
Atvinnuauglýsingar job.visir.is
Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@frettabladid.is 512 5426

Sérfræðingur á sviði 
ferskvatnslífríkis 

Hafrannsóknastofnun óskar eftir sérfræðingi til starfa við 
rannsóknir á fiskum í ám og vötnum.  Markmið starfsins er að 
bæta grunn vísindalegrar þekkingar um vistfræði fiska í fersku 
vatni á Íslandi þ.m.t. áhrif umhverfisþátta og nýtingar sem leiði 
til verndar og sjálfbærrar nýtingar stofna.

Menntunar- og hæfniskröfur
Umsækjandi skal hafa meistara- eða doktorspróf í fiskifræði 
eða skyldum greinum. Æskilegt er að umsækjandi hafi þekkingu 
á sviði lífríkis í ferskvatni og reynslu af rannsóknarvinnu. Þá 
þarf umsækjandi að hafa hæfni til að vinna sjálfstætt og í 
teymisvinnu og færni í mannlegum samskiptum. 
Í umsókn skulu vera upplýsingar um menntun (afrit af próf-
skírteinum) og fyrri störf, ásamt nöfnum tveggja meðmælenda 
sem leita má til varðandi frekari upplýsingar.

Um er að ræða fullt starf og heyrir staðan undir sviðsstjóra  
ferskvatnslífríkis. Laun eru samkvæmt kjarasamningi 
fjármálaráðuneytisins og viðeigandi stéttarfélags. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl n.k.  
Umsóknir með ítarlegum upplýsingum um menntun, starfs-
reynslu og nöfnum tveggja meðmælenda skulu sendar á 
póstfangið umsokn@hafogvatn.is eða skilað á skrifstofu 
Hafrannsóknastofnunar, Skúlagötu 4, 101 Reykjavík. Konur, jafnt 
sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið. Öllum umsóknum 
verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Nánari upplýsingar veitir Kristín Helgadóttir, mannauðsstjóri 
(kristin.helgadottir@hafogvatn.is) og Guðni Guðbergsson, 
sviðsstjóri ferskvatnslífríkis (gudni.gudbergsson@hafogvatn.is)

Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna er 
stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði haf- og vatnarannsókna og  
gegnir auk þess ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega nýtingu og verndun 
auðlinda hafs og vatna. Mikill hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu samstarfi 
við erlendar hafrannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin rekur auk aðal- 
stöðva í Reykjavík starfsstöðvar vítt og breytt um landið, tilraunaeldisstöð, tvö 
rannsóknaskip og hefur að jafnaði um 190 starfsmenn í þjónustu sinni.

Loftorka Reykjavík ehf. 
Miðhrauni 10 
210 Garðabæ. 

Tæknimaður

Loftorka Reykjavík ehf óskar eftir að ráða verk 
eða tæknifræðing til starfa í starfstöð okkar 

í Miðhrauni 10, 210 Garðabæ.

Starfsvið:
 Tilboðs og uppgjörsmál.
 Undirbúningur og áætlunargerð.
 Mælingar og útsetningar.

Menntunar- og hæfniskröfur:
 

 

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

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

Internal Market of the European Union.

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

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

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

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

ESA is based in Brussels. It currently employs 76 staff members of 16 nationalities.  ESA is led by a College

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

States.

Role Description
ESA is recruiting an Information Technology Officer

to join its Administration Department. The suc-

cessful candidate will report to the Director of

Administration and will work alongside the other

Information Technology Officer and Registry Officer.

Administration is responsible for strategy, planning,

procurement, implementation and maintenance of

the complete Information and Communication 

technology (ICT) infrastructure of the Authority. 

The main responsibilities of the vacant position

are day-to-day operations of the Authority’s

Document Management System (GoPro), as well

as other ICT systems mainly based on Microsoft

products, monitor associated working routines for

different departments and assist in the operation

and maintenance of IT infrastructure. 

The successful candidate might be required to

participate in unannounced inspections in the

field of competition, involving forensic IT.

Information Technology Officer

JOB REFERENCE 08/2018

Deadline for applications: 25 March 2018       

Start date: September 2018 or earlier if
possible 

.

For full details of this position and to apply, please visit: https://jobs.eftasurv.int
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Framendaforritari
Við erum að leita að hæfileikaríkum framendaforritara til að 
þróa með okkur að glænýja lausn. Viðkomandi þarf að hafa 
ástríðu fyrir hönnun á notendavænum vefviðmótum 

Hæfnikröfur:
• Skilningur á góðri notendaupplifun
• Þekking á hönnunarmynstrum og hugbúnaðarhönnun 
•  Góð kunnátta á nýlegu Javascript, HTML, CSS, SASS
•  Góðir samskiptahæfileikar 
•  Sjálfstæð vinnubrögð og lausnamiðuð hugsun

 Eftirfarandi kostir æskilegir:
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•  Reynsla af „responsive“ viðmótshönnun fyrir vef og síma
•  Reynsla af PHP og SQL
•  Þekking á Symfony Framework

Tækjaforritari
Við leitum af liðsmanni í teymi tækjaforritara sem þróar nýjar 
lausnir og vinnur að stöðugum umbótum á núverandi kerfum. 
Viðkomandi þarf að hafa ástríðu fyrir tækjabúnaði af ýmsum 
gerðum og metnað til að þróa framúrskarandi tækjastýringar. 

Hæfnikröfur:
•  Reynsla og kunnátta í C/C++ og Linux
•  Nákvæmni og öguð vinnubrögð
•  Greiningarhæfni
•  Góðir samskiptahæfileikar 
•  Sjálfstæð vinnubrögð og lausnamiðuð hugsun

Eftirfarandi kostir æskilegir:
•  Robotics / Kinematics þekking 
•  Reynsla af Structured Text forritun skv. IEC 61131-3 staðli
•  Þekking á raf- og stýribúnaði ásamt hæfni í bilanagreiningu
•  Að viðkomandi sé tilbúin(n) í uppsetninga- og þjónustuferðir 

innanlands og utan 
•  Þekking á Symfony Framework

Nánari upplýsingar um störfin veitir Einar Björn 
Jónsson, vöruþróunarstjóri, einar@valka.is

Umsóknir sendist á einar@valka.is

Umsóknarfrestur er til og með 8. mars 2018

Hefur þú áhuga á hátækni?

Hlutverk okkar er að hanna og framleiða 
hátæknilausnir fyrir vinnslu á fiski með það að 
markmiði að auka afköst, nákvæmni og framleiðni  
í samræmi við óskir viðskiptavina okkar. 

Framtíð fyrirtækisins byggir á hæfu, heiðarlegu  
og framsæknu starfsfólki sem axlar ábyrgð  
og sýnir frumkvæði í starfi.



Byggingastjóri viðhalds
Akureyri er stærsti bær landsins 
utan höfuðborgarsvæðisins og 
eru íbúar um 18.500. Akureyri 
er mikill menningar- og 
skólabær. Bærinn er miðstöð 
athafnalífs og þjónustu fyrir 
allt Norðurland og iðar af 
mannlífi allan ársins hring. Fyrir 
utan hið eiginlega bæjarland 
Akureyrar við botn Eyjafjarðar 
eru eyjarnar Grímsey og 
Hrísey hluti sveitarfélagsins. 
Bæjarstjórn leggur áherslu á 
að veita íbúum bæjarfélagsins 
góða þjónustu á öllum sviðum 
og hlúa þannig að samfélagi 
sem er gott til búsetu.

 

capacent.is/s/6451 

Meistaranám á byggingarsviði eða önnur haldgóð menntun 
sem nýtist í starfið.
Þekking a byggingaframkvæmdum.
Reynsla af sambærilegu starfi kostur.
Góð almenn tölvukunnátta kostur.
Góðir skipulagshæfileikar og frumkvæði.
Hæfni til ákvarðanatöku og sjálfstæðra vinnubragða.
Jákvætt hugarfar og hæfni í mannlegum samskiptum.

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

19. mars 

Umsjón með viðhaldi og endurbótum fasteigna.
Gerð viðhaldsáætlana.
Stýring framkvæmda.
Eftirlit með framkvæmdum.
Samskipti og þjónusta við leigutaka og þjónustuaðila.
Tilfallandi verkefni á Umhverfis- og mannvirkjasviði.

Umhverfis- og mannvirkjasvið Akureyrarbæjar óskar eftir að ráða byggingarstjóra í viðhaldi og endurbótum eigna. Æskilegt 
er að viðkomandi geti hafið störf fljótlega.

Sviðsstjóri

 Capacent — leiðir til árangurs

Umhverfisstofnun stuðlar 
að velferð almennings 
með því að beita sér fyrir 
heilnæmu umhverfi, öruggum 
neysluvörum og verndun 
og sjálfbærri nýtingu 
náttúruauðlinda. 
 
Föst starfsaðstaða getur verið, 
allt eftir búsetu, í Reykjavík, 
Hellissandi, Patreksfirði, Ísafirði, 
Akureyri, Mývatni, Egilsstöðum, 
Hellu eða Vestmannaeyjum. 
Gert er ráð fyrir að 
gagnkvæmur reynslutími sé 
sex mánuðir frá ráðningu. 
 
Konur jafnt sem karlar hvött til 
að sækja um starfið. 
Æskilegt er að starfsmaðurinn 
geti hafið störf sem fyrst.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/xxxx 

Menntunar- og hæfniskröfur
Meistarapróf á háskólastigi sem nýtist í starfi.
Reynsla af stjórnunarstörfum. 
Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu. 
Þekking og/eða reynsla af málaflokkum sviðs.
Framúrskarandi samskiptahæfileikar.
Leiðtogahæfni, jákvæðni og metnaður.

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

Umsóknarfrestur

19. mars 

Helstu verkefni
Dagleg stjórnun og rekstur sviðs loftslagsmála og græns 
samfélags. 
Þróun og stefnumótun sem tengist sviðinu í samstarfi við 
forstjóra.
Áætlanagerð, eftirfylgni stefnu og markmiða stofnunarinnar.
Samskipti við Alþingi, ráðuneyti og stofnanir f.h. 
Umhverfisstofnunar.
Eftirfylgni og ábyrgð á að störf séu unnin í samræmi við 
vottaða gæðastefnu stofnunarinnar. 

Umhverfistofnun leitar að leiðtoga fyrir nýtt svið loftlagsmála og græns samfélags. Stofnunin gegnir mikilvægu hlutverki í 
þessum ört vaxandi málaflokkum og er gert ráð fyrir að sviðsstjóri  verði leiðandi í stefnumótun og breytingum á þessu sviði 
innan stofnunarinnar. 

Verkefnastjóri á 
nýframkvæmdadeild

Akureyri er stærsti bær landsins 
utan höfuðborgarsvæðisins og 
eru íbúar um 18.500. Akureyri 
er mikill menningar- og 
skólabær. Bærinn er miðstöð 
athafnalífs og þjónustu fyrir 
allt Norðurland og iðar af 
mannlífi allan ársins hring. Fyrir 
utan hið eiginlega bæjarland 
Akureyrar við botn Eyjafjarðar 
eru eyjarnar Grímsey og 
Hrísey hluti sveitarfélagsins. 
Bæjarstjórn leggur áherslu á 
að veita íbúum bæjarfélagsins 
góða þjónustu á öllum sviðum 
og hlúa þannig að samfélagi 
sem er gott til búsetu.

 

capacent.is/s/6452 

Gerð er krafa um háskólapróf í verk-, tækni- eða 
byggingarfræði, eða sambærilegt háskólapróf sem nýtist í 
starfi.
Þekking á gatna- og byggingaframkvæmdum.
Reynsla af sambærilegu starfi kostur.
Góðir skipulagshæfileikar og frumkvæði.
Hæfni til ákvarðanatöku og sjálfstæðra vinnubragða.
Jákvætt hugarfar og hæfni í mannlegum samskiptum.

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

19. mars 

Umsjón með nýframkvæmdum og endurbótum fasteigna- 
og gatnamannvirkja.
Gerð nýframkvæmdaáætlana.
Stýring framkvæmda.
Eftirlit með framkvæmdum.
Tilfallandi verkefni á umhverfis- og mannvirkjasviði.

Umhverfis- og mannvirkjasvið Akureyrarbæjar óskar eftir að ráða verkefnastjóra í nýframkvæmdir og endurbætur eigna. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf fljótlega.



Við leitum að ráðgjafa
Capacent er norrænt 
ráðgjafafyrirtæki og er það 
með skrifstofur á Íslandi, í 
Svíþjóð og í Finnlandi. Hjá því 
starfa um 150 sérfræðingar. 
Á Íslandi er Capacent með 
skrifstofu í Reykjavík og á 
Akureyri. Capacent hefur 
sterka stöðu sem norrænt 
ráðgjafafyrirtæki og er leiðandi 
sem slíkt á mörgum sviðum. 
Ráðgjafar Capacent vinna að 
greiningu, mótun og innleiðingu 
margvíslegra lausna á sviði 
stefnumótunar, stjórnunar, 
ráðninga, rekstrar, fjármála og 
upplýsingatækni.

 

capacent.is/s/6450 

Þá bjóðum við þér:
fjölbreytt verkefni
mikil samskipti 
tækifæri til að nýta þekkingu þína og reynslu
krefjandi vinnuumhverfi þar sem þú getur haft áhrif 
skemmtilegan og lifandi vinnustað

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

11. mars 

Ef þú....
hefur lokið háskólaprófi sem nýtist í starfi
fylgist með því sem er að gerast á vinnumarkaði
hefur reynslu sem nýtist í starfið
býrð yfir góðum sölu- og samskiptahæfileikum
getur unnið sjálfstætt og í krefjandi aðstæðum
hefur brennandi áhuga á fólki og frammistöðu
býrð yfir frumkvæði, drift og metnaði

Okkur vantar liðsauka í öflugt teymi ráðgjafa hjá Capacent ráðningum, öflugustu ráðningastofu landsins. Við leitum að 
starfsmönnum sem geta hafið störf sem fyrst. 
Eitt mikilvægasta verkefni stjórnenda er að manna hópinn sinn rétt og aðstoða ráðgjafar Capacent fjölda innlendra sem og 
erlendra fyrirtækja með það verkefni.

Fjármálastjóri

Slær hjartað fyrir Hörpu?

 Capacent — leiðir til árangurs

Hlutverk Hörpu  er að vera 
vettvangur fyrir tónlistar- og 
menningarlíf sem og hvers 
konar ráðstefnur, fundi og 
samkomur, innlendar og 
erlendar. Hlutverk hússins 
er jafnframt að vera miðstöð 
menningarlífs fyrir alla 
landsmenn og áfangastaður 
innlendra og erlendra 
ferðamanna. Félagið er 
hlutafélag í eigu ríkis (54%) 
og Reykjavíkurborgar (46%) 
og er starfsemin grundvölluð 
á eigendastefnu þessara 
aðila. Markmið félagsins er 
að efla íslenskt tónlistar- og 
menningarlíf, styrkja stöðu 
Íslands á sviði ráðstefnuhalds 
og ferðaþjónustu og stuðla að 
öflugu mannlífi í miðborginni. 
 
Harpa hefur hlotið fjölda 
viðurkenninga m.a. hin virtu 
Mies van der Rohe verðlaun 
árið 2013.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6449 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf á sviði viðskipta og/eða fjármála.
Mikil reynsla af fjármálastjórnun, rekstri og stjórnun 
mannauðs.
Góð þekking á verkefnabókhaldi. 
Reynsla af breytingastjórnun og hagræðingarverkefnum.
Frumkvæði, nákvæmni og metnaður til að ná árangri.
Jákvætt viðhorf og hæfni í mannlegum samskiptum.
Reynsla og hæfni í að vinna undir álagi og með margvísleg 
ólík verkefni í einu.
Góð íslensku- og enskukunnátta.

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•
• 
•

•

Umsóknarfrestur

14. mars 

Helstu verkefni
Ábyrgð á fjármálastjórn félagsins og dótturfélaga.
Yfirumsjón með bókhaldi, fjárhagslegri skýrslugerð til 
stjórnar og gerð ársreikninga. 
Viðskiptaþróun í samvinnu við aðra lykilstjórnendur og 
rekstraraðila í Hörpu.  
Yfirumsjón með verkefnabókhaldi, kostnaðareftirliti og 
fjárfestingum.
Ábyrgð á innheimtum, launabókhaldi og greiðslum.
Umsjón með rekstri miðasölu.
Samskipti við ýmsa rekstraraðila í Hörpu, viðskiptastjóra og 
lykilstjórnendur.
Samskipti við fjármálafyrirtæki og endurskoðendur. 

Harpa - tónlistar og ráðstefnuhúsið í Reykjavík ohf. auglýsir laust til umsóknar starf fjármálastjóra.  
 
Leitað er eftir öflugum og lausnamiðuðum einstaklingi með góða menntun og reynslu á sviði fjármála og rekstrar. Við leitum 
að manneskju sem hefur brennandi áhuga á Hörpu og að starfa í fjölbreyttu og krefjandi starfsumhverfi. 
 
Fjármálastjóri hefur yfirumsjón með fjárreiðum, bókhaldi, rekstraruppgjörum, áætlanagerð, kostnaðareftirliti ásamt 
launabókhaldi félagsins og dótturfélaga. Fjármálastjóri tekur einnig þátt í að leiða viðskiptaþróun Hörpu.

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

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

ATVINNUAUGLÝSINGAR  3 L AU G A R DAG U R   3 .  M A R S  2 0 1 8



Áhugaverð störf 

Capacent — leiðir til árangurs

Hjá fyrirtækinu starfa rúmlega 
100 manns. Þar er öflugt 
starfsmannafélag og góður 
starfsandi.

•
•
•

•
•
•

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6453 

Starfssvið
Tollafgreiðsla.
Afstemmingar. 
Ýmis tilfallandi skrifstofustörf. 

Hæfniskröfur
Reynsla af tollafgreiðslu og af almennu bókhaldi kostur. 
Menntun á sviði viðskipta kostur.
Góð tölvukunnátta og góð íslenskukunnátta skilyrði.

STARFSMAÐUR Í TOLLAMÁL 

•
•
•

•
•
•

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6454 

Starfssvið
Færsla bókhalds. 
Afstemmingar dagsuppgjörs.
Ýmis tilfallandi skrifstofustörf.

Hæfniskröfur
Reynsla af almennu bókhaldi skilyrði.
Menntun á sviði viðskipta kostur.
Góð tölvukunnátta og góð íslenskukunnátta skilyrði.

STARFSMAÐUR Í BÓKHALD 

Traust og öruggt fyrirtæki í Reykjavík, staðsett við Vesturlandsveg, leitar að dugmiklum og jákvæðum einstaklingum til starfa 
í níu manna teymi á fjármálasviði fyrirtækisins. Markmið fyrirtækisins er að vera leiðandi í sölu- og þjónustu á sínu sviði. 

Umsóknarfrestur

12. mars

SÖLUMAÐUR ÓSKAST 
Múrefni ehf. og Vínylparket.is óska eftir sölumanni 

sem jafnframt afgreiðir á lager . 

Vinnutími er frá 08-17 og æskilegt að hann hafi 
reynslu af byggingariðnaði 

Umsóknir sendast á alda@murefni.is fyrir 15. mars. 

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ

Flataskóli

 • Bókasafns- og upplýsingafræðingur
 • Tónmenntakennari og kórstjóri
 • Umsjónarkennari á miðstigi
 • Skólaliði

Kirkjuból

 • Starfsmaður í eldhúsi frá kl. 08:45-13:30

Lundaból

 • Leikskólakennari eða þroskaþjálfi

Íþróttamiðstöðvar Garðabæjar

 • Ásgarður - eftirlit og ræsting
 • Sumarstörf við sundlaugar Garðabæjar

Öldrunar- og heimaþjónusta
sumarafleysingar

 • Dagþjálfun Ísafoldar
 • Jónshús, félags- og íþróttastarf
  fyrir eldri borgara

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

Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef 
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is.

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS
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Matreiðslumaður
Viðkomandi mun leiða starfsemina og taka þátt í mótun hennar.  

Við leitum að öflugu og jákvæðu fólki í stöðu matreiðslumanns og matráðs í nýtt 
mötuneyti starfsmanna í flugskýli okkar. Mötuneytið er nýtt og öll aðstaða til fyrirmyndar.

