
Forstöðumaður eignastýringar

Lífeyrissjóðurinn hefur þjónað sjóðfélögum 
sínum í yfir 60 ár. Starfsmenn vinna í þágu 
sjóðfélaga við uppbyggingu lífeyrisréttinda, 
ávöxtun iðgjalda og þjónustu við 
lífeyrisþega.

Eignir eru nú um 650 milljarðar og fara ört 
vaxandi. Um 50 þúsund sjóðfélagar greiða 
iðgjöld til sjóðsins og yfir 15 þúsund njóta 
nú mánaðarlegra lífeyrisgreiðslna. 

Markmið sjóðsins er að vera áhugaverður 
vinnustaður, gæta að jafnvægi milli vinnu 
og einkalífs og bjóða gott starfsumhverfi 
fyrir samhentan hóp til að vinna að 
krefjandi verkefnum.

Nánari upplýsingar um sjóðinn eru á 
vefnum www.live.is

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511 1225. 
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Umsóknarfrestur er til og með 16. apríl 2018. Farið verður með allar 
fyrirspurnir og umsóknir  sem trúnaðarmál og þeim svarað. Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og 
kynningarbréf og þarf umsækjandi að geta sýnt fram á að persónuleg fjármál og önnur fjárhagsleg umsýsla sé flekklaus.

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Kröfur:

•	Háskólamenntun	sem	nýtist	í	starfi	svo	
sem	viðskipta-,	hag-	eða	verkfræði	-	
framhaldsmenntun	er	æskileg

•	Umtalsverð	starfsreynsla	á	sviði	
eignastýringar

•	Þekking	á	framkvæmd	viðskipta	með	
innlend	og	erlend	verðbréf

•	Þekking	á	innlendum	og	erlendum	
fagfjárfestasjóðum

•	Reynsla	af	stjórnun	og	stefnumótun

•	Skipulögð	vinnubrögð,	sjálfstæði	og	
frumkvæði	í	starfi

•	Hæfni	í	mannlegum	samskiptum

Helstu verkefni:

•	Veita	eignastýringu	sjóðsins	forstöðu	og	
stuðla	að	öflugri	uppbyggingu

•	Virkt	samstarf	við	framkvæmdastjóra,	aðra	
viðkomandi	stjórnendur	og	starfsmenn

•	Undirbúningur	fjárfestingaákvarðana

•	Greining	markaða	og	fjárfestingakosta

•	Samskipti	við	aðila	á	fjármálamarkaði

•	Skýrslugerð	og	almenn	upplýsingagjöf	til	
hagaðila

•	Koma	fram	fyrir	hönd	sjóðsins	í	tengslum	
við	hagsmunagæslu	eignasafna

Lífeyrissjóður	verzlunarmanna	óskar	eftir	að	ráða	öflugan	einstakling	til	að	veita	
eignastýringu	sjóðsins	forstöðu	í	samræmi	við	áherslur	stjórnar,	framkvæmdastjóra,	
fjárfestingastefnu	og	áhættustefnu.	Leitað	er	að	ábyrgum	einstaklingi	með	reynslu	
af	verðbréfamarkaði.	

Forstöðumaður	ber	m.a.	ábyrgð	á	undirbúningi	fjárfestingaákvarðana	gagnvart	
framkvæmdastjóra	og	stjórn	og	situr	stjórnarfundi.	Eignasöfn	sjóðsins	fyrir	
samtryggingu	og	séreignasparnað	samanstanda	af	margþættum	söfnum	verðbréfa.	
Innlendum	eignum	er	að	mestu	stýrt	innanhúss	en	erlendar	eignir	eru	í	stýringu	
erlendra	fjármálafyrirtækja	í	virku	samstarfi	við	eignastýringu	sjóðsins.	
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Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@frettabladid.is 512 5426



Capacent — leiðir til árangurs

Klasi er þekkingarfyrirtæki 
í þróun, stýringu og rekstri 
fasteigna. Starfsemi Klasa 
byggir á mikilli reynslu 
úr fjölda verkefna síðasta 
áratuginn, en saga félagsins 
spannar um 14 ár. Félagið 
hefur stýrt þróun, hönnun og 
uppbyggingu íbúðaverkefna 
ásamt því að vinna að þróun 
nýrra byggða á skipulags- 
og framkvæmdastigi. Klasi 
hefur haft allar helstu 
gerðir fasteigna í stýringu 
s.s. verslunarhúsnæði, 
skrifstofuhúsnæði og 
iðnaðarhúsnæði ásamt því að 
annast stýringu leigufélaga á 
íbúðamarkaði. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6571 

Menntunar- og hæfniskröfur
Menntun sem nýtist í starfi
Reynsla af störfum á fjármálasviði 
Reynsla af vinnu við uppgjör og skýrslugerð
Góðir greiningarhæfileikar
Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði
Sveigjanleiki og hæfni í mannlegum samskiptum

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

Umsóknarfrestur

15. apríl 

Helstu verkefni
Umsjón og ábyrgð á fjármálum félagsins
Gerð uppgjöra og áætlana
Fjárstýring og fjármögnun verkefna
Þátttaka í markaðs- og sölumálum
Skoðun og greining viðskiptatækifæra
Önnur tilfallandi verkefni

Fasteignaþróunarfélagið Klasi óskar eftir að ráða fjármálastjóra til starfa. Um er að ræða fjölbreytt starf á fámennum 
vinnustað en með stóran efnahagsreikning og mörg spennandi verkefni í vinnslu sem fjármálastjóri mun taka virkan þátt í.

Fjármálastjóri

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

www.capacent.is

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

www.landsvirkjun.is

Sótt er um starfið á vef Capacent, www.capacent.is. Nánari upplýsingar veitir  
Lísbet Hannesdóttir (lisbet.hannesdottir@capacent.is).  
Umsóknarfrestur er til og með 22. apríl 2018. 

Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafn launa
úttekt PwC, sem stað festir að fyrirtækið 
greiðir körlum og konum jöfn laun fyrir 
sömu eða jafnverðmæt störf.

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

Starfið felur í sér samskipti við hagsmuna- og eftirlitsaðila og umsjón 
með sams  kiptaáætlun. Viðkomandi mun taka þátt í undirbúningi við-
haldsverkefna á Blöndusvæðinu og framþróun vinnuferla við eftirlit og 
viðhald. Verkefnisstjórinn mun sinna eftirfylgni á kröfum opinberra aðila 
varð andi vinnuumhverfi, sjá um innkaup á varahlutum og skráningu í 
við haldskerfi, sem og hafa umsjón með kynningarefni og móttöku gesta.

- Menntun sem nýtist í starfi, t.d. á sviði umhverfis- eða náttúrufræða  
    eða tæknimenntun á sviði rafmagns- eða vélfræði
- Reynsla af verkefna- og gæðastjórnun
- Þekking á umhverfismálum og sjálfbærni
- Reynsla á sviði upplýsingamiðlunar
- Samskiptahæfileikar og sjálfstæði í vinnubrögðum
- Tölvu- og hugbúnaðarfærni

Við leitum að fjölhæfum 
og sjálfstæðum 
verkefnisstjóra/sérfræðingi
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Hjúkrunarframkvæmdastjóri
Dalbær er hjúkrunar- og 
dvalarheimili á Dalvík og 
tók til starfa árið 1979.  Á 
Dalbæ eru 38 íbúar þar af 
27 í hjúkrunarrýmum og 
11 í dvalarrýmum.  Fjöldi 
starfsmanna er 65 í um 37 
stöðugildum. 
 
 
Laun eru samkvæmt 
kjarasamningi Félags íslenskra 
hjúkrunarfræðinga og Samtaka 
fyrirtækja í velferðarþjónustu.

 

capacent.is/s/6567 

Gerð er krafa um íslenskt hjúkrunarleyfi
Framhaldsmenntun í hjúkrun er æskileg
Reynsla af stjórnun og rekstri er æskileg
Góð tölvukunnátta skilyrði
Þekking á starfsemi öldrunarþjónustu er æskileg
Leiðtogahæfni og framúrskarandi hæfni í mannlegum 
samskiptum er skilyrði 
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð eru skilyrði
Góð íslensku- og enskukunnátta

�
�
�
�
�
�
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�

�
�

�
�

�

22. apríl 

Veitir heimilinu forstöðu
Ber ábyrgð á öllu starfsmannahaldi og daglegum rekstri 
þess
Eftirlit með fjármálum og vinna við fjárhagsáætlanir
Hefur samskipti við alla starfshópa, íbúa og alla hagsmuna- 
og samstarfsaðila
Skipuleggur starfið og hefur faglega forystu á sviði 
hjúkrunar og umönnunar á heimilinu

Staða hjúkrunarframkvæmdastjóra hjúkrunar- og dvalarheimilisins Dalbæjar á Dalvík er laus til umsóknar. Leitað er að 
einstaklingi til að takast á við krefjandi og skemmtilegt starf.  Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

441
leigutaki

293
þúsund m2

Framkvæmdastjóri viðskiptaþróunar
Eik fasteignafélag óskar eftir drífandi og hugmyndaríkum einstaklingi í stöðu 
framkvæmdastjóra viðskiptaþróunar fyrirtækisins. Um er að ræða nýtt starf sem heyrir 
beint undir forstjóra. Leitað er að einstaklingi sem hefur þekkingu á nýsköpun og 
viðskiptaþróun og býr yfir framúrskarandi samskiptahæfni.

Starfslýsing:
• Leit að nýjum viðskiptatækifærum
• Þróun viðskiptahugmynda
• Arðsemisgreining
• Áætlanagerð og eftirfylgni áætlana
• Þróun og eftirfylgni annarra sérverkefna

Hæfniskröfur:
• Framhaldsmenntun á háskólastigi sem nýtist í starfi
• Reynsla á sviði viðskiptaþróunar og nýsköpunar
• Reynsla á sviði verkefnastjórnunar
• Greiningarhæfni ásamt færni til að setja upplýsingar fram á skýran hátt
• Frumkvæði, metnaður og sköpunargáfa
• Færni í íslensku og ensku í ræðu og riti

Eik fasteignafélag sérhæfir sig í eignarhaldi 

og útleigu á atvinnuhúsnæði. Félagið býður 

upp á framúrskarandi starfsaðstöðu og góðan 

starfsanda. Það er meðal stærstu fasteigna-

félaga landsins með tæplega 293 þúsund 

fermetra í yfir 100 fasteignum. Um 84% af 

eignasafni þess er á helstu viðskiptakjörnum 

höfuðborgarsvæðisins og eru leigutakar 

félagsins yfir 441 talsins. Hlutabréf félagsins 

eru skráð á aðallista kauphallarinnar Nasdaq.

Umsóknarfrestur er til og með 17. apríl nk. 

Sækja skal um starfið á vef Capacent, www.capacent.is. Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf 
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Nánari upplýsingar veita Auður Bjarnadóttir (audur.bjarnadottir@capacent.is) og 
Hilmar G. Hjaltason (hilmar.hjaltason@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. 

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið www.capacent.is

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

RARIK ohf. er hlutafélag í eigu ríkisins með 
meginstarfsemi í dreifingu raforku auk þess 
að reka fimm hitaveitur. 

Starfsmenn RARIK eru um 200, aðalskrifstofa 
er í Reykjavík og um 20 starfsstöðvar eru 
dreifðar vítt og breitt um landið. 

RARIK hefur á undanförnum áratugum 
unnið jafnt og þétt að uppbyggingu 
rafdreifikerfisins og er nú svo komið að um 
60% þess er jarðstrengir.

