Makaskipti - Atvinnubil á einni hæð

661-6056



Hákon Guðmundsson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala. 
Sími: 861-9240

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
Sími: 853-9779

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

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
Sími: 869-4879

Bryndís Bára 
Eyjólfsdóttir
Sölufulltrúi.  
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-,  fyrirtækja- 
og skipasölu.
S: 616-8985 

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
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  
Matthíasdóttir. 
hdl. Sölufulltrúi.  
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-, fyrirtækja-  
og skipasölu. 
S: 899-3984

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

trausti.is • s. 546 5050
Knútur 
Bjarnason
sölustjóri

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir
lögfræðingur -  
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali 

Rúnar Þór
Árnason
sölufulltrúi,  
löggiltur leigumiðlari

Smári
Jónsson
sölufulltrúi

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir
sölufulltrúi

Kristján
Baldursson
hdl. löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.
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