HÆFNISKRÖFUR:
I Réttindi og reynsla
I Góð íslensku- og enskukunnátta
I Öguð, skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
I Góð samskiptafærni
I Útsjónarsemi og þjónustulund
I Skilningur á gæðamatreiðslu
I Skilningur á rekstri og kostnaði
I Góð öryggisvitund

STARFSSVIÐ:
I Yfirumsjón með eldhúsi 
I Ábyrgð á starfsmönnum eldhússins 
I Innkaup og birgðastýring
I  Umsjón kostnaðar- og rekstraráætlunar  

í samstarfi við stjórnendur 
I Matargerð 

Matráður

HÆFNISKRÖFUR:
I  Reynsla sem matráður eða úr  

sambærilegu starfi
I Góð íslensku- og enskukunnátta
I Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
I Góð öryggisvitund

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Icelandair  
www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 11. mars nk. 

STARFSSVIÐ:
I Undirbúningur máltíða og frágangur
I Matargerð

Gott væri að viðkomandi aðilar gætu hafið 
störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar veita:
Einar Már Guðmundsson I forstöðumaður viðhaldsþjónustu I einarmg@its.is
Sveina Berglind Jónsdóttir I mannauðsstjóri I sveinaj@icelandair.is

MATREIÐSLUMAÐUR OG MATRÁÐUR 
í nýtt mötuneyti hjá viðhaldsþjónustu  
Icelandair í Keflavík



SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Framkvæmdastjóri 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
 Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 Víðtæk þekking og reynsla af rekstri 
og stjórnun

 Frumkvæði, metnaður, sjálfstæði 
og agi í vinnubrögðum

 Framúrskarandi samskiptahæfileikar 
 Þekking á kjaramálum er kostur 
 Leiðtogahæfni
 Færni í að greina og 
miðla upplýsingum

 Traust og trúverðug framkoma 
 Góð færni í íslensku og ensku 

Upplýsingar veitir:

Katrín S. Óladóttir 
katrin@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 18. mars nk.

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

Umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar 
sem trúnaðarmál. 

Samtök ferðaþjónustunnar óska eftir að ráða framkvæmdastjóra. Starfið er krefjandi og fjölbreytt leiðtogastarf. 
Þörf er á öflugum einstaklingi sem er tilbúinn að leggja sitt af mörkum við að leiða áframhaldandi uppbyggingu 
íslenskrar ferðaþjónustu.  

Starfs- og ábyrgðarsvið
 Talsmaður SAF 
 Dagleg stjórnun og rekstur SAF
 Eftirfylgni ákvörðunar stjórnar, 
stefnu og aðgerðaráætlunar SAF 

 Samskipti við hagsmunaaðila, 
stjórnvöld, fjölmiðla og félagsmenn 

 Kynningarmál og samskipti 
við fjölmiðla

 Gerð kjarasamninga 
í samvinnu við SA  

INNKAUPAFULLTRÚI
Snyrti- og hreinlætisvörur

Fríhöfnin leitar að metnaðarfullum, árangursdrifnum og skipulögðum starfsmanni með góða hæfni í mannlegum 
samskiptum. Viðkomandi þarf að vera tilbúinn til að takast á við krefjandi og skemmtileg verkefni ásamt því að 
vera jákvæður og áreiðanlegur. Um er að ræða spennandi starf í síbreytilegu og alþjóðlegu umhverfi.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferlisskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Umsækjendur þurfa að geta hafið 
störf sem fyrst. Umsóknum skal skilað inn rafrænt á www.dutyfree.is/atvinna.

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ 12. MARS

www.dutyfree.is

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
 Ábyrgð á innkaupa- og birgðamálum 

   vöruframboð sé í samræmi við stefnu félagsins

Menntunar- og hæfniskröfur

    töluleg gögn
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RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

HH Ráðgjöf Fjarðargata 13 - 15 220 Hafnarfjörður Sími: 561 5900 Fax: 561 5909 hhr@hhr.is www.hhr.is

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar www.hhr.is og eru áhugasamir
beðnir um að sækja um starfið þar.

Starfssvið

Hæfniskröfur

Söluráðgjafi – Lúxusferðir

· Hönnun og sala á vönduðum ferðum um Ísland
· Samskipti við erlendar ferðaskrifstofur
  og söluaðila sem sérhæfa sig í lúxus-ferðum

Ferðaþjónustufyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða öflugan
og reynslumikinn söluráðgjafa til starfa. Um fullt starf er að ræða.

Fyrirtækið býður uppá vandaðar, sérhannaðar ferðir um Ísland fyrir erlenda
ferðamenn, einkum frá N-Ameríku.

· Gerð ferðagagna
· Önnur tilfallandi störf 

· Reynsla af hönnun og sölu ferða um Ísland

· Góð þekking á íslenskri ferðaþjónustu

· Framúrskarandi enskukunnátta i ræðu og riti

· Framúrskarandi samskiptahæfni og þjónustulund

· Mjög góð tölvukunnátta, einkum á Word,
  Excel og Outlook
· Nákvæm vinnubrögð, sjálfstæði, frumkvæði
  og hugmyndaauðgi
· Háskólamenntun sem nýtist í starfinu kostur,
  t.d. viðskiptafræði eða sambærilegt

Sölu- og þjónustu -
fulltrúi

Smiðjuvegi 66 • 200 Kópavogi • Sími 580 5800 • www.landvelar.is

Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf á 
spennandi þjónustumarkaði fyrir íslensk iðn-
fyrirtæki og athafnalíf.

Við leitum að drífandi og laghentum einstakling 
með mikla þjónustulipurð og vilja til að vaxa í 
starfi. Æskilegt er að umsækjandi hafi reynslu 
af vinnu með ýmsan vökva- og loftbúnað, 
lagnaefni, drifbúnað og skyldar vörur.

Umsókn ásamt ferilskrá sendist á: 
landvelar@landvelar.is fyrir 9. mars.

Nánari upplýsingar veita Torfi Markússon (torfi@
intellecta.is) og Bylgja Björk Pálsdóttir (bylgja@
intellecta.is) í síma 511 1225.

Umsókn ásamt ferilskrá og kynningarbréfi óskast 
fyllt út á www.intellecta.is fyrir 12. mars 2018.

Farið verður með allar fyrirspurnir og 
umsóknir sem trúnaðarmál. 

Sérfræðingur í markaðsmálum

Menntunar- og hæfniskröfur

www.intellecta.is
Síðumúla 5 - 108 Reykjavík

Helstu verkefni

Framkvæmdastjóri

Lyfjaver er leiðandi í vélskömmtun lyfja 
á Íslandi og skammtar lyf fyrir fólk um 
allt land, bæði heilbrigðisstofnanir og 
einstaklinga í heimahúsum. 

Fyrirtækið rekur einnig apótek á 
Suðurlandsbraut 22 ásamt Heilsuveri og 
heildsölu. 

Hjá fyrirtækinu starfa um 50 manns.

Nánari upplýsingar um Lyfjaver má finna á 
www.lyfjaver.is

Nánari upplýsingar veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) og Bylgja Björk Pálsdóttir (bylgja@intellecta.is) í síma 511-1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 12. mars 2018. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og 
kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Menntunar- og hæfniskröfur:Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

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



Vilt þú starfa í öflugum hópi?

Vinnueftirlitið er miðstöð vinnuverndar-
starfs í landinu og byggir starf sitt 
á  samþættingu eftirlits, fræðslu og 
rannsókna. 

Vinnueftirlitið heyrir undir velferðar-
ráðuneytið og starfar samkvæmt lögum 
um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á 
vinnustað nr. 46/1980. 

Hlutverk Vinnueftirlitsins er að stuðla að 
öruggu og heilsusamlegu vinnuumhverfi 
sem jafnan skal vera í samræmi við 
félagslega framþróun og bestu þekkingu 
á hverjum tíma. Sérstök áhersla er lögð 
á að efla markvisst vinnuverndarstarf á 
vinnustöðunum sjálfum.

Gildi Vinnueftirlitsins eru frumkvæði, 
forvarnir og fagmennska.

Nánari upplýsingar um stofnunina 
má finna á heimasíðu hennar 
www.vinnueftirlit.is.

Nánari upplýsingar um störfin veita  Svava Jónsdóttir sviðsstjóri (svava@ver.is) í síma 550 4600 og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í 
síma 511-1225. Umsóknarfrestur er til og með 19. mars 2018. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja 
starfsferilskrá og kynningarbréf.

Intellecta Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Störf: Mannvirkjagerð, Vélar og tæki
Helstu verkefni:

Vinnueftirlitið óskar eftir að ráða þrjá starfsmenn í öflugan hóp eftirlitsmanna.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Menntunar- og hæfniskröfur:

Starf: Félagslegt vinnuumhverfi
Helstu verkefni:

Össur is a leading global provider of non-invasive orthopaedics with
3000 employees in over 25 countries worldwide.
The core values of the company are Honesty – Frugality – Courage. WWW.OSSUR.COM

We are looking for a highly ambitious and independent individual to join our team as Program/Project Manager. The 

Global Program Management Office is responsible for end to end management of global and cross-functional strategic 

programs and projects.

Application period ends March 14th, 2018.
Please apply on our website: ossur.is/mannaudur under the appropriate position.
For further information contact Human Resources +354 515 1300.

PROGRAM/PROJECT MANAGER 
 In Global Program Management Office

RESPONSIBILITIES
• Program management

• Project management 

• Program/project scoping

• Program/project planning

• Budgeting, forecasting and management of Program/

Project financials

• Program/project execution

• Stakeholder management

• Communication & reporting

• Resource management

• Management of all program/project documentation

• Maintenance of best practices & toolkits

QUALIFICATIONS & SKILLS
• University education

• Minimum of 5 years relevant experience 

• PMI or IPMA (C or B level) certification desirable

• Strong analytical, consultative and problem solving 

 capabilities

• Project management skills, flexibility and ability to work 

independently

• Leadership skills

• Experience in stakeholder management

• Experience in business case creation

• Excellent oral and written communication skills

• Highly proficient in spoken and written English
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Staða leikskólastjóra við leikskólann Vinagerði

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 stöðu leikskólastjóra í Vinagerði lausa til umsóknar.
Vinagerði er þriggja deilda leikskóli við Langagerði í Reykjavík. Leiðarljós leikskólans eru gleði, hvatning og nærgætni. Áhersla er 
lögð á skapandi starf og að umhverfi barnanna veki forvitni þeirra og vellíðan. Markvisst er unnið með umhverfismennt og stærð-
fræði í leik með því að skoða liti, form, tegundir og fjölda í umhverfinu og náttúrunni. Endurvinnanlegur efniviður er hluti af leikefni 
barnanna og er nýttur bæði úti og inni. Vinagerði er Grænfánaskóli, útileiksvæði leikskólans er gott og vel skipulagt og stutt í opið 
leiksvæði í Grundargerðisgarði. Unnið er með fjölbreyttan barnahóp og heimamenningu barna og öll börn eru með ferilmöppu. 

Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og er tilbúinn til að leiða áfram gott og  metnaðarfullt  
leikskólastarf í Vinagerði.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari og greinargerð um framtíðarsýn  
umsækjanda á starf í leikskólanum.
Ráðið verður í stöðuna frá 1. maí 2018. Umsóknarfrestur er til og með 19. mars 2018.  

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda  
leikskóla. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg  M. Gunnlaugsdóttir, skrifstofustjóri fagskrifstofu leikskólamála,  sími 411 1111. 
Netfang: ingibjorg.m.gunnlaugsdottir@reykjavik.is

Meginhlutverk leikskólastjóra er að:
 Vera faglegur leiðtogi leikskólans og móta framtíðarstefnu   

 hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár og 
 stefnu Reykjavíkurborgar.
 Bera ábyrgð á daglegu starfi í leikskólanum.
 Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra  

 og starfsmenn.
 Hafa yfirumsjón með innra mati á starfi leikskólans  

 og umbótaáætlunum.
 Hvetja til þróunar og nýbreytni í leikskólastarfi.
 Stýra rekstri leikskólans á grundvelli fjárhagsáætlunar.
 Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum, 

 vinnutilhögun og starfsþróun.
 Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
 Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf leikskólakennara.
 Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla  

 á leikskólastigi.
 Reynsla af stjórnun æskileg. 
 Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða.
 Þekking á rekstri, áætlanagerð og fjármálastjórnun.
 Lipurð og hæfni í samskiptum.
 Sjálfstæði og frumkvæði.

MATRÁÐUR 
LÍTILL LEIKSKÓLI

Lítinn einkarekinn leikskóla í Kópavogi  
vantar  matráð frá 9:30 - 13:30

Jákvæðni, snyrtimennska og ísl.kunnátta skilyrði.

Uppl. UNDRALAND s. 554-0880, 9-16

 Laus störf á skóla- og
  tómstundasviði Ísafjarðarbæjar 

Ísafjarðarbær er bær í sókn og hefur upp á margt að 
bjóða. Má þar nefna öfluga grunnskóla og leikskóla, 
menntaskóla, fjölbreytt íþrótta- og tómstundastarf, öflugt 
tónlistar- og menningarlíf, eitt besta skíðasvæði landsins 
og endalausa möguleika á að njóta einstakrar  
náttúrfegurðar svæðisins. Í Ísafjarðarbæ búa um 3700 
íbúar og þar eru fimm leikskólar og fjórir grunnskólar í 
fjórum byggðakjörnum. Mikil áhersla er lögð á gott  
samstarf milli skólanna en þó sjálfstæði og fjölbreytni. 

Ísafjarðarbær auglýsir eftirfarandi störf laus til umsóknar: 

Grunnskólinn á Ísafirði 

Grunnskólinn á Suðureyri 

Grunnskóli Önundarfjarðar 

Grunnskólinn á Þingeyri 

Leikskólinn Grænigarður Flateyri 

Heilsuleikskólinn Laufás Þingeyri 

Leikskólinn Sólborg Ísafirði 

Leikskólinn Tjarnarbær Suðureyri 

 
23. mars 2018. Frekari upplýsingar um störfin má nálgast á 
vef Ísafjarðarbæjar (www.isafjordur.is) undir „Laus störf“. 
Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um störfin.

-Við þjónum með gleði til gagns-

ÍSAFJARÐARBÆR

FASTEIGNASALA / FASTEIGNASALAR

Við á Fasteignalandi í Faxafeni 10 Reykjavík  
ætlum að bæta við okkur þremur starfsmönnum við  

sölu á fasteignum. Góð aðstaða, tæki og staðsetning. 

Nánari upplýsingar veitir Halldór Ingi í s: 897 4210 og 
halldor@fasteignaland.is

VALITOR ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA 
STARFSÞRÓUNARSTJÓRA TIL STARFA

Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni í starfið.

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Valitor www.valitor.is 
Umsóknarfrestur er til og með 17. mars 2018.
Nánari upplýsingar veitir Stefán Ari Stefánsson, mannauðsstjóri, sími 525 2000.

Starfsþróunarstjóri er ábyrgur fyrir gerð og framkvæmd starfsþróunar- 
áætlunar og þjálfun starfsmanna Valitor.

Ábyrgðarsvið:
 Þróa og skipuleggja náms- og kennsluefni
 Starfs- og stjórnendaþróun
 Umsjón með nýliðafræðslu
 Umsjón með starfsmannasamtölum og gerð starfslýsinga

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 A.m.k. fimm ára reynsla af mannauðstengdu starfi eða ráðgjöf
 Reynsla af símenntun og notkun námsaðferða sem mæta nútímakröfum
 Alþjóðleg reynsla af ofangreindum ábyrgðarsviðum er æskileg
 Framúrskarandi færni í íslensku og ensku

Valitor er traust og framsækið þekkingarfyrirtæki á sviði greiðslumiðlunar og 
greiðslulausna sem er stöðugt að skapa nýjar lausnir fyrir viðskiptavini sína. Valitor 
starfar á alþjóðlegum vettvangi, í nánu samstarfi við fjártæknifyrirtæki (Fintech) í 
fremstu röð. Gildin okkar – frumkvæði, traust og samvinna – knýja samhentan hóp 
um 350 starfsmanna á starfsstöðvum Valitor á Íslandi, Bretlandi og í Danmörku.

 8 ATVINNUAUGLÝSINGAR  3 .  M A R S  2 0 1 8  L AU G A R DAG U R



S TA R F S S T Ö Ð :
K E F L AV Í K

U M S Ó K N I R :
I S AV I A . I S/AT V I N N A

U M S Ó K N A R F R E S T U R :
1 8 .  M A R S

Isavia óskar eftir að ráða bílstjóra. Helstu 
verkefni eru rútuakstur með flugfarþega  
til og frá flugstæðum að Flugstöð Leifs 
Eiríkssonar ásamt umhirðu rútu og bíla.

Um framtíðarstarf er að ræða í vaktavinnu.

Nánari upplýsingar veitir Ólafur Guðbergsson 
hópstjóri, olafur.gudbergsson@isavia.is.

Hæfniskröfur

• Próf á hópferðabifreið er skilyrði
• Fullnaðarskírteini fyrir B réttindaflokk  
 í ökuskírteini
• Vandvirkni og skipulag  er nauðsynlegt
• Góða færni í íslensku og ensku
 
Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þurfa 
umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn 
vegna bakgrunnskoðunar lögreglu og vera 
með hreint sakavottorð. Nánari upplýsingar 
er að finna á isavia.is.

Isavia óskar eftir að ráða umsjónarmann 
rekstrarinnviða á Keflavíkurflugvöll. Helstu 
verkefni er að annast rekstur gatnakerfis, 
opinna svæða, vatns- og fráveitukerfa og 
annarra innviða á Keflavíkurflugvelli. 

Nánari upplýsingar veitir Stefán Jónson, 
forstöðumaður skipulagsmála,  
stefan.jonsson@isavia.is.

Hæfniskröfur

• Reynsla af sambærilegu starfi er kostur
• Menntun sem nýtist í starfi
• Skipulagshæfni og sjálfstæði  
 í vinnubrögðum
• Frumkvæði og metnaður til að ná  
 árangri í starfi 
• Góð samstarfs- og samskiptahæfni

Isavia óskar eftir að ráða bókara í sumarstarf. 
Helstu verkefni felast í skráningu, merkingu 
og bókun reikninga, afstemmingu lánadrottna 
og öðrum tilfallandi verkefnum.

Nánari upplýsingar veitir Helga Erla 
Albertsdóttir, deildarstjóri reikningshalds, 
helga.albertsdottir@isavia.is.

Hæfniskröfur

• Viðurkenndur bókari eða menntun  
 sem nýtist í starfi er kostur
• Reynsla af bókhaldi er skilyrði
• Þekking og reynsla af vinnu við Navision  
 bókhaldskerfið er kostur
• Kunnátta í öllum helstu tölvuforritum
• Skipulögð og öguð vinnubrögð

F R A M T Í Ð A R S T Ö R F  
Í  F A R Þ E G A A K S T R I

U M S J Ó N A R M A Ð U R 
R E K S T R A R I N N V I Ð A

B Ó K A R I 
S U M A R S T A R F 

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. 

Isavia hefur hlotið gullmerki PwC fyrir launajafnrétti og við hvetjum  
bæði konur og karla til að sækja um þau störf sem í boði eru.

Dagný starfar hjá farþegaþjónustu  
á Keflavíkurflugvelli. Hún er hluti   
af góðu ferðalagi.

V I L T  Þ Ú  V E R Ð A  
H L U T I  A F  G Ó Ð U  
F E R Ð A L A G I ?



Verkefnastjóri húsasafns
Þjóðminjasafn Íslands auglýsir laust til umsóknar starf verk-
efnastjóra húsasafns. Helstu verkefni verkefnastjóra tengjast 
viðgerðum og viðhaldi á húsum í húsasafni Þjóðminjasafns, 
s.s. áætlunargerð, samningsgerð, öryggismál, samstarf 
við rekstraraðila, fræðsla, þátttaka í rannsóknarvinnu, 
skýrslugerð og eftirliti með viðhaldsframkvæmdum. 

Menntunar- og hæfniskröfur
 Háskólapróf sem nýtist í starfi, æskilegt að það sé á  

 sviði byggingalistar.
 Reynsla af skipulagningu og verkstjórn verkefna  

 í byggingariðnaði. 
 Þekking á íslenskum byggingararfi nauðsynleg, en þekking  

 á torfhúsum og viðhaldi þeirra góður kostur.  
 Reynsla af rannsóknarstörfum og skýrslugerð æskileg.
 Lipurð í mannlegum samskiptum og jákvætt viðmót. 
 Starfinu fylgja talsverð ferðalög um landið og er  

 bílpróf nauðsynlegt.