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á 
heimasíðu þess www.rarik.is

Nánari upplýsingar veita Bylgja Björk Pálsdóttir (bylgja@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511 1225. 
Umsóknarfrestur er til og með 23. apríl 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:

•	Háskólamenntun	á	sviði	rafmagnsverkfræði	
eða	rafmagnstæknifræði

•	Reynsla	af	verkefnastjórnun
•	Reynsla	af	verklegum	framkvæmdum
•	Nákvæmni	og	skipulag	í	vinnubrögðum
•	Frumkvæði	og	sjálfstæði	í	starfi
•	Jákvæðni	og	góðir	samstarfshæfileikar

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

•	Verkefnastjórn	við	stærri	framkvæmdir
•	Hönnun	aðveitustöðva
•	Gerð	útboðslýsinga	og	úrvinnsla	tilboða
•	Samskipti	við	ytri	aðila	og	starfsmenn	
RARIK

RARIK	óskar	eftir	að	ráða	verkefnastjóra	á	tæknisvið	fyrirtækisins.	Meginverkefni	eru	við	
hönnun	og	byggingu	aðveitustöðva,	hitaveitur,	innleiðingu	á	nýju	fjargæslukerfi	og	aðrar	stærri	
framkvæmdir.	

Leitað	er	að	drífandi	og	metnaðarfullum	einstaklingi	til	að	stýra	slíkum	verkefnum.	Starfsstöð	
verkefnastjóra	er	í	Reykjavík.

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík.

Um	fullt	starf	er	að	ræða.	Við	hvetjum	bæði	konur	og	karla	til	að	sækja	um.

BAUHAUS leitar að kröftugu starfsfólki 
í framtíðarstörf og hlutastörf í sumar

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Ertu þjónustulundaður einstaklingur með áhuga á sölustörfum?

Við hjá Bauhaus leitum nú að kröftugu sumarstarfsfólki í hlutastörf í allar deildir. 
Einnig leitum við að starfsfólki í framtíðarstörf.

Við erum alltaf með viðskiptavininn í fyrsta sæti þar sem markmiðið er að veita sem besta þjónustu. 
Störfin fela í sér sölu og ráðgjöf til viðskiptavina. Umsækjendur þurfa að búa yfir ríkri þjónustulund 
og samskiptafærni. Einstaklingar á öllum aldri eru hvattir til að sækja um. 

Opnunartími frá kl. 8-19 og 10-18.

Upplýsingar veitir:   Geirlaug Jóhannsdóttir 
                                  geirlaug@hagvangur.is

  

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 20. apríl nk.





Alþjóðaskólinn á Íslandi  (The International School  
of Iceland)  er öflugur og vaxandi alþjóðlegur 
grunnskóli sem staðsettur hefur verið í Garðabæ 
frá árinu 2006. Skólinn á rætur sínar að rekja til 
bandaríska sendiráðsskólans en varð alþjóðlegur 
skóli árið 2004. Skólinn býður upp á tvítyngda náms-
braut samhliða enskri námsbraut fyrir nemendur í 
5 ára bekk og upp í 10. bekk.  Skólinn hefur hlotið 
alþjóðlegar vottanir frá  CIS (Council of Internation-
al Schools) og MSA (Middle States Association of 
Colleges and Schools).   

Störf í boði fyrir skólaárið 2018-2019
Alþjóðaskólinn á  Íslandi auglýsir eftir metnaðarfullu starfsfólki. Alþjóðaskólinn á Íslandi  (The International School of 
Iceland)  er öflugur og vaxandi alþjóðlegur grunnskóli.   Við leitum að metnaðarfullum einstakling til að bætast í okkar 
hóp og taka þátt í skemmtilegu og spennandi uppbyggingarstarfi með grunnskólabörnum frá öllum heimshornum.

Kennari:  Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Kennsluréttindi
• Góð reynsla af að vinna með börnum
• Íslenska sem móðurmál
• Enskukunnátta sem gerir við komandi kleift að vinna í 

alþjóð legu umhverfi
• Fagmennska,  sveigjanleiki,  

stundvísi  og heiðarleiki
• Vinnur vel í teymi

Stuðningsfulltrúi: Hæfniskröfur
• Góð reynsla af að vinna með börnum
• Íslenska sem móðurmál
• Enskukunnátta sem gerir viðkomandi kleift að vinna í 

alþjóðlegu umhverfi
• Fagmennska,  sveigjanleiki, stundvísi  og heiðarleiki
• Vinnur vel í teymi

Við bjóðum:
• Tækifæri  til að taka þátt í öflugu frumkvöðlastarfi 
• Krefjandi og skemmtilegt starfs umhverfi
• Góðan starfsanda

Áhugasamir vinsamlega sendið umsókn ásamt ferilskrá til Hönnu Hilmarsdóttur skólastjóra á netfangið  
hanna@internationalschool.is, fyrir 15. apríl. 

Bifvélavirki/ 
skoðunarmaður óskast

Aðalskoðun hf. óskar eftir að ráða bifvélavirkja til starfa við 
skoðun ökutækja á höfuðborgarsvæðinu. Um framtíðarstarf 
getur verið að ræða. Umsóknarfrestur er til 22. april. Sveinspróf í 
bifvélavirkjun skilyrði.

Aðalskoðun leggur áherslu á fagleg vinnubrögð við skoðun 
ökutækja og ríka þjónustulund, en í starfinu felast eðlilega mikil 
samskipti við viðskiptavini.

Nánari upplýsingar veita Árni Stefánsson þjónustustjóri 
og Hörður Harðarson fagstjóri. Sími 5906900.

Umsóknir sendist til Árna Stefánssonar, arni@adalskodun.is. Farið 
verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsóknum 
verður svarað að loknum umsóknarfresti.

Aðalskoðun hf. er faggild óháð skoðunarstofa sem starfrækir 
í dag fjórar skoðunarstöðvar á höfuðborgarsvæðinu ásamt 
skoðunar stöð í Reykjanesbæ. Aðalskoðun sinnir einnig skoðunum 
í Grundar firði, Ólafsfirði og Reyðarfirði.