Umsóknarfrestur er til og með 5. mars 2018.  
Upplýsingar um starfið, helstu verkefni og umsóknarferli má 
finna á vef Þjoðminjasafns Íslands www.thjodminjasafn.is  
og á www.starfatorg.is

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur L. Hafsteinsson  
sviðsstjóri húsasafns (gudmundur.luther@thjodminjasafn.is) 
og Hildur Halldórsdóttir starfsmannastjóri  
(hildur.halldorsdottir@thjodminjasafn.is), s. 530 2200. 

Húsasafn Þjóðminjasafns Íslands veitir innsýn í húsakost þjóðarinnar 
á seinni öldum og þróun húsagerðar á Íslandi. Húsasafnið er kjarni 
safnkosts Þjóðminjasafns Íslands á landsbyggðinni. Meðal húsa eru allir 
stærstu og merkustu torfbæir landsins og allar þær torfkirkjur sem eru í 
upprunalegri gerð.

kopavogur.is

Kópavogsbær

   

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

 Grunnskólar

· Frístundaleiðbeinendur í dægradvöl Salaskóla  

· Heimilisfræðikennari í Snælandsskóla  

· Kennari í Kópavogsskóla  

· Kennari í Snælandsskóla  

· Myndmenntakennari óskast í Snælandsskóla  

· Sérkennari í Snælandsskóla  

· Skólaliði í mötuneyti og ræstingar í Salaskóla  

Leikskólar

· Leikskólakennari/verkefnisstjóri í Læk  

· Leikskólinn Lækur óskar eftir deildarstjóra    

Velferðarsvið

· Starfsmenn á heimili fyrir fatlað fólk  

· Starfsmenn óskast í íbúðarkjarna fyrir fatlað  
 fólk  

Annað

· Starfsmaður hjá Sundlaug Kópavogs    

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

VÉLVIRKI, BIFVÉLAVIRKI EÐA VANUR VIÐGERÐAMAÐUR

Við leitum að vönum mönnum með reynslu af viðgerðum 
á lyfturum, vinnuvélum og/eða landbúnaðarvélum. 
Enskukunnátta og almenn tölvuþekking æskileg.

/ MECHANIC OR EXPERIENCED WORKSHOP PEOPLE

We are looking for individuals with experience repairing 
forklifts, vehicles and heavy machinery. English and general 
computer knowledge necessary.

SÖLUMAÐUR Í VARAHLUTAVERSLUN

Við leitum að framtakssömum, metnaðarfullum og 
drífandi einstakling til framtíðarstarfa í verslun. Reynsla af 
sölumennsku, tölvuþekking og enskukunnátta nauðsynleg.

Vélaborg er eitt af stærstu fyrirtækjum landsins í alhliða þjónustu við verktaka og flutningsaðila. Meðal helstu 
umboða eru: Jungheinrich, Ferrari, Sennebogen og Case. Í dag starfa um 25 manns hjá fyrirtækinu. 

/ Vélaborg is one of Iceland’s largest companies in all around service to contractors and transport companies. 
We are servicing Jungheinrich, Ferrari, Sennebogen and Case to name a few.

Umsækjendur eru beðnir um að senda 
umsókn ásamt ferilskrá á netfangið 
gunnarbj@velaborg.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 12. mars.

/ Applicants are asked to submit an 
application along with a CV to 
gunnarbj@velaborg.is. 

Deadlines for applications is March 12.

Járnháls 2–4, 110 Reykjavík        www.velaborg.is        sími: 414 8600

VÉLABORG 
STÖRF Á VERKSTÆÐI OG Í VARAHLUTAVERSLUN / JOBS AVAILABLE:

VELABORG.IS 

SÉRFRÆÐINGUR Á TÆKNIBORÐ SENSA
Við erum að leita að öflugum tæknimanni með góða þekkingu og reynslu af rekstri Microsoft stýrikerfa. 
Ef þú hefur brennandi áhuga á tækni og þróun, ert með góða öryggisvitund og vilt vinna hjá 
framsæknu tæknifyrirtæki þá viljum við fá þig í okkar lið. Í starfinu felast rekstur á miðlægum 
Microsoftþjónum viðskiptavina, rekstur útstöðva og annarra jaðartækja ásamt því að þjónusta 
viðskiptavini gegnum fjartengingu.

Hefur þú:

Sendu okkur fyrirspurn eða umsókn á starf@sensa.is fyrir 16. mars.
Fullum trúnaði er heitið. 

  Góð þekking og reynsla í rekstri miðlægra kerfa. 
  Hæfileiki til að vinna skipulega að mörgum 

verkefnum á sama tíma.
Hæfileiki til að læra og aðlagast nýrri tækni. 

  Sjálfstæð vinnubrögð og góðir 
samskiptahæfileikar.

  Microsoft og Cisco gráður kostur, en ekki 
nauðsynlegar.

Sensa er í fararbroddi í hýsingar-, rekstrar- og samskiptalausnum þar sem sterk liðsheild, hátt þekkingarstig og 
verðmæt viðskiptasambönd spila stórt hlutverk. Sensa er Cisco Gold Partner og stærsti sölu- og þjónustuaðili 
Cisco samskiptabúnaðar á Íslandi. Þá er Sensa eini samstarfsaðili Microsoft á Íslandi sem er með Premier samning.
Mikil áhersla er lögð á velferð starfsmanna, góðan starfsanda og hvetjandi og skemmtilegt starfsumhverfi, m.a. 
með því að veita starfsmönnum tækifæri til að vaxa með þjálfun og símenntun. Sensa leggur áherslu á vönduð 
og fagleg vinnubrögð og hefur ávallt þarfir viðskiptavina í fyrirrúmi.

Next-gen-network# show job description?
  <18-99>
  Hvað
  Umhverfi
  Cloud
  Network
  Annað
  Vendor
  Forritun

Next-gen-network# show knowledge
 Þú þarft ekki að kunna allt en nauðsynlegt að vilja læra.
Next-gen-network# show more info
 Skoðið slóðina og endilega sendið inn umsókn.: https://www.sensa.is/net-job

Aldursbil (000000)
Netsérfræðingur hjá Sensa (000001)
Næsta kynslóð hýsingarnets  (000010)
Cisco ACI,AWS,AZURE (0000011)
Switchar, routerar, routing protocols, eldveggir, MPLS (000100)
vmware, F5 (000101)
Cisco, Palo Alto, Fortinet, F5 (000110)
XML,JSON,Python,Perl (000111)

I want a new job

starf@sensa.is



Sjóvá sjova.is440 2000

Hjá Sjóvá starfar sterkur og skemmtilegur hópur 
fólks sem kappkostar að veita viðskiptavinum 
afburða þjónustu. Kannanir sýna að starfsánægja hjá 
Sjóvá er með því allra mesta sem mælist hérlendis.

Sjóvá er efst tryggingafélaga í Íslensku 
ánægjuvoginni. Við gleðjumst yfir því 
að viðskiptavinir okkar séu ánægðari.

Umsóknarfrestur er til og með 15. mars nk.  
Sótt er um starfið á www.sjova.is/starfsumsoknir.

Nánari upplýsingar veitir Hjalti Þór Guðmundsson, 
forstöðumaður ökutækjatjóna, í síma 440 2000  

eða hjalti.gudmundsson@sjova.is.

Hefur þú áhuga  
á bílum? 

Við leitum að einstaklingi sem hefur brennandi áhuga á bílum, 
til starfa í deild ökutækjatjóna. Um er að ræða krefjandi starf 
sem felst meðal annars í kaupum og sölu ökutækja eftir tjón.

Starfið felur meðal annars í sér
 › kaup og sölu ökutækja sem lent hafa í tjóni
 › ráðgjöf og þjónustu við viðskiptavini og 

verkstæði
 › yfirferð tjónamats frá verkstæðum

Við leitum að einstaklingi með
 › menntun á sviði bílgreina
 › reynslu og þekkingu af viðskiptum með 

notuð ökutæki
 › reynslu af tjónaviðgerðum ökutækja
 › mikla þjónustulund og færni í mannlegum 

samskiptum
 › góða samningatækni og færni í að vinna 

sjálfstætt

Hæfniskröfur:

 Vélaverkfræði eða sambærilegt
 Að lágmarki 3-5 ára sambærilega starfsreynslu
 Þekking á 3D teikniforritum eins og Solid Works er kostur
 Hæfni í samskiptum og rík þjónustulund
 Mjög góð enskukunnátta 

Starfssvið:

  Þróun og hönnun á nýjum vélbúnaði og vinnslulausnum 
 Uppsetningar og prófanir á nýjum tækjabúnaði
 Samskipti við verkefnastjóra og starfsmenn framleiðslu
 Þjónusta og viðhald á vélbúnaði 

Marel er frumkvöðull í þróun hátæknilausna fyrir matvælavinnslu. Við leggjum áherslu á að þróa tæki sem mæta 

síbreytilegri þörf markaðarins fyrir sjálfvirkar lausnir í allri virðiskeðjunni. Í því skyni leggjum við að meðaltali 5-6% 

af veltu í rannsóknar- og þróunarstarf á ári hverju, sem er hæsta hlutfall sem fyrirfinnst í greininni.

Nú erum við í sókn og leitum að framsýnum vélahönnuði til að taka þátt í hönnun á nýjum lausnum fremst í 

virðiskeðjunni. Viðkomandi mun verða hluti af vöruþróunarhóp fiskiðnaðar og taka þátt í þróun á nýjum tækjabúnaði 

til hausunar og flökunar á hvítfiski. Vandvirkni, útsjónarsemi og lausnarmiðuð hugsun eru mikilvægir kostir. 

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki með um 5.100 starfsmenn, þar af um 600 á Íslandi. Fyrirtækið er brautryðjandi 
á heimsvísu í þróun og framleiðslu tækja og hugbúnaðar fyrir matvælaiðnað. Við leggjum ríka áherslu á nýsköpun 
og framþróun í öllu okkar starfi. Þess vegna viljum við ráða til okkur öflugt fólk, konur og karla,  sem hafa áhuga 
á að mæta nýjum og spennandi áskorunum á hverjum degi. Við bjóðum upp á góða vinnuaðstöðu, skilvirka 
starfsþjálfun, sveigjanlegan vinnutíma, glæsilegt mötuneyti, framúrskarandi íþróttaaðstöðu og gott félagslíf.

TÆKIFÆRI Í NÝSKÖPUN  

Umsóknarfrestur er til og með 12. mars. Sótt er um starfið rafrænt á heimasíðu Marel, marel.com/34982.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Gunnar Tjörvi Sigurðsson, gunnar.sigurdsson@marel.com, 563-8000.

VÉLAHÖNNUÐUR Í VÖRUÞRÓUN Í FISKIÐNAÐI



Loftorka Reykjavík ehf. 
Miðhrauni 10 
210 Garðabæ. 

Jarðvinnu-

verkstjóri

Loftorka Reykjavík ehf óskar eftir að ráða 
jarðvinnuverkstjóra til starfa.

Starfsvið:
 Stjórnun á jarðvinnuframkvæmdum.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Loftorka Reykjavík ehf. 
Miðhrauni 10 
210 Garðabæ. 

Verkstæðismaður

Loftorka Reykjavík ehf óskar eftir að ráða 
vél eða bifvélavirkja til starfa í starfstöð 

okkar í Miðhrauni 10, 210 Garðabæ.

Starfsvið:
 Viðgerðir og viðhald vinnuvéla og vörubifreiða.
 Bilanagreiningar.
 Ýmis smíði og uppsetningar.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Viðskiptaþjónusta PwC  
– laus störf

Framtíðarstarf í Reykjanesbæ 
Sumarstarf í Reykjavík 

PwC | Skógarhlíð 12 | 105 Reykjavík | Sími 550 5300 | www.pwc.is

PwC á Íslandi er framsækið og traust fyrirtæki sem veitir sérfræðiþjónustu á 
sviði fyrirtækja- skatta- og lögfræðiráðgjafar, endurskoðunar og reikningsskila. 
Fyrirtækið er íslenskt og er hluti af alþjóðlegu neti sjálfstæðra fyrirtækja sem 
skilgreinir sig sem þekkingarfyrirtæki sem aðstoðar viðskiptavini sína við að  
auka verðmæti, stjórna áhættu og bæta árangur sinn. 

Helstu verkefni:
 Færsla bókhalds og afstemmingar.
 Uppgjör og vsk skýrslur.
 Launavinnsla og skattframtalsgerð.

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Menntun og reynsla sem nýtist í starfi.
 Reynsla af notkun DK viðskiptahugbúnaðar,  

Navision eða TOK er kostur.
 Samviskusemi og nákvæmni í vinnubrögðum.
 Sjálfstæði, frumkvæði og samskiptahæfni. Nánari upplýsingar á vef PwC.

Umsóknarfrestur  
er til 5. mars 2018.

Spennandi störf í boði hjá traustu fyrirtæki

Söluráðgjafi á landbúnaðarsviði
Lífland óskar eftir öflugum söluráðgjafa til starfa á land-
búnaðarsviði fyrirtækisins. Um er að ræða skemmtilegt og 
fjölbreytt starf sem felur m.a. í sér sölu á fóðri og öðrum 
landbúnaðarvörum til bænda.
Starfssvið:
• Ráðgjöf og sala til viðskiptavina
• Undirbúningur söluferða
• Heimsóknir til viðskiptavina
• Áætlanagerð
• Eftirfylgni
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi, búfræðimenntun

er kostur
• Þekking á íslenskum landbúnaði er kostur
• Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum
• Góðir söluhæfileikar og eldmóður
• Öguð og vönduð vinnubrögð
• Góð almenn tölvuþekking og þekking á Navision er kostur

Starf í fóðurverksmiðju Líflands
Lífland leitar að öflugum og handlögnum manni til að
sinna ýmsum verkefnum í fóðurverksmiðju Líflands á
Grundartanga. Um er að ræða dagvinnustarf og
tilfallandi afleysingar á vöktum. 
Starfssvið:
• Umsjón með hráefnalager
• Sekkjun í smásekki og stórsekki
• Þrif á verksmiðju
• Ýmis tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
• Vinnuvélaréttindi æskileg
• Tölvukunnátta æskileg

Verktaki í tækjadeild - Norðurland
Vegna aukinnar sölu leitar Lífland að verktaka (rafvirkja og/
eða vélstjóra) fyrir tækjadeild fyrirtækisins með starfsstöð 
á Norðurlandi.
Starfssvið:
• Viðhald, eftirlit og viðgerðir á búnaði sem Lífland selur
• Framkvæmd þjónustuskoðana á GEA mjaltaþjónum
• Vinna við uppsetningar á búnaði
• Ýmis önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
• Sveinspróf eða sambærileg menntun
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Góð tölvukunnátta
• Þekking á PLC-stýringum er kostur
• Þekking á kælikerfum er kostur 

Meiraprófsbílstjóri
Lífland óskar eftir að ráða meiraprófsbílstjóra með
C og CE réttindi í fullt starf.

Sumarstörf hjá Líflandi
Lífland leitar að starfsmönnum í sumarafleysingar. Um 
er að ræða meiraprófsbílstjóra (með C og CE réttindi), 
afleysingar í fóðurverksmiðju á Grundartanga og í verslanir 
Líflands á höfuðborgarsvæðinu.

Umsóknarfrestur starfanna er til og með 11. mars nk. 

Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir um að senda 
umsókn og ferilskrá á atvinna@lifland.is.
Vinsamlegast takið fram hvaða starf sótt er um.
Við hvetjum bæði konur og karla að sækja um
störf hjá Líflandi.

Sala og ráðgjöf  www.lifland.is  Reykjavík  Akureyri  Borgarnes  Blönduós  Hvolsvöllur
Sími 540 1100  lifland@lifland.is  Lyngháls  Óseyri  Borgarbraut Efstubraut  Ormsvöllur
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Vefhönnuður óskar eftir 50% vinnu
Óska eftir 50% starfi til að byrja með.  

Er menntuð í margmiðlunarhönnun og vefþróun.
Hef einnig reynslu af umbroti og video-framleiðslu.

Nýt mín best í fjölbreyttu starfi.
Vefhonnun50@gmail.com

Óskar eftir blikksmiðum  
eða vönum mönnum í Blikksmíðavinnu,  

einnig aðstoðarmönnum. 
 

Upplýsingar í síma: 893 4640 eða  
blikksmidi@simnet.is

Blikksmíði ehf

Áskorun
frá óbyggðanefnd

Fjármála- og efnahagsráðherra hefur, fyrir hönd íslenska ríkisins, 
afhent óbyggðanefnd kröfur ríkisins um þjóðlendur á svonefndu 
svæði 9B, sem tekur til Snæfellsness ásamt fyrrum Kolbeins-
staðahreppi og fyrrum Skógarstrandarhreppi. Tilkynning um 
kröfurnar var birt í Lögbirtingablaðinu 23. febrúar síðastliðinn og 
er útdráttur úr efni hennar nú birtur hér í samræmi við 2. mgr. 10. 
gr. laga nr. 58/1998.

Á svæði 9B eru eftirtalin sveitarfélög: Snæfellsbær, Grundar- 
fjarðarbær, Eyja- og Miklaholtshreppur, Helgafellssveit, Stykkis- 
hólmsbær, hluti Borgarbyggðar (fyrrum Kolbeinsstaðahreppur) og 
hluti Dalabyggðar (fyrrum Skógarstrandarhreppur).  
Þjóðlendu kröfur ríkisins ná til fimm sérgreindra hluta svæðisins, 
það er 1) Eyrarbotns, 2) Snæfellsjökuls, 3) lands sunnan og austan 
Snæfellsjökuls, 4) landsvæðis milli Hraunhafnardals, Mælifells 
og Bjarnarfossdals og 5) fjalllendis milli Elliða og Lágafells, auk 
Baulárvalla. Nánari lýsingu krafna og yfirlitskort er að finna á 
vefsíðunni obyggdanefnd.is og á skrifstofum viðkomandi  
sveitarfélaga og sýslumannsembættis. 

Skorað er á þá er telja til eignarréttinda eða annarra réttinda 
á þeim svæðum sem ríkið gerir kröfur til að lýsa kröfum sínum 
skriflega fyrir óbyggðanefnd, Skuggasundi 3, 101 Reykjavík, í 
síðasta lagi föstudaginn 25. maí 2018. Með kröfunum þurfa að 
fylgja þær heimildir og gögn sem aðilar byggja rétt sinn á.

Leiðbeiningar um frágang kröfulýsinga, þ.á m. korta, er að finna 
á vefsíðunni obyggdanefnd.is og fást jafnframt á skrifstofu 
óbyggðanefndar. 

Óbyggðanefnd er úrskurðarnefnd á stjórnsýslustigi. Hlutverk 
nefndarinnar samkvæmt 7. gr. laga nr. 58/1998 er að 1) kanna 
og skera úr um hvaða land telst til þjóðlendna og hver séu mörk 
þeirra og eignarlanda, 2) skera úr um mörk þess hluta þjóðlendu 
sem nýttur er sem afréttur og 3) úrskurða um eignarréttindi innan 
þjóðlendna. 

Í samræmi við ákvæði 2. mgr. 10. gr. laga nr. 58/1998 verður 
yfirlýsingu um þjóðlendukröfur ríkisins þinglýst á þær fasteignir á 
svæðinu sem skráðar eru í þinglýsingabók og eru á viðkomandi 
svæði.

Óbyggðanefnd

Vegna mikilla verkefna vill 
Sérverk ráða í eftirfarandi stöður

Helstu verkefni og ábyrgð

• Aðstoð við undirbúning   
 hádegisverðar og kaffitíma

• Áfyllingar og afgreiðsla

• Uppvask og frágangur

Í fjarveru matreiðslumanns

• Matreiðsla á hádegisverði 

• Yfirumsjón með morgun- og   
 síðdegiskaffi

• Umsjón með mat- og veisluföngum   
 fyrir fundi og uppákomur

Hæfniskröfur

• Reynsla af sambærilegu   
 eða tilheyrandi menntun 

• Áhugi á heilsueflandi matargerð

• Snyrtimennska áskilin

• Góð framkoma og lipurð  
 í samskiptum

Viðkomandi þarf að geta leyst matreiðslumann af, meðal annars í sumarfríum, og því leitum við 
að einstaklingi sem er menntaður matráður eða hefur reynslu af eldamennsku fyrir stóran hóp.

Starfshlutfall er 75%. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 19. mars nk. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is

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

Ertu nærandi?
Við leitum að jákvæðum einstaklingi í mötuneyti okkar 
að Stuðlahálsi sem hefur ánægju af því að gefa svöngu 
fólki hollan og góðan mat að borða.

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

ÁTVR rekur 51 Vínbúð um allt land og er með skrifstofur og 
dreifingarmiðstöð á Stuðlahálsi 2. 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.

Við óskum einnig eftir fólki í sumarafleysingar 
við afgreiðslu í Vínbúðir um allt land.  
Nánari upplýsingar á vinbudin.is

STARFSMAÐUR Í MÖTUNEYTI

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

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

Internal Market of the European Union.

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

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

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

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

ESA is based in Brussels. It currently employs 76 staff members of 16 nationalities.  ESA is led by a College

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

States.

ESA is recruiting a Legal & Executive Affairs (LEA)

Officer able to contribute to the full breadth of the

department’s litigation and advisory work span-

ning all aspects of EEA law including internal

market, competition and state aid law, while also

contributing to policy formulation and communi-

cation functions.

Within ESA, LEA is responsible for providing legal

advice and support with regards to policy formu-

lation, co-ordination and communication. The

department’s lawyers in particular review all deci-

sions of ESA and conduct litigation before the

EFTA Court and the EU courts (Court of Justice of

the EU and General Court of the EU). 

The successful candidate will be fully involved in

the legal review and litigation roles common to all

the lawyers in the department, working in close

cooperation with case-handlers in other depart-

ments of ESA and with Members of the College. 

For this post, we are looking for an experienced

advocate who combines solid litigation experience

gained at least in part in front of the EFTA Court

and/or the EU courts with broad specialist exper-

tise in substantive, institutional and procedural

EEA and EU law. Experience of the policy formula-

tion process as well as the institutional workings

of EFTA and/or EU institutions would be an advan-

tage, as would be a track record of engaging with

complex legal issues through speeches and pub-

lications.

The position presents a unique opportunity to run

a broad range of challenging cases at the

European level. It should appeal in particular to

eloquent, dynamic and self-motivated advocates

who enjoy analysing legal problems and embrace

the responsibility of conducting litigation while at

the same time being interested in policy formula-

tion and implementation at both national and

European level.

Legal & Executive Affairs Officer 

JOB REFERENCE 09/2018

Deadline for applications: 18 March 2018        

Start date: to be agreed; position available
from 1 May 2018

.

For full details of this position 

and to apply, please visit:

https://jobs.eftasurv.int
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Hársnyrtir óskast. 
Vegna aukinna verkefna á ört stækkandi miðbæ vantar 
okkur hársnyrti í stólaleigu á Rakarastofu Garðabæjar. 

Áhugasamir vinsamlegast hafið samband  
í síma 861-1286 eða á sensei@isl.is.

Þrjár stöður sérfræðinga  
á sviði uppsjávarlífríkis

Breytingar á hafstraumum og sjávarhita við Ísland á undanförnum 
áratugum hafa haft áhrif á göngur og útbreiðslu margra fiskistofna. 
Þessi áhrif eru sérstaklega áberandi hjá uppsjávarfiskum og hefur 
m.a. haft veruleg áhrif á göngumynstur og útbreiðslu loðnu.  Ha-
frannsóknastofnun auglýsir því eftir sérfræðingum í neðangreindar 
stöður. Um er að ræða fullt starf í öllum tilvikum með starfsstöð í 
Reykjavík og heyra stöðurnar undir sviðsstjóra uppsjávarlífríkis. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og 
viðeigandi stéttarfélags. 

Sérfræðingur í uppsjávarfiskum 
Starfið felst m.a. í gerð rannsóknaáætlana, umsjón með rannsók-
num,  skipulagningu og þátttöku í rannsóknaleiðöngrum, úrvinnslu 
gagna og skrifum um niðurstöður. Unnið er að mestu í teymisvinnu 
en viðkomandi þarf einnig að geta unnið sjálfstætt við úrvinnslu og 
greiningu gagna sem og greinaskrif.  

Menntunar- og hæfniskröfur

Umsækjandi skal hafa meistara eða doktorspróf í fiskifræði, 
líffræði eða skyldum greinum. Æskilegt er að viðkomandi hafi 
þekkingu og reynslu í notkun bergmálsmæla og úrvinnslu 
bergmálsgagna sem nýtist við magnbundið mat á stofnstærð 
fiskistofna (fisheries acoustics). Þá þarf umsækjandi að hafa 
hæfni til að vinna sjálfstætt og í teymisvinnu og færni í mannlegum 
samskiptum. Í umsókn skulu vera upplýsingar um menntun (afrit af 
prófskírteinum) og fyrri störf, ásamt nöfnum tveggja meðmælenda 
sem leita má til varðandi frekari upplýsingar.

Sérfræðingur í bergmálstækni
Starfið felst í þátttöku og úrvinnslu gagna í leiðöngrum sem og 
umsjón með viðhaldi og kvörðun bergmálsmæla sem notaðir eru 
til rannsókna á lífríki sjávar. Einnig skal starfsmaðurinn annast 
úrvinnslu gagna í landi, samantektir á niðurstöðum og skrifum.  Í 
starfinu felst jafnframt að fylgjast vel með þróun í mælitækni og 
hugbúnaði og annast umsjón með nauðsynlegu viðhaldi mælitækja.  

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi, Þá þarf umsækjandi að hafa 
hæfni til að vinna sjálfstætt og í teymisvinnu og færni í mannlegum 
samskiptum. Reynsla í notkun bergmálsmæla er mikill kostur. Í 
umsókn skulu vera upplýsingar um menntun (afrit af prófskírtei-
num) og fyrri störf, ásamt nöfnum tveggja meðmælenda sem leita 
má til varðandi frekari upplýsingar.

Sérfræðingur í líkanagerð
Starfið felst meðal annars í gerð líkanna sem lýsa göngum og drei-
fingu uppsjávarfiskistofna, tengslum afræningja sem og áhrifum 
annarra umhverfis- og vistfræðiþátta á fiskistofna.  Viðkomandi 
þarf einnig að taka þátt í teymisvinnu í rannsóknaleiðöngrum þar 
sem söfnun gagna fer fram.  

Menntunar- og hæfniskröfur
Umsækjandi skal hafa doktorspróf í fiskifræði, stærðfræði, 
líkanagerð, tölfræði, líffræði eða skyldum greinum. Nauðsynlegt er 
að umsækjandi hafi mikla þekkingu á tölvuvinnslu og líkanagerð. 
Æskilegt er að umsækjandi hafi einhverja þekkingu á uppsjávarfi-
skum. Þá þarf umsækjandi að hafa hæfni til að vinna sjálfstætt og í 
teymisvinnu og vera góður í mannlegum samskiptum.

Umsóknarfrestur er til og með 26. mars n.k. Umsóknir með ítarlegum 
upplýsingum um menntun, starfsreynslu og nöfnum tveggja meðmælenda 
skulu sendar á póstfangið umsokn@hafogvatn.is eða skilað á skrifstofu 
Hafrannsóknastofnunar, Skúlagötu 4, 101 Reykjavík. Konur, jafnt sem 
karlar eru hvattar til að sækja um starfið. Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Nánari upplýsingar veitir Kristín Helgadóttir, mannauðsstjóri  
(kristin.helgadottir@hafogvatn.is) og Þorsteinn Sigurðsson, sviðsstjóri 
uppsjávarlífríkis (thorsteinn.sigurdsson@hafogvatn.is)

Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna er 
stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði haf- og vatnarannsókna og gegnir 
auk þess ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega nýtingu og verndun auð-
linda hafs og vatna. Mikill hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu samstarfi við 
erlendar hafrannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin rekur auk aðalstöðva 
í Reykjavík starfsstöðvar vítt og breytt um landið, tilraunaeldisstöð, tvö rann-
sóknaskip og hefur að jafnaði um 190 starfsmenn í þjónustu sinni.

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Læknar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201803/498
Læknar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201803/497
Sérnámsst. í heilsugæsluhjúkrun Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201803/496
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201803/495
Ræstingar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201803/494
Hjúkrunarfræðingar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201803/493
Starfsm. í aðhlynningu, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201803/492
Sjúkraliðar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201803/491
Hjúkrunarnemar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201803/490
Starfsmenn í eldhús, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201803/489
Starfsmenn í ræstingu, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201803/488
Móttökuritarar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201803/487
Hjúkrunarfræðingar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201803/486
Sjúkraliðar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201803/485
Starfsm. Í aðhlynningu, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201803/484
Hjúkrunarnemar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201803/483
Starfsmenn í eldhús, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201803/482
Hjúkrunarfræðingar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201803/481
Starfsm. í aðhlynningu, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201803/480
Sjúkraliðar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201803/479
Félagsliðar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201803/478
Heimahjúkrun, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201803/477
Sjúkraþjálfari, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201803/476

Markmið sérnáms

Menntunar- og hæfniskröfur

Nánari upplýsingar veita 

  
Nánari upplýsingar á www.starfatorg.is

Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta – Framþróun

Sérnámsstöður í heilsugæsluhjúkrun

Umsóknarfrestur er til og með 26. mars 2018



SUMARSTÖRF 
HJÁ GARÐABÆ

ALMENN GARÐYRKJUSTÖRF
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 2000 eða fyrr.

FLOKKSTJÓRAR VIÐ GARÐYRKJU
Umsjón með garðyrkjuhópum. 
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1997 eða fyrr. 

STÖRF Í SLÆTTI
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 2000 eða fyrr.

FLOKKSTJÓRI VIÐ SLÁTT
Umsjón með sláttuhóp og tækjabúnaði. 
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1997 eða fyrr.

GARÐABÆR AUGLÝSIR LAUS TIL UMSÓKNAR 

EFTIRFARANDI SUMARSTÖRF ÁRIÐ 2018 
FYRIR UNGT FÓLK

STARF VIÐ LAUNAVINNSLU 
Almenn launavinnsla, skönnun og frágangur gagna. 
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1996 eða fyrr. 

AÐSTOÐ Á TÆKNIDEILD
Skönnun og flokkun teikninga, gagnaskráning o.fl. 
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1998 eða fyrr.  

STARF VIÐ SKRÁNINGU MYNDA
Skrá myndefni í FotoWare o.fl. Gæti hentað t.d. nemum 
í sagnfræði, upplýsingafræði, íslensku eða ljósmyndun. 

AÐSTOÐ Á TÖLVUDEILD
Símsvörun, skráning og úrvinnsla verkbeiðna, 
uppsetning tölvubúnaðar o.fl. Umsækjendur skulu hafa 
menntun og /eða reynslu á sviði tölvureksturs. 

AÐSTOÐ Í ÞJÓNUSTUVERI
Móttaka viðskiptavina, gagnaskráning og almenn skrifstofu- 
störf. Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1997 eða fyrr. 

 
YFIRFLOKKSTJÓRAR 
Skipulagning og stýring vinnuskóla í samvinnu við forstöðu-
mann. Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1993 eða fyrr.

FLOKKSTJÓRAR
Skipulagning og stýring á vinnuhópum unglinga við ýmis 
garðyrkjustörf. Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1998 
eða fyrr.

 
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 2001 eða fyrr. Hægt er að sækja um í umhverfishópum, 
fjölbreytt störf á stofnunum, störf í leikskólum, skapandi sumarstörf, 
atvinnutengd frístundarúrræði fyrir fötluð ungmenni, sem stuðningur við fatlað fólk 
og á sumarnámskeiðum íþrótta- og tómstundafélaga.

VERKEFNASTJÓRI, AÐSTOÐARMAÐUR VERKEFNASTJÓRA OG FLOKKSTJÓRAR 
Stuðningur við fatlað fólk
Verkefnastjóri skal helst vera með þroskaþjálfamenntun og reynslu af störfum 
með fötluðu fólki. Aðstoðarmaður verkefnastjóra skal helst vera með þroskaþjálfa-
menntun og reynslu af störfum með fötluðu fólki.  

Skapandi sumarstörf
Starf aðstoðarmanns verkefnastjóra felst í skipulagningu og stýringu á vinnu 
ungmenna í skapandi sumarstarfi í samvinnu við verkefnastjóra. 
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1998 eða fyrr.

Flokkstjórar í leikskólum
Störfin felast í skipulagningu og stýringu í samvinnu við leikskólastjóra á vinnu 
ungmenna á aldrinum 17 – 20 ára sem eru við sumarstörf í leikskólum. 
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1998 eða fyrr.  

Flokkstjórar umhverfishópa
Störfin felast í að stýra hópum ungmenna við almenn garðyrkjustörf. 
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1997 eða fyrr.

BÓKASAFN 
Almenn afgreiðslustörf, aðstoð við upplýsingaleit o.fl. 
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 2000 eða fyrr.

HÖNNUNARSAFN ÍSLANDS
Flokkun safngripa, gagnaskráning, móttaka gesta o.fl. 
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 2000 eða fyrr.

STÖRF Á HEIMILI FATLAÐS FÓLKS
Aðstoða þjónustunotendur við daglegar athafnir, tómstundaiðkun og heimilishald. 
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1998 eða fyrr.

ÞJÓNUSTA VIÐ ELDRI BORGARA Í DAGÞJÓNUSTU ÍSAFOLDAR OG JÓNSHÚSS
Styðja og aðstoða gesti við athafnir daglegs lífs, þátttaka í félagsstarfi o.fl. 
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 2001 eða fyrr.  

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

Nánari upplýsingar og lýsingar á störfunum má finna 
á heimsíðu Garðabæjar www.gardabaer.is. 

ALMENNIR VERKAMENN
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 2000 eða fyrr.

Umsækjendur skulu vera fæddir árið 2001 eða fyrr.  j y

ALALALALALALALALLALMMMEMEMEMEMEMEMEENNNNNNNNNNNNNIRIRIRIRIR VVVVERERKAKAMENN
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 2000 eða fyrr.

Ó

ALALMEMENNNN GARÐYRKJUSTÖRF
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 2000 eða fyrr.

 GARÐYRKJUDEILD

Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1996 eða fyrr.

Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1997 eða fyrr.j y

STSTSTSTSTSTARARARARARFFFF VIVIVIÐÐÐ LALAUNAVINNSLU 
Almenn launavinnsla, skönnun og frágangur gagna. 
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1996 eða fyrr

 BÆJARSKRIFSTOFUR

t
mann. Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1993 eða fy

YFYFYFYFYFYFIRIRIRIRIRFLFLFFLOOOKOKKSKSTJTJÓÓRAR 
Skipulagning og stýring vinnuskóla í samvinnu við forst
mann Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1993 eða f

VINNUSKÓLINN

fjölbreytt störf á stofnunum, störf í leikskólum, skapandi sumarstörf,
uUmsækjendur skulu vera fæddir árið 2001 eða fyrr. Hægt er að sækja u

fjölbreytt störf á stofnunum, störf í leikskólum, skapandi sumarstörf,

FJÖLBREYTT SUMARSTÖRF

 ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ

Umsóknafrestur er til og með 1. apríl 2018. 
Umsækjendur skulu sækja um ofangreind 
störf rafrænt á ráðningarvef Garðabæjar 
https://starf.gardabaer.is. 

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is
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Hjúkrunarheimilið Sæborg á Skagaströnd auglýsir eftir 
sjúkraliðum og starfsfólki við umönnun til starfa sem fyrst.
Á Sæborg búa að jafnaði níu aldraðir einstaklingar.

Helstu verkefni:

lífs.

Hæfniskröfur:

Í boði er:

íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.

komulagi

Umsókn: 

Í Sveitarfélaginu Skagaströnd búa tæplega 500 manns.  
Þar er auðugt mannlíf, góður grunnskóli og leikskóli  

Hjallastefnunnar. Sjá nánar: www.skagastrond.is

Starfsfólk óskast á Sæborg

Viltu finna þér áhugaverðan starfsvettvang?

  

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Sjúkraliði - hjúkrunarfræðingur - teymisstjóri 

Heimahjúkrun Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laus til umsóknar 
störf sjúkraliða, hjúkrunarfræðings og teymisstjóra hjá 
Heimahjúkrun. 
Umsóknarfrestur er til og með 19. mars.

Helstu verkefni og ábyrgð

Teymisstjóri í heimahjúkrun ber ábyrgð á hjúkrun 
ákveðins hóps skjólstæðinga. Starfssvið hans er 
stýring teymis sem veitir víðtæka hjúkrun í 
heimahúsum vegna langvinnra sjúkdóma, andlegrar 
og líkamlegrar skerðingar.

Teymisstjóri styður við einstaklinga og aðstandendur 
þeirra sem og samstarfsfólk. Hann skipuleggur og 
sér um verkstjórn og framkvæmd þeirrar hjúkrunar 
sem þörf er á hverju sinni. Einnig tryggir hann góð 
samskipti og samvinnu við aðrar sjúkrastofnanir og 
heilbrigðisstéttir með hagsmuni skjólstæðings að 
leiðarljósi. 

Hæfniskröfur

Íslenskt
Reynsla af verkefnastjórnun
Fjölbreyttri reynsla af hjúkrun
Góð samskipta- og skipulagshæfni
Faglegur metnaður og áhugi á teymisvinnu

Hreint sakavottorð
Góð íslensku og enskukunnátta

Upplýsingar veitir
Sigrún K. Barkardóttir - 514-5900
sigrun.kristin.barkardottir@heilsugaeslan.is  

Sjá nánar www.starfatorg.is og www.heilsugaeslan.is

Sjúkraliði
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins óskar eftir að ráða 
sjúkraliða í heimahjúkrun í 80% ótímabundið starf á 
dag-, kvöld- og helgarvöktum. Viðkomandi þarf að geta 

Helstu verkefni og ábyrgð

Starfssvið í heimahjúkrun er að veita víðtæka hjúkrun 

Sjúkraliði vinnur náið í teymi ásamt teymisstjóra, 
hjúkrunarfræðingi og öðrum sjúkraliðum. Teymisstjóri 
fer fyrir teyminu. Sjúkraliði mun hafa bifreið til afnota á 
vinnutíma. 

Hæfniskröfur

Reynsla af heimahjúkrun æskileg
Mikil samskiptahæfni
Faglegur metnaður og áhugi á að vinna við   
heimahjúkrun

Hreint sakavottorð
Góð íslensku og enskukunnátta

Upplýsingar veitir
Sigrún K. Barkardóttir - 514-5900
sigrun.kristin.barkardottir@heilsugaeslan.is

Sjá nánar www.starfatorg.is og www.heilsugaeslan.is

Hjúkrunarfræðingur
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins leitar eftir 
hjúkrunarfræðingi til starfa í heimahjúkrun í 80-100% 
starf eða eftir nánara samkomulagi, á dag-, kvöld- og 

fyrst eða eftir nánara samkomulagi. 

Helstu verkefni og ábyrgð

Hjúkrunarfræðingur vinnur náið með teymisstjóra.
Starfssvið hjúkrunarfræðings í heimahjúkrun er að 
veita víðtæka hjúkrun í heimahúsum vegna langvinnra 
sjúkdóma, andlegrar og líkamlegrar skerðingar. 
Hjúkrunarfræðingur styður við einstaklinga og 
aðstandendur þeirra sem og samstarfsfólk. Hann 
skipuleggur og veitir þá hjúkrun sem þörf er á hverju 
sinni. Hann er í samskiptum og samvinnu við aðrar 
sjúkrastofnanir og heilbrigðisstéttir með hagsmuni 
skjólstæðings að leiðarljósi.

Hæfniskröfur
Íslenskt
Fjölbreyttri reynsla af hjúkrun
Góð samskipta- og skipulagshæfni

Hreint sakavottorð
Góð íslensku og enskukunnátta

Upplýsingar veitir
Sigrún K. Barkardóttir - 514-5900
sigrun.kristin.barkardottir@heilsugaeslan.is

Sjá nánar www.starfatorg.is og www.heilsugaeslan.is

Heimahjúkrun Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins sér um heimahjúkrun fyrir Kópavog, Garðabæ og 
Hafnarfjörð. Unnið er í þverfaglegum teymum sem hafa það að markmiði að gera sjúkum og/eða öldruðum 

Hjúkrunarfræðingur - teymisstjóri

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins leitar eftir hjúkrunarfræðingi í starf teymisstjóra í heimahjúkrun í 100% ICELANDIC TIMES

Icelandic Times
Laus staða í sölu-og markaðsdeild  
Icelandic Times og Lands & Sögu.