Aðhlynningarstörf/ sumarafleysingar
Ertu sjúkraliði, sérhæfður starfsmaður, 

nemandi á heilbrigðissviði 

Við leitum til þín.

Okkur vantar starfsmenn til sumarafleysinga, starfshlutfall samkomu-
lag. Unnið er á morgunvöktum og kvöldvöktum og síðan aðra hvora 
helgi. Einnig vantar starfsmenn á næturvaktir til sumarafleysinga, þar 
eru unnar 5 vaktir og síðan 5 vaktir frí.
  
Vinsamlega hafðu samband við Guðrúnu Erlu Gunnarsdóttur 
hjúkrunar forstjóra í síma 5500330 eða gudrun@sbh.is, sem allra fyrst.

Sjálfsbjargarheimilið rekur búsetuþjónustu og fleiri starfsemisþætti í Sjálfs
bjargarhúsinu að Hátúni 12, 105 R. Sjálfsbjargarheimilið hlaut útnefninguna 
Stofnun    ársins 2014 og hafði þar áður verið valin fjórum sinnum sem fyrirmyndar
stofnunun af SFR – stéttarfélagi í almannaþjónustu

Skráðu þig frítt á
atvinnuvef Vísis

Við óskum eftir 
innkaupafulltrúa
á skemmtilegan 

vinnustað 

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.

Umsóknarfrestur er til og með 23. apríl nk. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is

Nánari upplýsingar veita:  
Bára Rós Björnsdóttir – bara@vinbudin.is og Guðrún Símonardóttir – starf@vinbudin.is, 560 7700.

Helstu verkefni og ábyrgð:

•	 Vörustjórnun í AGR og Navision

•	 Þjónusta við birgja og Vínbúðir

•	 Greining og áætlanagerð

Hæfniskröfur:

•	 Háskólamenntun sem nýtist í starfi

•	 Reynsla af innkaupum og birgðastýringu

•	 Góð almenn tölvukunnátta

•	 Þekking á innkaupa- og birgðastýringarkerfum

•	 Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum

Við leitum að áhugasömum innkaupafulltrúa í hópinn.



Spennandi störf hjá 
Húsasmiðjunni 
og Blómavali

Byggjum á betra verði

Húsasmiðjan leggur 
metnað sinn í að veita 
fyrsta flokks þjónustu 
og bjóða upp á  gott 
aðgengi að vörum sínum 
og starfsfólki.  Það sem 
einkennir starfsmenn 
Húsasmiðjunnar eru 
eftirfarandi gildi:

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

Húsasmiðjan og Blómaval 
leita að söludrifnum 
einstaklingum 
Húsasmiðjan leitar eftir söludrifnum einstaklingum 
sem hafa mikla þjónustulund, sýna frum kvæði 
í starfi, er lausnamiðað og búa yfir góðum sam
skipta hæfileikum. Æskilegt er að um sækj endur búi 
yfir haldgóðri þekkingu á þeim vöruflokkum sem á 
við og er iðnmenntun mikill kostur.

Um er að ræða spennandi störf í fjölbreyttu og 
líflegu starfsumhverfi Húsasmiðjunnar. Við leitum 
bæði að framtíðarstarfsmönnum í 100% starf og 
sumarstarfsmönnum.

Húsasmiðjan er í hópi stærstu fyrirtækja landsins, 
rekur 17 verslanir um land allt og starfsmenn eru um 500.

HLUTI AF BYGMA

Nánari upplýsingar um störfin má finna á 
heimasíðu Húsasmiðjunnar, www.husa.is.

Umsóknarfrestur er til og með 20. apríl 2018. 

Umsóknir ásamt ferilskrá og kynningarbréfi 
sendast á atvinna@husa.is. Vinsamlega takið 
fram um hvaða starf sótt er um.

Konur, jafnt sem karlar, eru hvattar til að sækja um 
starfið. Öllum umsóknum verður svarað og farið 
með þær sem trúnaðarmál. 

Eftirfarandi störf eru í boði:

Húsasmiðjan Skútuvogi
• Sölumaður gólfefna
• Sölumaður verkfæra
• Sölumaður raftækja
• Sumarstörf í verslun

Blómaval Skútuvogi
• Blómaskreytir
• Sumarstörf í verslun



Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra auglýsir embætti forstjóra Vegagerðarinnar 

Forstjóri Vegagerðarinnar stýrir 
stofnuninni og ber ábyrgð á rekstri 
hennar, þjónustu og árangri. 
Vegagerðin hefur það hlutverk 
að þróa, byggja upp, viðhalda 
og reka samgöngumannvirki og 
samgöngukerfi landsins. 

Vilt þú leiða Vegagerðina inn 
í framtíðina?

Leitað er eftir einstaklingi sem hefur 
leiðtogahæfileika, er framsýnn í hugsun, 
hefur sýnt hæfni í samskiptum 
og samvinnu og hefur metnað til 
að ná árangri í þágu almennings 
og atvinnulífs.

Á meðal annarra verkefna Vegagerðarinnar 
eru nýsköpun, rannsóknir og þróunarstarf, 
almenningssamgöngur, samgönguöryggi, 
upplýsingamiðlun og alþjóðasamstarf.

Í umsókn skal koma fram sá árangur sem umsækjandi hefur náð í starfi og viðkomandi telur 
að nýtist í starfi forstjóra Vegagerðarinnar.

Frekari upplýsingar um starfið 
veitir Ragnhildur Hjaltadóttir ráðuneytisstjóri. 
Eins má finna frekari upplýsingar á heimasíðu 
ráðuneytisins www.SRN.is og starfatorg.is
Umsóknum skal skila rafrænt á starf@SRN.is 
Umsóknarfrestur er til 23. apríl nk.

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

Sérfræðingur í stjórnstöð
Við leitum að sérfræðingi með brennandi áhuga á rafvæddri framtíð til að bætast í öflugan hóp starfsmanna á kerfisstjórnunarsviði Landsnets á Gylfaflöt.