Hæfniskröfur 

Icelandic Times, Land og Saga media

Hlutverk sölumanns er að sinna helstu viðskiptavinum 
fyrirtækisins með tilliti til þarfa og lausna í kynningar-
málum þess. Sölumaður ber ábyrgð á samskiptum við 

núverandi viðskiptavini ásamt þróun nýrra viðskiptasam-
banda. Viðkomandi þarf að vera söludrifinn, hugmynda-
ríkur og óhræddur við að afla nýrra viðskipta. Laun eru 

árangurstengd og geta því verið mjög góð fyrir réttan aðila.

info@icelandictimes.com
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LANDMARK fasteignamiðlun óskar eftir  
löggiltum fasteignasala til starfa við skjalavinnslu  
og samningsgerð en lögmaður með löggildingu til 

sölu fasteigna er mikill kostur.

LANDMARK fasteignamiðlun var stofnuð árið 2010 en þar 
starfar reynslumikið starfsfólk sem býr að viðamikilli þekkingu 
á markaði. Við samruna LANDMARKS og SMÁRANS árið 2017 
varð ein öflugasta fasteignamiðlun landsins. Á LANDMARK 
fasteignamiðlun er öflug liðsheild og góður starfsandi þar sem 
áhersla er lögð á framúrskarandi þjónustu við viðskiptavini og 
fagleg vinnubrögð.

Starfssvið 

Menntun og hæfniskröfur 

Umsóknir óskast sendar á thorey@landmark.is en umsóknar-
frestur er til og með 10. mars. Umsóknir og fyrirspurnir eru 
meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim öllum svarað.

FASTEIGNAMIÐLUN

FJARÐABYGGÐ 
fjardabyggd.is

Laus er staða 
skólastjóra Nesskóla 
í Fjarðabyggð
 
Leitað er að kraftmiklum og lausnamiðuðum leiðtoga sem 
er tilbúinn að leiða þróttmikið skólastarf og taka þátt í 
eflingu skólasamfélagsins í Fjarðabyggð. Nesskóli er 220 
nemenda skóli í Neskaupstað með skólaútibú í Mjóafirði. 
Skólinn er skipaður góðu fagfólki og staðsettur í nýlegu 
húsnæði þar sem einnig eru tónlistarskóli og bókasafn 
bæjarins. Leikskólinn Eyrarvellir er í næsta nágrenni við 
skólann. Í skólanum ríkir góður starfandi og mikið og gott 
samstarf er á milli stofnana.
 
Sjá má nánar um menntunar- og hæfniskröfur á heima- 
síðu Fjarðabyggðar www.fjardabyggd.is og á ráðningar- 
vefnum starf.fjardabyggd.is. 
Nánari upplýsingar um skólann er að finna á heimasíðu 
hans; www.nesskoli.is. 
 
Allar frekari upplýsingar veitir Þóroddur Helgason, 
fræðslustjóri, í síma 860 8331 eða á netfanginu 
thoroddur.helgason@fjardabyggd.is.
 
Umsóknir og umsóknarfrestur
Staðan er laus frá 1. ágúst 2018. Konur jafnt sem karlar eru 
hvattar til að sækja um starfið. Launakjör eru samkvæmt 
kjarasamningi Skólastjórafélags Íslands og Sambands 
íslenskra sveitarfélaga.
 
Umsóknarfrestur er til 18. mars. 
Sótt er um starfið rafrænt á ráðningarvef Fjarða- 
byggðar: starf.fjardabyggd.is.
 
Umsóknum skal fylgja greinargott yfirlit yfir nám og störf, 
leyfisbréf til kennslu, upplýsingar um frumkvæði á sviði 
fræðslumála, ábendingar um meðmælendur sem og 
almennar upplýsingar um viðkomandi. 

Veruleg uppbygging á sér stað í Fjarðabyggð, bæði í atvinnulífi og 
þjónustu. Íbúar sveitarfélagsins eru um 4.800 talsins í sex byggðar- 
kjörnum, sem eru Mjóifjörður, Neskaupstaður í Norðfirði, Eski- 
fjörður, Reyðarfjörður, Fáskrúðsfjörður og Stöðvarfjörður.

F

Mj

Kynntu þér vinnustaðinn Veitur á veitur.is og á Facebook

BRUNNAR NIÐURFÖLL 
KJARNABORA ÚTIVERA 
SKURÐIR STEYPA  
LAGNIR TENGINGAR 
EFTIRLIT SUÐUVINNA 
SLÍPA STEINSÖGUN 
ÞJAPPA RIST GRÖFTUR 
SANDGILDRA MÚFFA 
LEKAVIÐGERÐIR 
ÁSTANDSSKOÐUN 
NÝLAGNIR KRANI 
SETTJÖRN BRUNNLOK 
JÁRNKALL SKÓFLUR 
KRANI FLANGSAR
BOLTAR DÆLINGAR 
STOFNLÖGN RÖR 
BRUNNJÁRN

Leitum að jákvæðum og 
úrræðgóðum iðnaðarmanni 
í hóp fagfólks fráveitu til að 
sinna m.a. ástandsgreiningu 
og bilanaleit.

Leitum að handlögnum 
starfskrafti í teymi iðnaðar-
manna fráveitu.

Nánari upplýsingar á veitur.is

Við bjóðum fjölbreytt og krefjandi verkefni og fjölskylduvænan vinnutíma 
milli kl. 8.20 og 16.15

Iðnaðarmaður Ófaglærður 
starfskraftur



Helstu verkefni

• Móttaka og skráning sendinga í flutningakerfi  
fyrirtækisins

• Tekju- og kostnaðareftirlit vegna flutnings og þjónustu
• Frágangur farmbréfa og annarra pappíra
• Samskipti við innri og ytri viðskiptavini,  

farmflytjendur, tollembætti og samstarfsaðila

Tollafulltrúi og farmskrárfulltrúi hjá Jónum Transport
Viltu vera hluti af Jóna fjölskyldunni?

Farmskrárfulltrúi 

Bæði störf krefjast góðrar almennrar tölvukunnáttu, 
heiðarleika og hæfni í mannlegum samskiptum. 

Umsækjendur eru beðnir um að skila inn ferilskrá ásamt 
greinargóðu kynningarbréfi á netfangið jobs@jonar.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 12. mars nk. 

Nánari upplýsingar veitir Kristján Pálsson, 
framkvæmdastjóri, kristjan@jonar.is

Jónar Transport er leiðandi flutnings- og tollmiðlari á 
íslenska flutningamarkaðinum. Jónar hafa á að skipa 
reynslumiklu  starfsfólki með ríka þjónustulund og 
frumkvæði í starfi.  

Gildi Jóna eru:  Áreiðanleiki – Frumkvæði – Þekking – 
Léttleiki. Við bjóðum upp á fjölbreytt starf í krefjandi 
umhverfi. Starfsemi Jóna samanstendur af traustum og 
stórum viðskiptavinahópi, öflugum samstarfsaðilum 
á Íslandi og erlendis og framúrskarandi þjónustulund 
starfsmanna með mikla samskiptahæfni.  

Jónar Transport leita að áhugasömum, jákvæðum og metnaðarfullum 
starfsmönnum til framtíðar. 

Hæfniskröfur og reynsla

• Stúdentspróf og/eða reynsla sem nýtist 
í starfi

• Æskilegt er að umsækjandi hafi reynslu 
af flutningastarfsemi 

• Gott vald á ensku og íslensku í ræðu og riti

Helstu verkefni

• Ábyrgð á móttöku og frágangi á farmbréfum 
• Tollskjalagerð og frágangur á vörureikningum
• Innheimta flutningsgjalda
• Samskipti við tollayfirvöld 
• Þjónusta og aðstoð við viðskiptavini
• Umsjón með heimakstri

Tollafulltrúi
Hæfniskröfur og reynsla

• Stúdentspróf  og/eða reynsla sem nýtist  
í starfi

• Reynsla af tollafgreiðslu og þekking á 
tollalögum er kostur

• Gott vald á ensku og íslensku í ræðu og riti

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

Starfsmaður
í verslun
Við leitum að öflugum og þjónustulunduðum 
einstaklingi til starfa í verslunum okkar á höfuð-
borgarsvæðinu. Rétt manneskja fær tækifæri til 
að vaxa í starfi og taka virkan þátt í uppbyggingu 
og rekstri fyrirtækisins. Vinnutími er frá kl 08.00 
til 17.30. 
Um framtíðarstarf er að ræða.

 Starfssvið
• Þjónusta viðskiptavini í verslun.
• Ábyrgð á móttöku sendinga.
• Ábyrgð með útstillingum og útliti verslana.

 Hæfniskröfur
• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð, rík þjónustulund  
 og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Þekking og áhugi á bílum er kostur.
• Reynsla af afgreiðslu á varahlutum eða reynsla í 
 bifvélavirkjun kostur.
• Æskilegt að viðkomandi hafi bílpróf.
• Hreint sakavottorð

 Umsóknir sendist á atvinna@stilling.is
 Umsóknarfrestur er til 8. mars.

Lestunarmaður í Reykjavík
Óskum eftir að ráða lestunarmann með meirapróf og 

lyftararéttindi með aðsetur í Reykjavík.

Nánari upplýsingar í síma 893-5444 
hjá Birni Jónssyni rekstrarstjóra.

Þarftu að ráða starfsmann?
Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
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Skrifstofustjóri
Laust er til umsóknar 100% starf skrifstofustjóra hjá 

Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og 
einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu. 

Helstu verkefni

Menntunar og hæfniskröfur

Frekari upplýsingar um starfið:

Staða leikskólastjóra við leikskólann Steinahlíð

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 stöðu leikskólastjóra í Steinahlíð lausa til umsóknar.
Steinahlíð er þriggja deilda leikskóli við Suðurlandsbraut í Reykjavík, stofnaður árið 1949 og er því einn af elstu leikskólum borgar-
innar. Einkunnarorð leikskólans eru virðing, vellíðan og sköpun og áhersla er lögð á frjálsræði barna og samvinnu. Útivera og um-
hverfismennt skipa stóran sess í starfi Steinahlíðar.  Leikskólinn hefur yfir að ráða stóru og fallegu landsvæði sem býður upp á marga 
möguleika til náms og leikja þar sem börnin fá tækifæri til að kynnast og fylgjast með  fjölbreyttu dýra- og plöntulífi. Skoðunar- og 
rannsóknarleiðangrar skipa stóran sess í starfinu þar sem börnin fá að  upplifa og njóta náttúrunnar og virkja öll skilningarvit sín. 

Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og er tilbúinn til að leiða áfram gott og  metnaðarfullt  
leikskólastarf í Steinahlíð.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari og greinargerð um framtíðarsýn  
umsækjanda á starf í leikskólanum.

Ráðið verður í stöðuna frá 1. júní 2018. Umsóknarfrestur er til og með 19. mars 2018.  
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda  
leikskóla. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg  M. Gunnlaugsdóttir, skrifstofustjóri fagskrifstofu leikskólamála,  sími 411 1111.  
Netfang: ingibjorg.m.gunnlaugsdottir@reykjavik.is 

Meginhlutverk leikskólastjóra er að:
 Vera faglegur leiðtogi leikskólans og móta framtíðarstefnu   

 hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár og  
 stefnu Reykjavíkurborgar.
 Bera ábyrgð á daglegu starfi í leikskólanum.
 Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra  

 og starfsmenn.
 Hafa yfirumsjón með innra mati á starfi leikskólans  

 og umbótaáætlunum.
 Hvetja til þróunar og nýbreytni í leikskólastarfi.
 Stýra rekstri leikskólans á grundvelli fjárhagsáætlunar.
 Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum,  

 vinnutilhögun og starfsþróun.
 Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
 Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf leikskólakennara.
 Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla  

 á leikskólastigi.
 Reynsla af stjórnun æskileg. 
 Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða.
 Þekking á rekstri, áætlanagerð og fjármálastjórnun.
 Lipurð og hæfni í samskiptum.
 Sjálfstæði og frumkvæði.

Umhverfismiðstöð Akureyrar óska eftir að ráða drífandi 
einstakling í fjölbreytt starf verkstæðisformanns á vélaverk-
stæði Umhverfismiðstöðvarinnar.

Umhverfismiðstöð sér um rekstur strætisvagna, ferlibíla 
og gatna- og garðyrkjumál. Verkstæðið er til húsa við 
Rangárvelli og þar eru almennar viðgerðir á bifreiðum, 
vélum og tækjum ásamt fjölda annarra verkefna. 
 
Helstu verkefni eru:

Umhverfimiðstöðvar

Menntunar- og hæfniskröfur: 

Umsóknarfrestur er til og með 16. mars 2018

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

Verkstæðisformaður 

Umhverfismiðstöðvar 

Akureyrar

Spennandi störf í boði hjá traustu fyrirtæki

Söluráðgjafi á landbúnaðarsviði
Lífland óskar eftir öflugum söluráðgjafa til starfa á land-
búnaðarsviði fyrirtækisins. Um er að ræða skemmtilegt og 
fjölbreytt starf sem felur m.a. í sér sölu á fóðri og öðrum 
landbúnaðarvörum til bænda.
Starfssvið:
• Ráðgjöf og sala til viðskiptavina
• Undirbúningur söluferða
• Heimsóknir til viðskiptavina
• Áætlanagerð
• Eftirfylgni
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi, búfræðimenntun

er kostur
• Þekking á íslenskum landbúnaði er kostur
• Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum
• Góðir söluhæfileikar og eldmóður
• Öguð og vönduð vinnubrögð
• Góð almenn tölvuþekking og þekking á Navision er kostur

Starf í fóðurverksmiðju Líflands
Lífland leitar að öflugum og handlögnum manni til að
sinna ýmsum verkefnum í fóðurverksmiðju Líflands á
Grundartanga. Um er að ræða dagvinnustarf og
tilfallandi afleysingar á vöktum. 
Starfssvið:
• Umsjón með hráefnalager
• Sekkjun í smásekki og stórsekki
• Þrif á verksmiðju
• Ýmis tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
• Vinnuvélaréttindi æskileg
• Tölvukunnátta æskileg

Verktaki í tækjadeild - Norðurland
Vegna aukinnar sölu leitar Lífland að verktaka (rafvirkja og/
eða vélstjóra) fyrir tækjadeild fyrirtækisins með starfsstöð 
á Norðurlandi.
Starfssvið:
• Viðhald, eftirlit og viðgerðir á búnaði sem Lífland selur
• Framkvæmd þjónustuskoðana á GEA mjaltaþjónum
• Vinna við uppsetningar á búnaði
• Ýmis önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
• Sveinspróf eða sambærileg menntun
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Góð tölvukunnátta
• Þekking á PLC-stýringum er kostur
• Þekking á kælikerfum er kostur 

Meiraprófsbílstjóri
Lífland óskar eftir að ráða meiraprófsbílstjóra með
C og CE réttindi í fullt starf.

Sumarstörf hjá Líflandi
Lífland leitar að starfsmönnum í sumarafleysingar. Um 
er að ræða meiraprófsbílstjóra (með C og CE réttindi), 
afleysingar í fóðurverksmiðju á Grundartanga og í verslanir 
Líflands á höfuðborgarsvæðinu.

Umsóknarfrestur starfanna er til og með 11. mars nk. 

Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir um að senda 
umsókn og ferilskrá á atvinna@lifland.is.
Vinsamlegast takið fram hvaða starf sótt er um.
Við hvetjum bæði konur og karla að sækja um
störf hjá Líflandi.

Sala og ráðgjöf  www.lifland.is  Reykjavík  Akureyri  Borgarnes  Blönduós  Hvolsvöllur
Sími 540 1100  lifland@lifland.is  Lyngháls  Óseyri  Borgarbraut Efstubraut  Ormsvöllur
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Bílstjóri á dráttarbifreið
Menntunar- og hæfniskröfur

Sölumaður í varahlutaverslun
Menntunar- og hæfniskröfur

Afgreiðsla í móttöku
Menntunar- og hæfniskröfur

starf@vakahf.is

1 . 2018

Vaka leitar að öflugum
liðsmönnum

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Stjórnandi vísindadeildar Landspítali Reykjavík 201803/475
Félagsráðgjafi Landspítali, barna- og unglingageðd. Reykjavík 201803/474
Sérnámsst. í heilsugæsluhjúkrun Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201803/473
Lögreglumenn, sumarafleysing Lögreglustjórinn á Vestfjörðum Ísafjörður 201803/472
Sérnámsst. í heilsugæsluhjúkrun Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201803/471
Sérfræðingar á uppsjávarlífríki Hafrannsóknarstofnun Reykjavík 201803/470
Lögreglumaður Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum Vestm.eyjar 201803/469
Sérfræðingar/eftirlit Vinnueftirlitið Reykjavík 201803/468
Starfsmaður í mötuneyti ÁTVR Reykjvík 201803/467
Lektor í heimspeki Háskóli Íslands, Sagnfr.-/heimspekid. Reykjavík 201803/466
Iðjuþjálfi Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Höfuðborgarsv. 201803/465
Hjúkrunarfræðingur, teymisstjóri Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Kópavogur 201803/464
Hjúkrunarfræðingur, heimahjúkrun Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Kópavogur 201803/463
Sjúkraliði, heimahjúkrun Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Kópavogur 201803/462
Sviðsstjóri Umhverfisstofnun Rvk/Landið 201803/461
Ræstingar, hlutastarf Þjóðminjasafn Íslands Reykjavík 201803/460
Varðstjóri Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Reykjanesbær 201803/459
Rannsóknarlögreglumaður Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Reykjanesbær 201803/458
Rannsóknarlögreglumaður Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Reykjanesbær 201803/457
Rannsóknarlögreglumaður Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Reykjanesbær 201803/456
Sérfræðingur í geðteymi Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201803/455
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, Blóðbankinn Reykjavík 201803/454
Sjúkraliði Landspítali, öldrunarlækningadeild Reykjavík 201803/453
Sjúkraliði, morgunvaktir Landspítali, öldrunarlækningadeild Reykjavík 201803/452
Sérfræðilæknir Landspítali, svæfinga-/gjörgæslulækn. Reykjavík 201803/451
Ráðgjafi í atferlisíhlutun Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins Kópavogur 201803/450
Rannsóknarlögreglumaður Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra Akureyri 201803/449
Doktorsnemi Háskóli Íslands, Umhverfisverkfræði Reykjavík 201803/448
Verkefnastjóri á fjármálasviði Háskóli Íslands Reykjavík 201803/447
Aðstoðarverslunarstjóri ÁTVR, Vínbúðin Sauðárkrókur 201802/446
Landvörður, sumarstarf Þjóðgarðurinn á Þingvöllum Þingvellir 201802/445
Sérfræðingur á ferskvatnslífríki Hafrannsóknarstofnun Reykjavík 201802/444
Skjalavörður Landmælingar Íslands Akranes 201802/443
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, svæfingadeild Reykjavík 201802/442
Svæfingahjúkrunarfræðingur Landspítali, svæfingadeild Reykjavík 201802/441
Skurðhjúkrunarfræðingur Landspítali, skurðstofur Reykjavík 201802/440
Aðstoðardeildarstjóri Landspítali, skurðstofur Reykjavík 201802/439
Hjúkrunardeildarstjóri Landspítali, öldrunarlækningadeild Reykjavík 201802/438
Iðjuþjálfar Landspítali Reykjavík 201802/437
Sérfræðingur í heimilislækningum Heilsugæslan á Seltjarnarnesi Seltjarnarnes 201802/436
Móttökuritari/símavakt Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201802/435
Hjúkrunarfr. á bráðamóttöku Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201802/434
Aðstoðarmaður í eldhús Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201802/433
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Fjarðabyggð 201802/431
Sjúkraliði, heimahjúkrun, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Fjarðabyggð 201802/430
Sumarstörf Landgræðsla ríkisins Hella 201802/429
Kennari í bifreiðasmíði Borgarholtsskóli Reykjavík 201802/428
Sálfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201802/427

MATRÁÐUR 
LÍTILL LEIKSKÓLI

Lítinn einkarekinn leikskóla í Kópavogi  
vantar  matráð frá 9:30 - 13:30

Jákvæðni, snyrtimennska og ísl.kunnátta skilyrði.