Stjórnstöðin er miðstöð fyrir stýringu og samhæfingu raforkukerfisins. Við bjóðum �ölbreytt starf, samskipti við viðskiptavini og þátttöku í þróunar- og 
nýsköpunarverkefnum sem stuðla að bættu a�endingaröryggi. Í stjórnstöðinni starfar reyndur hópur sérfræðinga sem leggur áherslu á framúrskarandi þjónustu, 
öfluga teymisvinnu og stöðugar umbætur. Starfið er unnið í dagvinnu og á vöktum.

Starfssvið
• Stýring og vöktun raforkukerfisins
• Aðgerðastjórnun og áætlanagerð um rekstur flutningskerfisins
• Þátttaka í úrbótaverkefnum og straumlínulögun ferla
• Þátttaka í nýsköpunarverkefnum og snjallnetsþróun

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, s.s. verkfræði,

tæknifræði eða menntun á sviði raungreina
• Mjög góð greiningarhæfni og færni til að setja fram

upplýsingar á skýran hátt
• Samskiptahæfni og dri�raftur til að gera betur
• Útsjónarsemi og geta til að starfa undir álagi

Umsóknarfrestur er til og með 17. apríl 2018.
Nánari upplýsingar veita Ragnar Guðmannsson, forstöðumaður stjórnstöðvar, og Ólafur Kári 
Júlíusson, mannauðssérfræðingur, sími: 563-9300, netfang: mannaudur@landsnet.is

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Landsnets, www.landsnet.is. Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá
og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

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

VILTU LÁTA LJÓS ÞITT SKÍNA?
Við leggjum áherslu á gott starfsumhverfi með spennandi verkefnum þar sem okkar starfsfólk 
hefur áhrif, nýtur stuðnings og góðrar þjálfunar í starfi og hefur tækifæri til þróunar.



Grunnskólinn á Suðureyri 
  - Skólastjóri -

Staða skólastjóra við Grunnskólann á Suðureyri er laus 
til umsóknar. Um er að ræða 100% starfshlutfall. Leitað er 
að öflugum og framsýnum leiðtoga til að leiða þróttmikið 
skólastarf. Í dag eru nemendur Grunnskóla Suðureyrar 
um 40 og eru einkunnarorð skólans ástundun, árangur og 
ánægja. Næsti yfirmaður skólastjóra er sviðsstjóri skóla- og 
tómstundasviðs. 

Í Ísafjarðarbæ búa rúmlega 3700 íbúar. Suðureyri er eitt 
hinna „fögru fimm“ þorpa sem mynda sveitarfélagið og búa 
þar um 250 íbúar. Á Suðureyri er íþróttahús, sundlaug og 
lítil verslun en svæðið einkennist af einstakri náttúrufegurð. 
Stutt er í alla þjónustu og er Ísafjörður í um 20 km fjarlægð. 
Nánari upplýsingar er að finna á www.isafjordur.is. 

Starfssvið: 
• Að veita skólanum faglega forystu á sviði kennslu og 

þróunar í skólastarfi 
• Að leiða samstarf nemenda, starfsmanna, heimila og 

skólasamfélagsins í heild 
• Að stýra skólanum og bera ábyrgð á daglegri starfsemi, 

starfsmannamálum, fjárhagsáætlunum og rekstri 

Menntunar- og hæfnikröfur: 
• Leyfisbréf grunnskólakennara 
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á 

grunnskólastigi 

Leitað er að einstaklingi með: 
• Lipurð og færni í samskiptum 
• Metnað, hugmyndaauðgi, skipulagshæfni og leiðtoga

hæfileika 
• Reynslu af stjórnun og rekstri 
• Vilja til að leita nýrra leiða í skólastarfi 
• Hæfni til að miðla upplýsingum bæði í mæltu máli og rituðu 
• Reynslu af þátttöku í þróunarstarfi (kostur) 

Leitað er að einstaklingi sem hefur skýra framtíðarsýn í 
skólamálum, er skapandi og metnaðarfullur. Staðan er 
laus frá 1. ágúst 2018. Launakjör eru samkvæmt samningi 
Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands 
Íslands. Umsóknafrestur til og með 28. apríl 2018. 

Umsókn þarf að fylgja greinargott yfirlit um nám og störf 
(ferilskrá), afrit af leyfisbréfi til kennslu og prófskírteinum, 
upplýsingar um frumkvæði á sviði skólamála og annað 
er málið varðar (kynningarbréf). Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Við 
hvetjum bæði konur og karla til að sækja um starfið. 

Upplýsingar um starfið veitir sviðsstjóri skóla- og tóm-
stunda sviðs, Margrét Halldórsdóttir, í síma 4508000 og í 
gegnum tölvupóst: margreth@isafjordur.is. 

Umsóknum skal skilað til mannauðsstjóra Ísafjarðarbæjar í 
netfangið baldurjo@isafjordur.is. 

-Við þjónum með gleði til gagns-

ÍSAFJARÐARBÆR

Þjónustuver opið:
Mán.-fim. 9:00-15:30

Fös. 9:00-14:00

442 1000
rsk@rsk.is

Hefur þú ríka þjónustulund?
Ríkisskattstjóri er í fararbroddi innleiðingar rafrænnar stjórnsýslu. Helstu verkefni embættis-
ins eru álagning opinberra gjalda, skatteftirlit og að halda lögbundnar skrár en að auki er 
embættinu falið að sinna ýmsum sérverkefnum til lengri eða skemmri tíma, nú síðast verk-
efni tengdu ráðstöfun séreignarsparnaðar til kaupa á fyrstu íbúð.

Meginstefna ríkisskattstjóra í mannauðsmálum byggir á gagnkvæmu trausti, tillitssemi og 
virðingu á milli stofnunar og starfsmanna og starfsmanna sín í milli. Vinnustaðurinn er fjöl-
mennur og dreifist starfsemin á átta starfsstöðvar um landið. Ríkisskattstjóri er þátttakandi  
í tilraunaverkefni á vegum Velferðarráðuneytisins um styttingu vinnuvikunnar í 36 stundir.

Öflugum og jákvæðum einstaklingi gefst nú tækifæri til að ganga til liðs við afgreiðslu 
ríkisskattstjóra á Laugavegi 166 í Reykjavík. Helstu verkefni eru móttaka viðskiptavina, 
upplýsingamiðlun, móttaka og afhending gagna og leiðbeiningar um ýmis skattamál, 
fyrirtækja- og ársreikningaskrá.

Hæfnikröfur

•   Fáguð framkoma, jákvæðni, þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum.
•    Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi.
•   Öguð og skipulögð vinnubrögð ásamt hæfileika til að vinna undir álagi.
•   Góð íslensku- og enskukunnátta. Önnur tungumálakunnátta kostur.
•   Stúdentspróf eða sambærileg menntun.
•   Góð almenn tölvukunnátta.

Frekari upplýsingar

Umsóknir skulu fylltar út á rsk.is/starf eða á Starfatorgi. Ferilskrá sem inniheldur ítarlegar 
upplýsingar m.a. um menntun, fyrri störf, umsagnaraðila og annað er máli skiptir þarf að 
fylgja með svo umsókn teljist fullnægjandi. Umsækjendum um störf hjá ríkisskattstjóra 
kann að vera gert að leysa verkefni í ráðningarferlinu sem kæmu, auk annarra þátta, inn í 
heildstætt mat á hæfni þeirra til viðkomandi starfa.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og SFR. Umsóknarfrestur er til og 
með 23. apríl 2018 og verður öllum umsóknum svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin 
um ráðningar. Upplýsingar um starfið veitir Inga Hanna Guðmundsdóttir í síma 442 1151. 

Gildi ríkisskattstjóra eru fagmennska, jákvæðni og samvinna. Frekari upplýsingar um 
embættið má finna á vefsíðunni rsk.is.

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

www.capacent.is 

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

Set ehf.  | Eyravegur 41 | 800 Selfoss 
 Sími: 480 2700 | set@set.is | set.is

Við leitum að liðtækum einstaklingum til starfa í 
þjónustudeild Set, bæði iðnmenntuðum og 
ófaglærðum. Þjónustudeild Set fæst við samsuðu  
á vatns- og fráveiturörum og samsetningu og  
einangrun á samskeytum hitaveituröra.  
Um framtíðarstörf er að ræða.

Helstu viðfangsefni starfsins eru:
• Samsuða plaströra á verkstað.
• Frágangur á samskeytum hitaveituröra.
• Vinna við einangrun samskeyta.
• Vinna við sérsmíði og lagnalausnir í  

verksmiðju Set.

Áhugasamir sæki um fyrir 12. apríl 2018. 
Eingöngu er tekið við umsóknum  
á vef Set: www.set.is/atvinna.

Hæfniskröfur:
• Iðnmenntun á sviði pípulagna, vélvirkjunar  

eða sambærilegt er kostur.
• Reynsla af verktaka- og útivinnu er kostur.
• Sveigjanleiki og færni í jákvæðum samskiptum 

við aðra. 
• Skipulagshæfileikar og snyrtimennska í 

vinnubrögðum.

Eftirfarandi gögn þurfa að  
fylgja umsókn:
• Ferilskrá eða ítarlegar upplýsingar á  

umsóknarformi Set.
• Mynd af umsækjanda.

Starfsólk í 
útiþjónustudeild

We’re hiring.
Quality Assurance Engineer

Working at Meniga means doing what you love. 
We hire trailblazers, hackers and pioneers. 
We want people who can solve challenging 
problems, make a real impact and build 
something big. Maybe you should join us.

“Testing is about defect detection, 
Quality Assurance is about defect prevention.” 
– Amir Ghahrai

For more info visit 
meniga.com/jobs

Persónuverndarfulltrúi
Við leitum að öflugum aðila í starf persónuverndarfulltrúa í tengslum við innleiðingu 
Arion banka á nýrri persónuverndarlöggjöf. Viðkomandi verður m.a. tengiliður bankans 
við eftirlitsaðila og viðskiptavini vegna persónuverndarmála.

Helstu verkefni
•  Að veita upplýsingar og ráðgjöf um gildandi réttarreglur er varða vinnslu persónuupplýsinga 
  og skyldur félaga í þeim efnum
•  Vinna að innleiðingu nýrrar persónuverndarlöggjafar
•  Hafa eftirlit með framkvæmd löggjafar um persónuvernd, viðeigandi innri reglum 
  og stefnu bankans
•  Veita ráðgjöf um túlkun á löggjöf og innri reglum um persónuvernd og úrlausn álitaefna
•  Samskipti við Persónuvernd
•  Samskipti við viðskiptavini vegna persónuverndarmála
•  Kynningar og fræðsla fyrir starfsmenn og hagaðila

Nánari upplýsingar um starfið veitir Thelma Lind Steingrímsdóttir, mannauðsráðgjafi, 
thelma.steingrimsdottir@arionbanki.is.

Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl 2018. Sótt er um starfið á arionbanki.is. Umsókn skal 
fylgja ferilskrá og ítarlegt kynningarbréf. Unnið er úr umsóknum jafnóðum og þær berast. 