Uppl. UNDRALAND s. 554-0880, 9-16

 Laus störf á skóla- og
  tómstundasviði Ísafjarðarbæjar 

Ísafjarðarbær er bær í sókn og hefur upp á margt að 
bjóða. Má þar nefna öfluga grunnskóla og leikskóla, 
menntaskóla, fjölbreytt íþrótta- og tómstundastarf, öflugt 
tónlistar- og menningarlíf, eitt besta skíðasvæði landsins 
og endalausa möguleika á að njóta einstakrar  
náttúrfegurðar svæðisins. Í Ísafjarðarbæ búa um 3700 
íbúar og þar eru fimm leikskólar og fjórir grunnskólar í 
fjórum byggðakjörnum. Mikil áhersla er lögð á gott  
samstarf milli skólanna en þó sjálfstæði og fjölbreytni. 

Ísafjarðarbær auglýsir eftirfarandi störf laus til umsóknar: 

Grunnskólinn á Ísafirði 

Grunnskólinn á Suðureyri 

Grunnskóli Önundarfjarðar 

Grunnskólinn á Þingeyri 

Leikskólinn Grænigarður Flateyri 

Heilsuleikskólinn Laufás Þingeyri 

Leikskólinn Sólborg Ísafirði 

Leikskólinn Tjarnarbær Suðureyri 

 
23. mars 2018. Frekari upplýsingar um störfin má nálgast á 
vef Ísafjarðarbæjar (www.isafjordur.is) undir „Laus störf“. 
Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um störfin.

-Við þjónum með gleði til gagns-

ÍSAFJARÐARBÆR

FASTEIGNASALA / FASTEIGNASALAR

Við á Fasteignalandi í Faxafeni 10 Reykjavík  
ætlum að bæta við okkur þremur starfsmönnum við  

sölu á fasteignum. Góð aðstaða, tæki og staðsetning. 

Nánari upplýsingar veitir Halldór Ingi í s: 897 4210 og 
halldor@fasteignaland.is
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GAKKTU TIL LIÐS
VIÐ KRAFTMIKINN HÓP 

KLETTAGARÐAR 8-10
104 REYKJAVÍK

590 5100
www.klettur.is
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HÆFNISKRÖFUR
Heiðarleiki og liðsheild eru tvö af gildum Kletts. Því gerum við kröfu um góða samskiptahæfileika, 
virðingu fyrir samstarfsfólki og viðskiptavinum. Snyrtimennsku, góða umgengni og öryggishugsun í 
vinnu. Frumkvæði, sjálfstæð og vönduð vinnubrögð. Metnað til að læra og vaxa í starfi.

MENNTUN
• Bifvélavirki eða vanur maður við vörubílaviðgerðir.
• Vanur starfsmaður á smurstöð.

BIFVÉLAVIRKJAR
Óskum eftir að ráða bifvélavirkja á verkstæði 
þar sem helstu verkefni eru allar almennar 
viðgerðir á vörubifreiðum og rútum.

STARFSMAÐUR Á SMURSTÖÐ
Óskum eftir starfsmanni á smurstöð þar sem 
helstu verkefni eru almenn smurþjónusta á 
öllum tegundum bifreiða og vinnuvéla. 

Umsóknir sendist á svsi@klettur.is til og með 12. mars 2018. Óskað er eftir ferilskrá með meðmælum,
og kynningarbréfi þar sem fram kemur ástæða þess að sótt er um. Nánari upplýsingar veita Sigurjón Örn Ólafsson, 
þjónustustjóri (s. 825 5757), og Sveinn Símonarson, framkvæmdastjóri þjónustusviðs (s. 825 5752).

Hjá Kletti vinna um 95 manns við sölu og þjónustu á meðal annars Scania vörubílum, 
Caterpillar tækjum og vélum, IR loftpressum og Goodyear hjólbörðum.

Gildi Kletts eru heiðarleiki, fagmennska, liðsheild og staðfesta.

Vegna aukinna verkefna hjá Kletti - sölu og þjónustu ehf bætum við nýjum liðsmönnum 
við okkar góða starfsmannahóp. Við leitum að vönu og áhugasömu fólki sem vill takast á 
við fjölbreytt og áhugaverð störf hjá leiðandi þjónustufyrirtæki í mikilli sókn. 

ætum við nýjum liðsmönnum 
u fólki sem vill takast á 

ókn

Öll störfin eru störf í vaktavinnu á Scania-verkstæði þar sem unnið er fjögur kvöld, þriðju hverja viku.

Jarðboranir er leiðandi hátæknifyrirtæki á heimsvísu sem sérhæfir sig í djúpborunum eftir jarðhita. Félagið á og rekur flota hátæknibora 
og er með starfsemi víðsvegar um heiminn. Nánari upplýsingar um fyrirtækið er að f inna á www.jardboranir.is.

Upplýsingar um starf ið veitir Torfi Pálsson, starfsmannastjóri í síma 585-5290 eða torfip@jardboranir.is.  

Sækja skal um starfið á www.jardboranir.is fyrir 12. mars næstkomandi.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Hafa lokið 4. stigi vélfræðings
Sveinspróf í vélvirkjun eða rafvirkjun
Gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti
Reynsla af viðhaldi og viðgerðum stórra tækja og/eða vinnuvéla
Góð samskiptahæfni og hæfni til að vinna í krefjandi starfsumhverfi
Sjálfstæð, traust og vönduð vinnubrögð

VÉLFRÆÐINGUR

Jarðboranir leita að öflugum aðila í starf vélfræðings. Um er að ræða 
krefjandi og spennandi starf á framkvæmdasvæðum við djúpboranir 
eftir jarðhita sem og aðrar borframkvæmdir, hér á landi og erlendis. 
Helstu verkefni vélfræðings eru viðhald og viðgerðir véla og tækja-
búnaðar sem tilheyrir borflota félagsins. Um er að ræða vökvakerfi, 
rafbúnað, loftþrýstikerfi sem og annan búnað. Viðkomandi kemur til 
með að sinna vaktavinnu.

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is
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Velferðarsvið

Reykjavíkurborg auglýsir eftir umsóknum um styrki til forvarnar-
verkefna úr Forvarnarsjóði Reykjavíkur. Hægt er að sækja um 
styrki til verkefna í einstökum hverfum eða almennt í borginni.  
Hverfisráð veita styrki til verkefna í hverfum, en velferðarráð til 
almennra forvarnarverkefna í borginni.

Styrkirnir gefa einstaklingum, félagasamtökum, fyrirtækjum og 
stofnunum tækifæri til að vinna að forvörnum í borginni.   

Stofnanir Reykjavíkurborgar eða starfsmenn þeirra geta ekki 
sótt um styrki í sjóðinn en geta verið samstarfsaðilar í verk-
efnum sem aðrir sækja um styrk fyrir. 

Umsóknum um styrk skal skilað inn á Rafrænni Reykjavík; 
http://reykjavik.is/thjonusta/minar-sidur-rafraen-reykjavik  

Úthlutanarreglur má nálgast á heimasíðu sjóðins;
www.reykjavik.is/forvarnarsjodur 

Opnað verður fyrir umsóknir 5. mars kl. 13:00 og  
umsóknarfrestur er til miðnættis 2. apríl 2018.

Alls eru 10,5 milljónir króna til úthlutunar 2018.

Hlutverk sjóðsins er að stuðla að forvörnum og styrkja félags-
auð í hverfum Reykjavíkur. Styrkir úr sjóðnum verða veittir til 
verkefna sem styðja: 

forvarna og félagsauðs

setur hverju sinni

Forvarnarsjóður Reykjavíkur

Mannvirkjastofnun 
auglýsir eftir 
umsóknum um 
styrki úr Fræðslusjóði 
brunamála

Markmið sjóðsins er að stuðla að aukinni þekkingu 
þeirra sem starfa að brunamálum á sviði brunavarna 
og slökkviliðsstarfa. Sjóðurinn greiðir styrki til rann-
sóknar- og þróunarverkefna, námskeiðsgjöld, ferða- 
og dvalarkostnað, laun á námstíma og styrki vegna 
námskeiða og endurmenntunar. Mannvirkjastofnun 
annast úthlutun styrkja í samræmi við verklagsreglur 
um sjóðinn. Sjóðurinn hefur til umráða 4,0 millj. kr. og 
mun 60% til 90% verða ráðstafað til slökkviliða og til 
einstakra slökkviliðsmanna. Aðrir aðilar sem vinna að 
brunamálum eiga kost á 10% til 40% af ráðstöfunar-
fé sjóðsins. Verklagsregla Mannvirkjastofnunar um 
afgreiðslu umsókna og úthlutun styrkja má nálgast á 
heimasíðu stofnunarinnar.

Umsóknir merktar „Fræðslusjóður brunamála 2018“ 
skal senda til Mannvirkjastofnunar, Skúlagötu 21, 101 
Reykjavík eða á netfangið petur@mvs.is, fyrir 
26. mars á eyðublaði sem hægt er að nálgast á 
heimasíðu stofnunarinnar. Athygli er vakin á því að 
styrkveiting fellur úr gildi ef styrkur er ekki nýttur 
innan tveggja ára frá veitingu.

Nánari upplýsingar veitir Pétur Valdimarsson 
(petur@mvs.is)

Mannvirkjastofnun
Skúlagata 21 
101 Reykjavík
Sími 591 6000
Fax 591 6001
www.mvs.is
Skrifstofan er opin 
kl. 8.30-16 virka daga. 

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

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

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

Áskorun
frá óbyggðanefnd

Fjármála- og efnahagsráðherra hefur, fyrir hönd íslenska ríkisins, 
afhent óbyggðanefnd kröfur ríkisins um þjóðlendur á svonefndu 
svæði 9B, sem tekur til Snæfellsness ásamt fyrrum Kolbeins-
staðahreppi og fyrrum Skógarstrandarhreppi. Tilkynning um 
kröfurnar var birt í Lögbirtingablaðinu 23. febrúar síðastliðinn og 
er útdráttur úr efni hennar nú birtur hér í samræmi við 2. mgr. 10. 
gr. laga nr. 58/1998.

Á svæði 9B eru eftirtalin sveitarfélög: Snæfellsbær, Grundar- 
fjarðarbær, Eyja- og Miklaholtshreppur, Helgafellssveit, Stykkis- 
hólmsbær, hluti Borgarbyggðar (fyrrum Kolbeinsstaðahreppur) og 
hluti Dalabyggðar (fyrrum Skógarstrandarhreppur).  
Þjóðlendu kröfur ríkisins ná til fimm sérgreindra hluta svæðisins, 
það er 1) Eyrarbotns, 2) Snæfellsjökuls, 3) lands sunnan og austan 
Snæfellsjökuls, 4) landsvæðis milli Hraunhafnardals, Mælifells 
og Bjarnarfossdals og 5) fjalllendis milli Elliða og Lágafells, auk 
Baulárvalla. Nánari lýsingu krafna og yfirlitskort er að finna á 
vefsíðunni obyggdanefnd.is og á skrifstofum viðkomandi  
sveitarfélaga og sýslumannsembættis. 

Skorað er á þá er telja til eignarréttinda eða annarra réttinda 
á þeim svæðum sem ríkið gerir kröfur til að lýsa kröfum sínum 
skriflega fyrir óbyggðanefnd, Skuggasundi 3, 101 Reykjavík, í 
síðasta lagi föstudaginn 25. maí 2018. Með kröfunum þurfa að 
fylgja þær heimildir og gögn sem aðilar byggja rétt sinn á.

Leiðbeiningar um frágang kröfulýsinga, þ.á m. korta, er að finna 
á vefsíðunni obyggdanefnd.is og fást jafnframt á skrifstofu 
óbyggðanefndar. 

Óbyggðanefnd er úrskurðarnefnd á stjórnsýslustigi. Hlutverk 
nefndarinnar samkvæmt 7. gr. laga nr. 58/1998 er að 1) kanna 
og skera úr um hvaða land telst til þjóðlendna og hver séu mörk 
þeirra og eignarlanda, 2) skera úr um mörk þess hluta þjóðlendu 
sem nýttur er sem afréttur og 3) úrskurða um eignarréttindi innan 
þjóðlendna. 

Í samræmi við ákvæði 2. mgr. 10. gr. laga nr. 58/1998 verður 
yfirlýsingu um þjóðlendukröfur ríkisins þinglýst á þær fasteignir á 
svæðinu sem skráðar eru í þinglýsingabók og eru á viðkomandi 
svæði.

Óbyggðanefnd



Landsnet stuðlar að öflugu og öruggu flutningskerfi raforku um landið og ábyrgist þannig heilbrigt fjárfestingar-

umhverfi fyrir íslenskan raforkumarkað auk minni sóunar í raforkugeiranum í heild. Höfuðáhersla er lögð á 

flutningsnetið í öllum ákvörðunum sem snúa að fjárfestingum og rekstri og ávallt er tekið mið af þjóðhagslegum 

hagsmunum. Landsnet fer vel með þá fjármuni sem fyrirtækinu er treyst fyrir, sýnir ráðdeild, kostnaðarvitund og 

hagsýni við uppbyggingu og rekstur flutningskerfa. 

Landsnet hf. óskar eftir hæfum aðilum til að taka þátt í útboði rammasamnings um ráðgjafaþjónustu vegna 

verkhönnunar, útboðshönnunar og framkvæmdaeftirlits. Forvalinu verður skipt í þrjá hluta:

1. Verkhönnun

2. Útboðshönnun

3. Eftirlit

Forvalsgögn verða aðgengileg á útboðsvef Landsnets Delta e-sourcing, frá og með 7. mars næstkomandi, 

nánari upplýsingar um hvernig hægt er að nálgast forvalsgögn má finna á www.utbodsvefur.is. 

Kynningafundur vegna þessa forvals verður þann 14. mars kl. 14:30 hjá Landsneti, 

Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík. Óskað er eftir að þátttakendur tilkynni 

mætingu í gegnum útboðsvef Landsnets. Umsóknum skal skila

rafrænt fyrir kl. 11:00 þann 23. mars 2018. 

FORVAL VEGNA ÚTBOÐS
Á VERKFRÆÐIRÁÐGJÖF  

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

Landsbankinn auglýsir e�ir samstarfsaðilum 
til að sjá um verkfræðihönnun nýbyggingar 
bankans við Austurbakka 2 í Reykjavík. 
Frumtillaga liggur fyrir og eru Arkþing ehf. 
og C.F. Møller höfundar tillögunnar.

Að flatarmáli verður byggingin 14.500 m² ofan- 
jarðar og um 2.000 m² í kjallara, auk bílakjallara 
sem mun nýtast öllu svæðinu við Austurhöfn. 
Landsbankinn hyggst nýta um 10.000 m² af húsinu 
undir eigin starfsemi. Á jarðhæð er gert ráð fyrir 
verslun og þjónustu, auk móttöku og afgreiðslu 
fyrir bankann, og á efri hæðum er gert ráð fyrir 
skrifstofurýmum.

Óskað er e�ir að þeir aðilar sem áhuga hafa á 
að sjá um verkfræðihönnun sendi bankanum 
tölvupóst með upplýsingum um fyrri verk, reynslu, 
tæknibúnað og starfsmanna�ölda, auk annarra 
viðeigandi upplýsinga. Ekki er gerð krafa um að 
sama teymið geti tekið að sér heildarhönnun á 
öllum verkfræðiþáttum verksins. Landsbankinn 
mun einnig semja við ráðgjafa til að sinna e�ir- 
liti með verklegum framkvæmdum og sjá um 
kostnaðargát verksins.

Tölvupóstur með umbeðnum upplýsingum 
skal hafa borist Landsbankanum á netfangið 
austurbakki@landsbankinn.is eigi síðar en 
mánudaginn 19. mars nk. 

Landsbankinn  •  landsbankinn.is  •  410 4000

Verkfræðihönnun
– Austurbakki 2 – 

Auglýsing vegna úthlutunar byggðakvóta 
á fiskveiðiárinu 2017/2018 sbr. reglugerð 
um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa  

nr. 604, 3. júlí 2017
Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunarreglna í  
neðanskráðum byggðalögum sbr. auglýsingu nr. 227/2018 í  
Stjórnartíðindum.

Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um byggðakvóta til  
fiskiskipa fyrir:

Norðurþing (Raufarhöfn og Kópasker)

Sveitarfélagið Hornafjörður

Vopnafjarðarhreppur

Sveitarfélagið Ölfus (Þorlákshöfn) 

Árneshreppur 

Umsóknum skal skilað til Fiskistofu ásamt samningi við vinnslu-
aðila, á eyðublöðum sem er að finna á heimasíðu stofnunarinnar 
(fiskistofa.is), og þar eru ofangreindar reglur einnig aðgengilegar. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. mars 2018.

Fiskistofa, 1. mars 2018.

Tilkynning um fyrirhugaða 
yfirfærslu vátryggingastofns

Hér með tilkynnist um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns:
Yfirfærsla vátryggingastofns frá AXA Belgium SA til  

Portman Insurance SE.

Vátryggingartakar og vátryggðir geta skilað skriflegum 
athugasemdum til Fjármálaeftirlitsins vegna fyrirhugaðrar yfir-
færslu innan eins mánaðar frá birtingu þessarar tilkynningar.

Fjármálaeftirlitið veitir nánari upplýsingar ef óskað er.

LÝSING TILLÖGU 
AÐ DEILISKIPULAGI

FYRIR MIÐSVÆÐI OG 
SUÐURNES ÁLFTANESS 
Í GARÐABÆ

Bæjarstjórn Garðabæjar hefur í samræmi við 
1. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr.123/2010 
samþykkt skipulagslýsingu á gerð 
deiliskipulagsins Miðsvæði og Suðurnes 
Álftaness. 

Fyrirhugað er að vinna deiliskipulag skv. 
henni af svæði sem er á Miðsvæði og Suðurnesi 
og er svæðið um 94  ha að stærð. Markmiðið er 
að deiliskipuleggja svæðið fyrir íbúðabyggð og 
nærþjónustu í samræmi við Aðalskipulag 
Garðabæjar 2016-2030. 
Byggðin verði þéttust og hæst næst skólasvæði 
en lágreistari sem nær dregur opnum svæðum 
með strandlengju og tjarnarbökkum. 
Tillagan skal byggja á vinningstillögu úr 
samkeppni um deiliskipulag svæðisins sem efnt 
var til á síðasta ári. 
Lýsingin er aðgengileg á vef Garðabæjar 
www.gardabaer.is og í þjónustuveri. 

Ábendingar vegna lýsingarinnar skulu berast 
tækni- og umhverfissvði Garðabæjar, 
Garðatorgi 7, 210 Garðabær, fyrir 15. mars 2018.

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS



Landsnet hefur í hyggju að endurnýja samninga við Landsvirkjun um kaup á reiðuafli. Annars vegar er fyrirhugað 

að endurnýja fyrir 30. apríl nk. samning um reiðuafl í Fljótsdalsstöð. Hins vegar er fyrirhugað að endurnýja fyrir 

31. desember nk. samning um reiðuafl á Þjórsársvæði. Um er að ræða 30 MW reiðuafl í Fljótsdalsstöð og önnur 

30 MW á Þjórsársvæði. Nánar er fjallað um reiðuafl og kerfisþjónustu í reglugerð nr. 513/2003 um kerfisstjórnun í 

raforkukerfinu og í Netmála C2: Skilmálar um kerfisþjónustu Landsnets hf. Jafnframt vísar Landsnet til skilgreininga 

og tæknilegra krafna til aflvéla, sem fram koma í nýjasta samningi við Landsvirkjun um reiðuafl á Þjórsársvæði og 

Blöndu, sem tók gildi 1. janúar 2017 og finna má á heimasíðu Landsnets.

 

Landsvirkjun er í dag eini aðilinn á Íslandi sem uppfyllir þær kröfur sem Landsnet gerir til tíðnistýrðs reiðuafls. 

Landsnet metur það hins vegar svo að það sé æskilegt að til staðar séu fleiri aðilar á þessum markaði og hvetur því 

markaðsaðila á raforkumarkaði að skoða hvort þeir séu viljugir og hæfir til þess að veita þessa mikilvægu þjónustu. 

Landsnet áformar á árinu að auglýsa eftir þátttakendum í nýsköpunarsamstarf en þar mun aðilum gefast tækifæri til 

að þróa þjónustu sína í samstarfi við Landsnet þannig að hún uppfylli þær kröfur sem gerðar eru til reiðuafls. 