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

Hæfniskröfur
•  Sérþekking á lögum og lagaframkvæmd á sviði persónuverndar
•  Haldbær þekking á lögum og reglum sem gilda á fjármálamarkaði er kostur 
•  Þekking á öryggis- og upplýsingatæknimálum er kostur 
•  Almenn þekking á alþjóðlegu lagaumhverfi
•  Framúrskarandi íslensku- og enskukunnátta
•  Góð samskiptahæfni, sjálfstæði, árangursdrifni, greiningarhæfni og þjónustulund
•  Frumkvæði, metnaður og öguð vinnubrögð
•  Þekking á upplýsingakerfum er kostur

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

Er persónuvernd
þitt svið?



kopavogur.is

Kópavogsbær

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	 Háskólapróf	,	BS	í	verk-	eða	tæknifræði.
•	 Reynsla	af	rekstri	og	framkvæmdum	æskileg.
•	 Reynsla	af	opinberri	stjórnsýslu	æskileg.
•	 Reynsla	af	starfsmannamálum	æskileg.
•	 Þekking	í	Navision,	Autocad,	Word	og	Excel
•	 Hæfni	í	mannlegum	samskiptum.
•	 Góð	tölvukunnátta	skilyrði
•	 Góðir	samskiptahæfileikrar	nauðsynlegir
•	 Skipulagsfærni,	frumkvæði	og	sjálfstæði	í	vinnubrögðum.

Kópavogsbær óskar eftir deildarstjóra gatnadeildar

Helstu verkefni
•	 Annast	rekstur	þjónustumiðstöðvar
•	 Rekstur	og	viðhald	gatna,	gangstétta	og	stíga.
•	 Rekstur	vatns-	og	fráveitu.
•	 Rekstur	opinna	svæða	og	lóða.
•	 Vinnsla	fjárhagsáætlunar	fyrir	gatnadeild.
•	 Umsjón	með	vinnuskóla	og	sumarvinnu.

Deildarstjóri	gatnadeildar	ber	ábyrgð	á	rekstri	gatnadeildar.	Í	því	felst	meðal	annars	ábyrgð	á	götum,	vatnsveitu,	fráveitu,	opnum	svæðum,	lóðum	og	
leikskólasvæðum.	Hann	ber	m.a.	ábyrgð	á	sorphirðu,	mengunarmálum,	vinnuskóla,	sumarvinnu	og	vörslu	bæjarlands.	

Um	er	að	ræða	fjölbreytt	og	áhugavert	starf	í	góðu	starfsumhverfi	hjá	framsæknu	sveitarfélagi	sem	er	í	mikilli	uppbyggingu.	Starfið	býður	upp	á	mikla	möguleika	
og	fjölbreytni	fyrir	öfluga	verk-	eða	tæknifræðinga

Frekari upplýsingar
Laun	samkvæmt	kjarasamningi	Sambands	íslenskra	sveitarfélaga	og	viðeigandi	háskólafélags.

Umsóknarfrestur	er	til	og	með	30.	apríl	2018.

Upplýsingar	veitir	Steingrímur	Hauksson,	sviðsstjóri	umhverfissviðs,		í	síma	441-0000	eða	í	tölvupósti	steingr@kopavogur.is

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið

Einungis	er	hægt	að	sækja	um	starfið	rafrænt	á	vef	Kópavogsbæjar	www.kopavogur.is

Maren og Jón Kolbeinn starfa 
sem verkfræðingar hjá Isavia 
og vinna að uppbyggingu 
Keflavíkurflugvallar.  

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 5 .  A P R Í L

Framlengdur umsóknarfrestur

Isavia óskar eftir að ráða kerfisstjóra í net- og símamálum með  
góða þekkingu á Cisco netbúnaði og netkerfum. Kerfisþjónustan  
rekur eitt stærsta tölvu- og netkerfi á Íslandi. Gríðarleg áhersla er 
lögð á uppitíma kerfa. Lögð er áhersla á að nota nýjustu tækni við  
að leysa flókin vandamál.

Nánari upplýsingar veitir Axel Einarsson, deildarstjóri  
Kerfisþjónustu, axel.einarsson@isavia.is.

Hæfniskröfur
• Cisco CCNA gráða er kostur. (R&S, Voice  
 eða  Wireless). 
• Þekking á búnaði frá Cisco og Palo Alto er kostur.

• Þekking á Cisco símaumhverfi er kostur.
• Þekking á Cisco WiFi er kostur.
• Almenn þekking á IP, Layer 2 og 3  
 samskiptum er æskileg.

K E R F I S S T J Ó R I  N E T -  O G  S Í M A M Á L A 

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.

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 hvetjum við bæði konur og karla  
til að sækja um þau störf sem í boði eru.

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 ?
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Járnprýði ehf vantar fjölhæfan og duglegan 

járnsmið/blikksmið eða mann með 

sambærilega reynslu. Viðkomandi þarf að 

vera íslenskumælandi.

Járnprýði er lítið og persónulegt fyrirtæki 
sem sinnir �ölbreyttum verkefnum með 

sterkan hóp viðskiptavina.

Áhugasamir sendi umsókn með ferilskrá 
á netfangið ingi@jarnprydi.is

Járnprýði ehf | Akralind 5 | 201 Kópavogi | S: 822 1717 

FJARÐABYGGÐ 
fjardabyggd.is

F

Mj

Spennandi 
atvinnutækifæri 
í Fjarðabyggð
  

Verkefnastjóri á framkvæmda- og 
umhver�ssviði
 

Fjarðabyggð auglýsir eftir verkefnastjóra á fram- 
kvæmda- og umhver�ssviði. Star�ð felur í sér rekstur 
og umsjón með fasteignum og lóðum Fjarðabyggðar, 
y�rumsjón og eftirlit með verklegum framkvæmdum 
auk �eiri verkefna. Iðn- eða háskólamenntun sem nýtist 
í star� er æskileg.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Sambands 
Íslenskra Sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.
Upplýsingar um star�ð veitir Marinó Stefánsson, 
sviðstjóri á framkvæmda- og umhver�ssviði í síma 
470-9000, eða í tölvupósti á 
marino.stefansson@�ardabyggd.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 16. apríl 2018.