 

Hafi aðilar athugasemdir við endurnýjun samninga við Landsvirkjun 

eru þeir hvattir til að koma þeim á framfæri við Landsnet 

fyrir 22. mars 2018 á tölvupóstfangið landsnet@landsnet.is 

með efnislínu merkta „Reiðuafl 2018, athugasemdir“.

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

INNKAUP Á REIÐUAFLI
Fyrirhuguð endurnýjun samninga um innkaup á reiðuafli

Útboð nr. 20269

Blönduvirkjun
Gilsárstífla, endurnýjun ölduvarnar 

og hreinsun úr setgildrum
Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í verkið  „Blönduvirkjun, 
Gilsárstífla, endurnýjun ölduvarnar og hreinsun úr  
setgildrum“  í samræmi við útboðsgögn nr. 20269.

Verkið felst í að endurnýja ölduvarnarfyllingu á Gilsárstíflu 
við inntakslón Blönduvirkjunar ásamt hreinsun úr setgildrum 
í farvegi Gilsár neðan stíflunnar.

Helstu magntölur eru: 
Vinnsla og flutningur á ölduvarnargrjóti:  10.000 m3
Fjarlæging ölduvarnargrjóts úr stíflu: 10.000 m3
Frágangur á fláavörn: 16.000 m2
Endurröðun ölduvarnarfyllingar í stíflu: 20.000 m3

Framkvæmdatími er frá byrjun júlí 2018 og skal verkinu að 
fullu lokið 1. desember 2018. Yfirborð Gilsárlóns verður 
lækkað í áföngum þegar unnið er við ölduvarnarfyllingu.  

Vettvangsskoðun fer fram þann 14. mars 2018 í samræmi 
við útboðsgögn nr. 20269.

Útboðsgögn eru  aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar, 
http://utbod.lv.is  

Tilboðum skal skila til Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68, 
103 Reykjavík,  fyrir klukkan 12:00 þriðjudaginn  27. mars 
2018 þar sem þau verða opnuð kl. 14:00 sama dag og lesin 
upp að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

kopavogur.is

ÚTBOÐ

GATNAGERÐ
Glaðheimar

Yfirborðsfrágangur á götum og stígum
Kópavogsbær óskar eftir tilboðum í yfirborðsfrágang á 
götum, stígum, gangstéttum, torgum og opnum svæðum á 
Glaðheimasvæðinu. Götur sem um ræðir eru Álalind og að 
hluta Glaðheimavegur og Bæjarlind. 
Lokið er við að leggja allar lagnir og jarðvegsskipta í 
götum og stígum og fellst í verkinu að fullgera yfirborð 
gatna, stíga, gangstétta og opinna svæða með annaðhvort 
malbiki,  hellulögn, grasi eða steypu. 

Helstu magntölur eru:
 Malbikun 6.800 m²
 Hellulögn 4.500 m²
 Steypa 70 m³

Verkinu skal að fullu lokið 1. september 2018.

Útboðsgögn verð afhent rafrænt og skulu þeir, sem óska 
eftir útboðsgögnum fyrir verk þetta, senda tölvupóst á  
netfangið utbod@kopavogur.is , frá og með þriðjudeginum 
6. mars nk. Í tölvupósti skal koma fram nafn tengiliðs  
vegna útboðsins, símanúmer, netfang og nafn fyrirtækis.

Tilboð skulu hafa borist í þjónustuver Kópavogs, Digranes-
vegi 1, 200 Kópavogur fyrir kl. 11:00 þriðjudaginn 20. mars 
2018. Og verða þau þá opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda 
sem þar mæta. 

Gott tekjutækifæri
Atvinnurekstur tengdur ferðamannaiðnaði til sölu 
miðsvæðis í Reykjavík og háannatími framundan.

Áhugasamir sendi nafn, kennitölu og símanúmer merkt 
„Tekjutækifæri“á box@frett.is 

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

útboð nr. 14176.

EES útboð nr. 14172

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

Óskar eftir blikksmiðum  
eða vönum mönnum í Blikksmíðavinnu,  

einnig aðstoðarmönnum. 
 

Upplýsingar í síma: 893 4640 eða  
blikksmidi@simnet.is

Blikksmíði ehf
Óskum eftir 
sumarhúsi á leigu

Starfsmannafélag HS Orku óskar eftir 
sumarhúsi á leigu frá júní til lok ágúst. 
Æskileg staðsetning er innan 100 km 
radíuss frá Reykjavík.

Áhugasamir vinsamlega sendið upplýsingar 
á sig@hsorka.is

hsorka.is
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519 5500
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

Brúnaland 26

88.500.000

108 Reykjavík
Raðhús 5 herb. 230  fm Raðhús á pöllum, bílskúr

Úlfar Þór fasteignasali  897 9030

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Opið hús þri 6. mars kl. 17.30-18.00

Töluvert mikið endurnýjuð íbúð

Hörðaland 18

32.900.000

108 Reykjavík
2 herb.Íbúð 52 fm Sér garður mót suðri

Þóra fasteignasali 777 2882

Opið hús mán. 5. mars kl 17.30-18.00

Sérlega glæsileg 3ja herb á fjórðu hæð, útsýni

Holtsvegur 25 -  íb. 405

53.900.000

210 Garðabæ
3 herb.Íbúð 95,9 fm Bílageymsla

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Opið hús mán 5. mars kl. 17.00-17.30

Tveggja herbergja íbúð, ný gólfefni, sólstofa.

Kötlufell 9

26.900.000

111 Reykjavík
2 herb.Íbúð 64,2 fm Laus við kaupsamning 

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Með leigsamningum, góð fjárfesting

Melabraut 19

Tilboð

170 Seltjarnarnes
4 íbúðir 47-56 fm Fjórar tveggja herbergja íbúðir

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

4 TVEGGJA HERBERGJA ÍBÚÐIR

Björt og mikið endurnýjuð íbúð á 3ju hæð

Háaleitisbraut 17 

48.900.000

108 Reykjvík
4 herb.Íbúð með bílskúr 134 fm Frábært útsýni

Þóra fasteignasali 777 2882

Opið hús þri. 6. mars kl 17.00-17.30

Á byggingarstigi, 4-5 herbergi

Einarsnes 62

54.900.000

101 Reykjavík
x herb.Einbýli 218,4 fm Tækifæri

Brandur fasteignasali 897 1401

TÆKIFÆRI

Glæsilega innréttað

Borgartún 6

110.000.000

105 Reykjavík
258,8 fmSkrifstofa 2. hæð

Brandur fasteignasali 897 1401

Skrifstofuhúsnæði

laLs strax

Garðastræti 21

TIL LEIGU

101 Reykjavík
3 herb.Íbúð 53,7 fm Risíbúð

Brandur fasteignasali 897 1401

TIL LEIGU

Stæði í bílageymslu

Klappastígur 1A

42.500.000

101 Reykjavík
3 herb.Íbúð, þriðja hæð 71,2 fm Vel skipulögð

Böðvar lögfræðingur  660 4777

Opið hús mán 5. mars kl. 17:30-18:00

Vinsælt hverfi

Lundarbrekka 8

36.900.000

200 Kópavogur
Íbúð 3 herb. 98.5 fm Rúmgóð íbúð

Sigurður Fannar fasteignasali 897 5930

Opið hús mán 5. mars kl. 18:00-18:30

 Kirkjuteigur 11

31.500.000

105 Reykjavík
Íbúð 3 herb. 72,7 fm Sér inngangur 

Úlfar Þór fasteignasali  897 9030

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Mikið endurnýjuð íbúð

Opið hús mán 5. mars kl. 18.00-18.30



Mannverk lauk nú í sumar framkvæmdum seinni 
áfanga Hótel Miðgarðs við Laugaveg 120. Hótel 
Miðgarður er hluti af CenterHotels keðjunni 
sem rekur í dag sex hótel í miðborg Reykjavíkur.
 
Viðbyggingin er viðbót við hálfrar aldar gamalt 
hús Gunnars Hanssonar sem upprunalega hýsti 
Búnaðarbankann. Sá hluti var endurinnréttaður 
og tekinn í notkun árið 2015 með 43 hótelher-
bergjum og veitingastað. CenterHotel Miðgarður 
er nú í heild fullbúið 170 herbergja hótel með 
veitingastað, opinni móttöku, bar, fundarsölum 
og glæsilegri heilsulind.

HÓTEL MIÐGARÐUR —————
TIL HAMINGJU MEÐ OPNUNINA!

Laugavegur 120

Við óskum Centerhotels til hamingju með 
nýja hótelið og þökkum um leið öllum þeim 
aðilum sem komu að þessu verkefni fyrir 
ánægjulegt og gott samstarf.
 
Mannverk sá um þróun, hönnunarstjórn 
og framkvæmdir á húsnæðinu eftir hönnun 
Glámu-Kím arkitekta og í samstarfi við 
eftirtalda aðila:

MANNVERK.IS



Verð kr. 33.5 – 49.9. millj.
Upplýsingar: Sveinn s. 6900.820 og Þórarinn s. 7700.309

Byggingaraðili NÝ-HÚS byggingarverktakar

GERPLUSTRÆTI 2-4, 
270 MOSFELLSBÆ

AUSTURSTRÖND 6 – 170 SELTJ. 

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 6. MARS KL 17:30-18:00.

V. 53,9 m kr. 
                                                                                         Andri s. 690 3111

HAGAMELUR 31 -107 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 4.MARS KL.15.30-16.00

LAUS TIL AFHENDINGAR STRAX
V. 77.- millj.                                                              Sveinn s. 6900 820

ÁSAKÓR 15 – 203 KÓP.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 5. MARS KL 12:15-13:00.

V. 52,9 m kr. 
                                                                                         Andri s. 690 3111

AUSTURKÓR 98 – 203 KÓP.

V. 59,9 millj.
Þórarinn s. 770 0309

DRAUMAHÆÐ 8 – 210 GARÐABÆ

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 4.MARS KL.14:30-15:00

VERULEGA SNYRTILEG EIGN
GÆTI LOSNAÐ FLJÓTLEGA
V. 75 millj. 

                                                                                      Sveinn s. 6900 820

STAFNASEL 4 – 109 RVK.

V. 85 millj.
                                                                                   Þórarinn s. 770 0309

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS 

Landmark leiðir þig heim!landmark.isHlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

Sigurður Samúelsson Þórarinn Thorarensen Þórey Ólafsdóttir  Andri Sigurðsson Sveinn Eyland  Kristján Ólafsson Nadia Katrín Banine Benedikt Ólafsson  Ingibjörg A. Jónsdóttir Eggert Maríuson Jóhanna Gustavsdóttir Helga Snorradóttir Guðrún D. Lúðvíksdóttir Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir 



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

VIÐ ERUM TRAUSTI

Trausti fasteignasala 

 



Álalind 10
201 KÓPAVOGUR

LIND fasteignasala kynnir:

FULLBÚNAR ÍBÚÐIR TIL SÝNIS - Nýjar og glæ-
silegar íbúðir að Álalind 10, 201 Kópavogi. Af-
hending við afhendingu. Íbúðir skilast fullbúnar 
með öllum gólfefnum. Léttir innveggir eru 
hlaðnir með Lemga steinum frá Steypustöðinni. 
Lofthæð 2,93 í 5 íbúðum. Húsið er 4ra hæða 
lyftuhús með 11 íbúðum og fylgir öllum íbúðum 
stæði í upphitaðri bílageymslu. 

204 – 3 herb. 110 fm. V.55,5 m.
203 – 3 herb. 105,8 fm. V.54,9 m.
403 – 3 herb. 110,1 fm. V. 58,9 m.
201 – 5 herb. 158,5 fm. V.75,9 m.

STÆRÐ: 106-188 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-5

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

Sólvallagata 48
101 REYKJAVÍK

Glæsileg nýuppgerð þriggja herbergja íbúð á 
2. hæð við Sólvallagötu 48 í Reykjavík. Eignin 
er mikið endurnýjuð á vandaðan hátt, mikil 
lofthæð er í íbúðinni og öll rými afar rúmgóð.

STÆRÐ: 98,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

59.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Þrastarhöfði 4
270 MOSFELLSBÆR

Glæsilega þriggja herbergja útsýnisíbúð með 
sérinngangi ásamt bílastæði í bílakjallara.

STÆRÐ: 103,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

46.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Álalind 14
201 KÓPAVOGUR

Lind fasteignasala kynnir:

Fallegar og vel skipulagðar íbúðir í 
glæsilegu húsi við Álalind 14.

Íbúðir afhendast fullbúnar með 
gólfefnum, ísskáp, uppþvottavél, 
þvottavél og þurrkara. Stórar svalir 
með lokuðu svalaskýli. Lokuð og 
upphituð bílageymsla. 

Áætluð afhending júní - ágúst 2018. 

Verð á tveggja herbergja frá 
40.900.000 kr.

Verð á fjögurra herbergja frá 
62.900.000 kr.

Allar upplýsingar veita:

STÆRÐ: 75-139 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-4

Heyrumst

Þorsteinn Yngvason 
Löggiltur fasteignasali 
Hdl

  696 0226  
  thorsteinn@fastlind.is

Heyrumst

Stefán Jarl Martin 
Löggiltur leigumiðlari 
Sölufulltrúi

  892 9966  
  stefan@fastlind.is

SÖLUSÝNING    sunnudaginn 4. mars 15:30 – 16:00

OPIÐ HÚS    sunnudaginn 4. mars 14:30 – 15:00OPIÐ HÚS    4. mars 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    4. mars 14:00 – 14:30



Nýtt hótel á höfuðborgarsvæðinu
Rekstraraðili óskast

Gert er ráð fyrir 108 herbergjum, uþb. 16-27 fm.
Áætlað er að hótelið verði tilbúið til afhendingar í ágúst 2019.
Rekstraraðilar geta haft áhrif á hönnun komi þeir inn fljótlega.

Daði Hafþórsson 
löggiltur fasteignasali 
824 9096 
dadi@eignamidlun.is

UPPLÝSINGAR VEITIR

Blikahólar 8, 111 Rvk., 
OPIÐ HÚS MIÐ. 7. MARS KL. 17:00-17:30

Glæsileg, mikið endurnýjuð 5 herb. 
 125,6 fm íbúð ásamt 37,9 fm inn- 

byggðum bílskúr, í góðri blokk við 
Blikahóla. samtals 163,5 fm.  
Fjögur svefnherbergi. Parket og flísar 
á gólfum. Nýleg eldhúsinnrétting. 
Uppgert baðherbegi með tengi fyrir 
þvottavél og þurrkara. Svalir í suður 
með miklu útsýni.  Verð 49 millj. 

Opið hús miðvikudag 7.mars  
frá kl. 17-17:30, verið velkomin

Ásgarður 10, 108 Rvk,  
2JA HERB. M/SÉRINNGANGI OG SÉRVERÖND

Góð 2ja herbergja  íbúð á jarðhæð 
m/sérinngangi í tvíbýlisraðhúsi á 
frábærum stað.  

Að sunnanverðu er skjólgóð hellulögð 
verönd og gengt frá henni í sameigin-
legan garð.  Rúmgott eldhús, frábær 
staður. 

Verð 30,5 millj. 

Valhúsabraut 13, 170 Seltj., 
SÉRHÆÐ ÁSAMT BÍLSKÚR.

Björt og rúmgóð miðhæð á frábærum 
útsýnisstað á Seltjarnarnarnesi. 

Íbúðin er skráð 120,5 fm. en auk þess 
fylgir gróðurhús og bílskúr, þannig 
að heildareignin er skráð 176,6 fm. 
Undir bílskúrnum er rúmgott óskráð 
rými sem nýtist sem geymsla eða 
tómstundarými. Hæðin er mjög vel 
skipulögð og með góðum svölum en 
þarfnast endurbóta. 

Laugarnesvegur, 2.hæð, 
2JA HERB. 

Laugarnesvegur - 2. hæð. Góð 
tveggja herbergja ca. 48. fm íbúð í 
litlu fjölbýlishúsi. 

Íbúðin skiptist í svefnherbergi, stofu, 
eldhús og baðherbegri m. baðkari, 
svalir frá stofu í suðaustur. 

Mjög góð fyrstu kaup eða sem  
fjárfesting til útleigu. 

Verð 26,9 millj. 

Leifsgata 3, 101 Rvk. 
OPIÐ HÚS  ÞRI. 6. MARS KL. 16:30-17:00 

Björt og falleg , vel skipulögð 3ja 
herbergja íbúð á þriðju hæð ásamt 
aukaherb. í kjallara sem hentar vel til 
útleigu, samtals 100,4 fm. 

Parket og flísar á gólfum. 

Íbúðin er staðsett á frábærum stað í 
miðbænum, stutt í sund, skóla og alla 
þjónustu. 

Opið hús þriðjudaginn 6. mars  
frá kl. 16:30-17, verið velkomin.

Sóltún 9, 105 Rvk., 
STÓRGLÆSILEG ÞAKÍBÚÐ/PENTHOUSE + BÍLAG.

Stórglæsileg 215 fm þakíbúð/pent-
house ásamt stæði í bílageymslu. 
Vandaðar innréttingar sem og gólf- 
efni. Stórar stofur. Gott innra skipulag. 
Tvö baðherbergi. Granít í borðplötu 
og sólbekkjum.  Kringum íbúðina eru 
svalir með heitum potti og glæsilegu 
útsýni. Eina íbúðin á hæðinni.  Þetta 
er sérlega vönduð íbúð á góðum stað. 

Verð 109 millj.

Kleppsvegur 62, 104 Rvk., eldri borgarar. 
OPIÐ HÚS ÞRI. 6. MARS KL. 16:30-17:00 

Björt og falleg íbúð á 6. hæð  
(íbúð 604) í fjölbýlishúsi fyrir 60 ára 
og eldri. Íbúðin skiptist í stofu og 
borðstofu, opið eldhús, svefnherb. 
með skápum, baðherbegi auk 
þvottah. innan íbúðar. Göngustígur 
yfir á Hrafnistu og mögulegt að nýta 
fjölbreytilega þjónustu sem þar er 
í boði.

Opið hús þriðjudaginn 6. mars  
kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Miðbraut 23 170 Seltjarnarnes 
OPIÐ HÚS MÁN. 5. MARS KL. 16:30-17:00 

Vönduð og mikið endurnýjuð 3ja 
herb. íbúð. Síðastliðið sumar var ytra 
byrði hússins tekið í gegn fyrir um 
11.500.000- . Skipt var um glugga 
þar sem þurfti. Múrviðgerðir og 
húsið allt málað að sögn seljanda. 
Íbúðin skiptist í: Tvö svefnh., baðh., 
stofu og eldhús. Sérgeymsla er í 
sameign, ekki skráð inn í fm fjölda 
íbúðarinnar. Stórar svalir með frábæru 
sjávarútsýni. Opið hús mán. 5. mars 
frá 16:30-17:00, verið velkomin.

Hvað kostar eignin mín?
Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Þú finnur okkur á fold.is

Sóltún 20 • Sími: 552 1400 
www.fold.is • fold@fold.is

Viðar Böðvarsson

viðskiptafr. og lögg. fast. 
vidar@fold.is / 694-1401

Gústaf Adolf Björnsson 

íþróttafræðingur og lögg.fast
gustaf@fold.is / 895-7205  

Kristín Pétursdóttir 

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965 

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr. og í 

löggildingarnámi
rakel@fold.is / 699-0044 

Einar Marteinsson 
í löggildingarnámi

einarm@fold.is / 893-9132
Anna Ólafía Guðnadóttir 

íslenskufræðingur

Íbúðareigendur / leigusalar
Óskum efir íbúðum til leigu og kaups  

í öllum hverfum Reykjavíkur fyrir opinberan aðila  

Traustar greiðslur, langur leigutími. 

Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Óskum eftir
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Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali,
sölustjóri

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Magnea S. 
Sverrisdóttir
MBA,
lögg. fasteignasali

Kjartan 
Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali,
framkvæmdastjóri

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali,
lögg. leigumiðlari

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson
Lögg. fasteignasali

Brynjar Þ. 
Sumarliðason
BSc í viðskiptafr.,
lögg. fasteignasali

G. Andri 
Guðlaugsson
Lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Gunnar Jóhann 
Gunnarsson
Hdl.,
lögg. fasteignasali

Daði Hafþórsson
Lögg. fasteignasali

Hreiðar Levy
Guðmundsson
Nemi til lögg. 
fast.sala

Jenný Sandra 
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Elín Þorleifsdóttir
Ritari

Ásdís H. 
Júlíusdóttir
Ritari

María Guðrún 
Waltersdóttir
Móttökuritari

EINSTAKAR ÍBÚÐIR VIÐ JAÐARLEITI 2–6

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

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Guðlaugur I. Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
gudlaugur@eignamidlun.is
Sími 864 5464

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Brynjar Þ. Sumarliðason
BSc í viðskiptafræði, löggiltur fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is
Sími 896 1168

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Fallegar íbúðir í nýju hverfi á frábær-
um stað í borginni. Flestar íbúðir með 
fallegu útsýni.

Stærðir frá 60,4 m2 til 147,7 m2. Stór 
hluti íbúðanna er 2–3ja herbergja.

Íbúðum verður skilað fullbúnum án 
gólfefna. Bílastæði í bílageymslu 
fylgja hluta íbúða. Áætluð af-
hending sumarið 2018.

KYNNING Á EIGNAMIÐLUN GRENSÁSVEGI 11
sunnudaginn 4. mars. milli kl. 13:00 og 14:00.

NÝJAR ÍBÚÐIR Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR
Frakkastígsreitur
Frakkastígur 8E , Hverfisgata 58 A og B

Á Frakkastígsreit eru í byggingu 67 litlar og meðal-
stórar íbúðir sem munu tengjast skjólgóðum, lokuð-
um garði. 

Á götuhæðum bygginganna sem snúa að Lauga-
vegi, Frakkastíg og Hverfisgötu verða verslanir, 
veitingahús og fjölbreytt þjónusta. 

Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali
kjartan@eignamidlun.is
824 9093

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Brynjar Þ. Sumarliðason
BSc í viðskiptafræði, löggiltur fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is
Sími 896 1168

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Um er að ræða 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir.  
Auk þess eru tvær stórar penthouse íbúðir.  
Stæði í bílageymslu fylgir með hluta af íbúðunum.  
Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna. 

Stærð frá 56,5 m2 - 178 fm.
Verð frá 40,9 millj.
Afhending áætluð í febrúar 2018.

Guðlaugur I. Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
gudlaugur@eignamidlun.is
Sími 864 5464

NÁNARI UPPLÝSINGAR

G. Andri Guðlaugsson
Lögfræðingur, löggiltur fasteignasali
andri@eignamidlun.is
Sími 662 2705

NÁNARI UPPLÝS-

G. Andri Guðlaugsson
Lögfræðingur, löggiltur fasteignasali
andri@eignamidlun.is
Sími 662 2705

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Kynning á Eignamiðlun, Grensásvegi 11, 
sunnudaginn 4. mars milli kl. 13 og 14.
Hægt verður að skoða íbúðirnar með 
sölumönnum í framhaldi af kynningunni.

OPIÐ HÚS – SUNNUDAG
4. mars milli 13:00 og 14:00.

Gengið inn um bílageymslu Hverfisgötumegin.



Kaffihús –Kringlan
Spennandi viðskiptatækifæri í hringiðu Kringlunnar. 

Nánari upplýsingar gefur Guðmundur H Valtýsson 
viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali  

s. 865 3022 eða gudmundur@eignalind.is

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Einbýli – parhús – raðhús í Árbæ, Grafarvogi, 

Skilyrði að hægt sé að útbúa minnst  
3ja herbergja sér íbúð í húsnæðinu

Verð má vera allt að 90 milljónir

 
eða bein kaup

leitar að ...
sérbýli með möguleika á aukaíbúð

www.spanareignir.is

Einstakt tækifæri til að 
eignast fallegt heimili í sólinni

Aðalheiður Karlsdóttir  
löggiltur fasteignasali

adalheidur@spanareignir.is 
sími: 893 2495 

– aðeins 20 mín frá Alicante flugvelli.

GLÆSILEGT EINBÝLISHÚS Á EINNI HÆÐ.
Rúmgóð verönd. Stór og sólríkur lokaður 
garður með einkasundlaug. 
Stofa, borðstofa, gott eldhús.  
Þrjú svefnherbergi og tvö baðherbergi.  
Yfirbyggt bílastæði inni á lokaðri lóð.
Innbú getur fylgt eftir samkomulagi.  
Miðstýrt ofnakerfi.
Ótal golfvellir á svæðinu.
Stutt á strönd.

LA MARINA Á SPÁNI

Verð: Ikr. 38.400.000,-

VIÐ HÖFUM SELT FASTEIGNIR Á SPÁNI SÍÐAN 2001.  
ÞÚ ERT Í ÖRUGGUM HÖNDUM HJÁ OKKUR.

Traust og ábyrg fasteignamiðlun í 22 ár!

Allar nánari upplýsingar um eignirnar veitir 
Einar Guðmundsson lögg.fasteignasali í síma

896 8767

Tjarnargata 10C 59,9 millj.

Sóltún 20, 105 Reykjavík
einar@egfasteignamidlun.is

GLÆSILEG ÍBÚÐ VIÐ TJÖRNINA Í REYKJAVÍK. Um er að ræða ca. 100 fm bjarta, fallega og vel 
hannaða íbúð á 1. hæð, sem hefur verið endurnýjuð á vandaðan og smekklegan máta, í 
fjölbýlishúsi teiknuðu af Einari Sveinssyni arkitekt. Í dag skiptist íbúðin í  4-5 svenherbergi, stofu 
og borðstofu, eldhús, baðherbergi og forstofu. Frábær staðsetning í hjarta miðborgarinnar þar 
sem öll þjónusta og ýmis menningarleg starfsemi er við hendina.

sunnudag 16-16:45 og mánudag 12:15-13:00
OPIÐ HÚS

www.egfasteignamidlun.is

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

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is
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Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 34 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

Skoðið teikningar á bygg.is

NÝTT Í SÖLU

Lundur 7-13

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

Borgartúni 31

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

Fossvogsdalnum 
í Kópavogi
Sala er hafin á íbúðum í glæsilegum álklæddum fjölbýlishúsum 
í Lundi 7-13 í Kópavogi. Íbúðirnar eru 101,9-196,8 fm. 
Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

Lundur er án vafa ein glæsilegasta staðsetning íbúðabyggðar 
á höfuðborgarsvæðinu enda skapa Fossvogurinn, Öskjuhlíðin 
og rómaðar gönguleiðir gott jafnvægi milli byggðar og náttúru. 
Hverfið er skipulagt með sex kjörnum og milli þeirra verða stór 
græn svæði. Stutt er í margvíslega þjónustu, afþreyingu og 
menningu, s.s. Smáralind, Kringluna, Salinn og Gerðasafn.

Síðustu nýju íbúðirnar 
í fjölbýli í Lundinum



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

Guðmundur Th. 
Jónsson
Lögg. fasteignasali
gtj@fastmark.is

Gísli Rafn Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

Elín D. Wyszomirski
Lögg. fasteignasali
elin@fastmark.is

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

Heimir Fannar  
Hallgrímsson
hdl. og lögg. fasteignasali
heimir@fastmark.is

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík 
Sí

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Stóragerði 9.  Glæsileg neðri sérhæð með fjórum svefnherbergjum.

OPIÐ HÚS

Í D
AG

Eignin verður til sýnis í dag, 
laugardag, frá kl. 13.30 – 14.30 

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Virkilega falleg og vel skipulögð 114,0 fm. íbúð með svölum til 
suðvesturs í nýlega viðgerðu og steinuðu fjórbýlishúsi í Hlíðunum. 
Inngangur er sameiginlegur með risíbúð hússins.  Eignin er mikið 
endurnýjuð.  Að innan er nýlega búið að skipta um eldhúsinn-
réttingu og baðherbergi er nýendurnýjað. Stofa með fallegri 
gluggasetningu. Fjögur herbergi.  
Húsið að utan var viðgert og steinað fyrir um 10 árum síðan og 
lítur vel út. Gler og gluggar hafa verið endurnýjaðir að hluta.  
Verð 54,9 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, laugardag. frá kl. 13.30 – 14.00   Eigng in ve

OPIÐ 

HÚS

Drápuhlíð 9  
Góð 5 herbergja íbúð

Verð: Tilboð

4ja herbergja

105 fm

Vatnsbakkalóð – Bátalægi

Brandur Gunnarsson fasteignasli          GSM: 897-1401/ brandur@fastborg.is

ÞINGVELLIR - SUMARHÚS

Þingvellir - Sumarhúss

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is
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Gott tekjutækifæri
Atvinnurekstur tengdur ferðamannaiðnaði til sölu 
miðsvæðis í Reykjavík og háannatími framundan.

Áhugasamir sendi nafn, kennitölu og símanúmer merkt 
„Tekjutækifæri“á box@frett.is 





Bílar 
Farartæki

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

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA SELJA 
BÍL?

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

AUDI A6 2,0 TDI 03/2013, ekinn 103 
Þ.km, dísel, sjálfskiptur, S-line sæti, 
19” felgur ofl. TILBOÐ 3.990.000 kr. 
Raðnúmer 256375 á BILO.is

LAND ROVER RANGE ROVER 
SUPERCHARGED Árgerð 2006, ekinn 
163 Þ.km, sjálfskiptur. Glæsilegt 
eintak! Verð 2.550.000 kr. Raðnúmer 
257550 á BILO.is

LAND ROVER DISCOVERY Árgerð 
1998, ekinn aðeins 154 Þ.km, bensín, 
sjálfskiptur. TILBOÐ 399.000 kr. 100% 
lán! Raðnúmer 257360 á BILO.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

 Bílar til sölu

MB Sprinter 313 sjálskiptur árg. 
2011 ekinn 150.000 km. verð: 
2.490.000,- Ford F350 Platinum 
Ultimate með öllum aukahlutum. 
Nýr ekinn 2500 km. Verð: 
7.990.000,- + VSK Uppl. S: 893-2098

Suzuki Vitara GLX, 2016, Dísel, 
sjálfsk, Ek. 39þ.km. Vel með farinn, 
Ísl leiðsögukerfi, bakkmyndavél o.fl 
Verð 3,1. Uppl S-862-7590

 Hjólbarðar

NÝJU SAILUN DEKKIN Á 
FRÁBÆRU VERÐI.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

Þjónusta

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

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

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

 Húsaviðhald

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

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Spádómar

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

 Skemmtanir

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

HÚSBÍLAÆÐI !
Ford Transit 2.2 diesel 
LMC Húsbíll 
árg 2009, ekinn 127 þ. 
km, 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
6 og kojur.  
Verð 4.990.000,
Tilboð 3.350.000. 

Carado húsbíll 
árg 2015 ekinn ca 100 
þ km 6 gíra, með öllu 
því helsta sem húsbíll 
þarf að hafa, svefnpláss 
fyrir 4 
Verð 7.990.000.  
Tilboð 6.990.000
Bíllinn er í Keflavík 
Uppl. síma 776 7600

Ford Transit 2.2 diesel 
LMC Húsbíll 
árg 2009, ekinn 131 þ. 
km, 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
6 tvöfalt rúm aftast.  
Verð 4.990.000.- 
Tilboð 3.350.000. 

Fiat Ducato 2.3 diesel 
Carado húsbíll 
árg 2011, ekinn 145 þ. 
km, 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
6 og kojur. Verð 5.590.000 
Tilboð 4.450.000. 

Ford Transit 2.4 diesel 
Carado húsbíll 
árg 2010, ekinn 124 þ. 
km, 6 gíra, á tvöföldum 
að aftan, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
6 og kojur. Verð 5.990.000 
Verð nú 4.250.000. 

Dacia Dokker  
1.5 diesel
árg 2016 ekinn 28 þ km 
5 gíra svefnpláss fyrir 
2 sólarsella og öndun á 
topp, klár í notkun 
Verð 1.990.000 
Tilboð 1.700.000 

 Carado húsbíll 
árg 2015 ekinn ca 100 
þ km 6 gíra, með öllu 
því helsta sem húsbíll 
þarf að hafa, svefnp-
láss fyrir 2 
Verð 7.490.000. 
Tilboð 6.490.000
Bíllinn er í Keflavík 
Uppl. síma 776 7600
Fiat Ducato 2.3 diesel 

Allir bílarnir eru staðsettir í Keflavík. Upplýsingar í síma 776 7600

Touring Cars ehf, Klettatröð 19, 262 Keflavík (Ásbrú)

gummi@touringcars.eu

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Múrarar

Keypt
      Selt

 Til sölu

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

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

Heilsa

 Nudd

HEILNUDD
Heilnudd, slökun, íþróttanudd 
og snyrting. Afslappandi og gott 
umhverfi á sv. 105 rvk. Opið kvöld 
og helgar. S. 894 4817

Skólar
Námskeið

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

 Námskeið

ICELANDIC, ENGLISH & 
NORWEGIAN F. FOREIGNERS - 

ENSKA - NORSKA
Levels/Stig: I, II, III, IV, V: ÍSLENSKA 
f. útlendinga, NORSKA, ENSKA f. 
Fullorðna: Start/Byrja: 5/2, 5/3, 2/4, 
30/4. 28/5, 25/6: 4 weeks/vikur x 
5 days/daga. 2-6 students/nem. 
Morn/Aftern/Evening. Morgna/
Síðd/Kvölds. Aukatímar: STÆ/EÐL: 
www.iceschool.is - ff@icetrans.
is - Fullorðinsfræðslan-IceSchool, 
Ármúli 5. 108 s. 5571155 / 8981175.

Heimilið

 Antík

WWW.UR.IS
Antikklukkur og viðgerðir Sérhæfð 
viðgerðarþjónusta á gömlum 
klukkum og úrum. Guðmundur 
Hermannsson úrsmíðameistari. S. 
554 7770 & 691 8327. www.ur.is 
ur@ur.is

Komdu og
prófaðu!

Malarhöfði 2

Sími 5773777

www.bill.is

TOYOTA Corolla. 
Árgerð 2014, ekinn 90 Þ.KM, dísel, 
6 gírar. 

Verð 1.990.000. 
Rnr.271145.

RENAULT Kadjar. 
Árgerð 2017, ekinn 31 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur 6 gírar. 

Verð 3.390.000. 
Rnr.251098.

TOYOTA Auris terra. 
Árgerð 2015, ekinn 82 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. 

Verð 1.780.000.
Rnr.250255.

POLARIS Sportsman
x2 800.
Árgerð 2008, ekinn 11 Þ.KM, bensín, . 

Verð 990.000. 
Rnr.251177.

SUZUKI Grand vitara. 
Árgerð 2015, ekinn 65 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. 

Verð 2.790.000. 
Rnr.107010.

NISSAN X-trail  plus-2. 
Árgerð 2017, ekinn 27 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. 

Verð 4.890.000. 
Rnr.250975.

SKI-DOO Mxz x 800. 
Árgerð 2009, ekinn 3 Þ.KM, bensín, . 

Verð 590.000. 
Rnr.260818.

NISSAN Note. 
Árgerð 2016, ekinn 34 Þ.KM, dísel, 
5 gírar. 

Verð 1.790.000. 
Rnr.260726.

 s. 618 8418  •  vinnupallarehf@gmail.com

SJÁUMST Á VERK OG VIT

8. - 11. MARS 2018

Plettac vinnupallar
- Protekt fallvarnarbúnaður

Láttu öryggi og lausnir ráða ferðinni

Þjónusta

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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 Barnavörur

VAGNSTYKKI + KERRUSTYKKI 
+ SKIPTITASKA

Verð frá 99.900 kr. Barnið 
Okkar - Hlíðasmára 4 - 201 Kóp. 
barnidokkar.is

Húsnæði

 Húsnæði í boði
Einstaklingsíbúð á Langholtsvegi til 
leigu. Laus strax. S. 5532171

 Húsnæði óskast

LEIGUÍBÚÐ/HERBERGI 
ÓSKAST

Jarðhitaskóla Háskóla Sameinuðu 
þjóðanna vantar til leigu 3-4 

herbergja íbúð eða herbergi á 
höfuðborgarsvæðinu. Íbúðin 

þarf að vera búin nauðsynlegum 
húsgögnum og heimilistækjum. 

Herbergin þurfa að vera búin 
húsgögnum og bjóða upp á 

aðgang að tækjum til þrifa, þvotta 
og eldunar. Leigutími er frá 15. 
apríl til 7. október 2018. Nánari 

upplýsingar í s:569 6069/6000 og 
thi@os.is.

Ung kona óskar eftir velbúnu 
herbergi eða stúdíóíbúð. 
Meðmæli,upplýsingar í s:7760390

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

 Atvinnuhúsnæði

SKRIFSTOFUR TIL LEIGU!
og líka stærri skrifstofurými 

fyrir einstaklinga og fyrirtæki. 
Bæði í Borgartúni og Síðumúla í 

snyrtilegu húsnæði með aðgengi 
að sameiginlegu rými. 

Hægt að leigja án eða með 
húsgögnum. Verð frá 65 þús. 

Allar upplýsingar veitir Einar í síma 
861 7200 eða á netfangi einar@

efnividur.is

Atvinna

 Atvinna í boði

RÓTGRÓIÐ 
VERKTAKAFYRIRTÆKI

óskar eftir mönnum í hellulagnir. 
Næg verkefni framundan, reynsla 

æskileg. 

Umsóknir og ferilskrár berist til 
baldur@btverk.is

VERKAMAÐUR / 
BYGGINGARVINNA

Heimaás óskar eftir að ráða 
verkamann í byggingarvinnu. 

Nánari uppl. í s. 8956820 
Guðmundur 

heimaas@heimaas.is merkt 
“atvinna”

KRANAMAÐUR / 
BYGGINGARVINNA

Heimaás óskar eftir að ráða 
kranamann í byggingarvinnu. 

Nánari uppl. í s. 8956820 
Guðmundur 

heimaas@heimaas.is merkt 
“atvinna”

- TRAILER BÍLSTJÓRA 
VANTAR -

 

Silfri ehf óskar eftir trukkabílstjóra 
og einnig vantar bílstjóra á 

fjögurra öxla bíl. 

Uppl. gefur Gunnar í s. 894 9690

SÖLUMENN ÓSKAST.
Óska eftir sölumönnum til að selja 
í hús usb lykla sem á er digital bók. 
Geta sölumenn auðveldlega haft 
margar milljónir eftir skatt. Gengið 
er í hús milli kl 12-22 alla daga þegar 
gott er veður. Uppl.í s: 776-4111

Garðyrkjufyrirtæki á 
höfuðborgarsvæðinu óskar eftir 
duglegu starfsfólki í fullt starf. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf 
sem fyrst. Umsókn ásamt ferilskrá 
sendist á netfangið hreinirgardar@
gmail.com

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

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

Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar 
tegundir potta. 
Metum ástand og gerum við. 

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.is

Snyrti & nuddstofan Smart
Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!

Kíkjið á facebook síðu okkar: 
facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.

og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Tekur venjulegt GSM SIM kort,
Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.
SMS og MMS viðvörun í síma og netfang.
Lætur vita ef rafmagn fer af og hiti breytist.
Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara.
Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl.
Stýring á  hita, kveikja ljós, renna í pottinn.
Getur tengst blikkljósi og sírenu.  Stýrist með appi.íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
vogur v

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Löggiltur málarameistari
Gerum föst verðtilboð í utanhússmálun og endurmálun 

sameigna fyrir húsfélög og fleira.  
Vönduð vinnubrögð og notum einungis topp efni. 

vaskirdrengir@gmail.com Vaskir Drengir ehf
sími 844-9188

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

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

Járnabakkar
Járnabindingavörur

Erum með á lager  
allar helstu gerðir af járnabökkum

Vír og lykkjur ehf

Til sölu

Vírushreinsun og 
stýrikerfis- 
hreinsun

Fljót og góð þjónusta

SKER Hönnun & Gjafavara

Langholtsvegur 126
104 Reykjavík 
www.sker.is

Opnunartími:
Mánudaga-Miðvikudaga frá 12-17

Laugardaga frá 12-15

Hafðu samband
Sími: 445 0100
Langholtsvegur 126
104 Rvk.

tölvuvinir.is
tölvuverkstæði

Til sölu / Þjónusta

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

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

intellecta.is

 16 SMÁAUGLÝSINGAR  3 .  M A R S  2 0 1 8  L AU G A R DAG U R