Vélstjóri fyrir Fjarðabyggðarhafnir

Fjarðabyggð auglýsir laust til umsóknar starf vélstjóra 
fyrir Fjarðabyggðarhafnir, en um er að ræða fullt starf.  
Star�ð felur í sér vélstjórn dráttarbáts Fjarðabyggðar- 
hafna, auk annarra starfa á framkvæmda- og þjónustu- 
miðstöð. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Sambands 
Íslenskra Sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. 
Upplýsingar um star�ð veitir Sigurður J. Jónsson, for- 
stöðumaður framkvæmda- og þjónustumiðstöðvar 
Fjarðabyggðar í síma 470-9000, eða í tölvupósti á 
sigurdur.j.jonsson@�ardabyggd.is.
Umsóknarfrestur er til og með 16. apríl 2018.

Forstöðumaður veitna suður

Fjarðabyggð auglýsir eftir forstöðumanni veitna suður. 
Star�ð heyrir undir veitusvið Fjarðabyggðar og ber 
starfsmaður ábyrgð á daglegri stjórnun,  umsjón og 
eftirliti með rekstri veitna á Reyðar�rði, Fáskrúðs�rði og 
Stöðvar�rði.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Sambands 
Íslenskra Sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.
Upplýsingar um star�ð veitir Þorsteinn Sigurjónsson, 
sviðsstjóri veitusviðs í síma 470-9000, eða í tölvupósti 
á thorsteinn.sigurjonsson@�ardabyggd.is.
Umsóknarfrestur er til og með 18. apríl 2018.

Nánari upplýsingar um öll stör�n má �nna á heimasíðu 
Fjarðabyggðar www.�ardabyggd.is. Konur jafnt sem 
karlar eru hvött til að sækja um.

Sótt er um öll stör�n á ráðningarvef 
Fjarðabyggðar starf.�ardabyggd.is. 

Sími 5 100 600  >>  www.trackwell.is

Umsóknir og frekari fyrirspurnir sendist á job@trackwell.com.

>>  Jákvæðni og eldmóð, hafa hvetjandi áhrif á umhverfi sitt.
>>  Framhaldsmenntun og reynslu á sviði markaðsmála.
>>  Hæfni í samskiptum og  getu til að byggja upp tengsl við samstarfsaðila.

Starfið felst í stefnumótun markaðsmála og eftirfylgni,  ímyndar- og vörumerkjastjórnun ásamt 
samskiptum við viðskiptavini.  Umsækjandi þarf að hafa eftirfarandi eiginleika:

>>  Brennandi áhuga á að nýta nýjustu tækni við að straumlínulaga ferla og bæta öryggi.
>>  Reynslu af Linux-uppsetningum, greiningu á álagsmálum og þekkja til helstu kerfa. Sem dæmi má nefna  
 nginx, Tomcat, docker, Jenkins, AWS, PostgreSQL og RabbitMQ.
>>  Menntun eða vottun á viðeigandi sviði.

Starfið felst í umsjón og framþróun á Linux-rekstrarumhverfi ásamt stuðningi við „continuous 
deployment“-stefnu fyrirtækisins. Umsækjandi þarf að hafa eftirfarandi eiginleika:

Markaðsstjóri

Linux-gúrú

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Trackwell_04_2018.pdf   1   06/04/2018   12:43

VALITOR ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA 
ÖFLUGAN EINSTAKLING Í STARF 
SÉRFRÆÐINGS Á FJÁRMÁLASVIÐI

Gildin okkar – frumkvæði, traust og samvinna – knýja samhentan hóp um 
350 starfsmanna á starfsstöðvum Valitor á Íslandi, Bretlandi og í Danmörku.

Star�ð felur í sér tölulegar greiningar og skýrslugerð og krefst mikilla samskipta við 
aðrar deildir félagsins og dótturfélög. Fyrirliggjandi eru mörg krefjandi verkefni og 
viðkomandi mun fá tækifæri til þess að móta star�ð.

Starfssvið:
• Gerð mánaðarlegra skýrslna fyrir svið og stjórn félagsins
• Tekur þátt í áætlanagerð og gerð langtímaspáa
• Gerð ársfjórðungslegra fjárhagsspáa (rolling forecasts)
• Þátttaka í umbótaverkefnum hjá deildinni/sviðinu
• Önnur verkefni í samráði við deildarstjóra

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði viðskiptafræði er skilyrði
• Framhaldsmenntun á sviði fjármála eða reikningsskila er kostur
• Reynsla af greiningum og uppgjörsvinnu er kostur
• Góð Excel-kunnátta
• Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum
• Gott vald á ensku í ræðu og riti

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, valitor.is 
Umsóknarfrestur er til og með 20. apríl 2018.
Nánari upplýsingar veitir Harpa Thoroddsen, deildarstjóri áætlana og 
fjárhagsgreininga hjá Valitor, sími 525 2000. 
Nokkur sumarstörf eru einnig laus til umsóknar hjá okkur, nánar á valitor.is

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 samstar� við 
fjártæknifyrirtæki (Fintech) í fremstu röð.



 Grunnskólakennarar óskast við 
Reykjahlíðarskóla í Mývatnssveit

Kennara vantar við Reykjahlíðarskóla frá 1. ágúst 2018. Um 
er að ræða umsjónarkennslu á yngsta og unglingastigi, 
íþróttir og textílmennt. 

Menntunar- og hæfnikröfur:
•  Leyfisbréf grunnskólakennara
• Frumkvæði, sjálfstæði og faglegur metnaður
•  Mjög góð færni í samvinnu, samskiptum og teymisvinnu
•  Áhugi á starfi með börnum
•  Áhugi á starfsþróun og nýjum fjölbreyttum áherslum  

í skólastarfi
•  Hugmyndaauðgi, jákvæðni og sveigjanleiki

Skólinn er að innleiða Heilsueflandi grunnskóla, Jákvæðan 
aga og flaggar Grænfánanum fyrir umhverfisstefnu. Reykja
hlíðarskóli er heildstæður skóli með um 35 nem endur. 

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitar félaga og og viðkomandi stéttarfélags.

Frekari upplýsingar gefur Sólveig Jónsdóttir skólastjóri í 
síma 464 4375.

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu  
og umsagnaraðila sendist rafrænt á netfangið  
solveig@reykjahlidarskoli.is

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um.

Umsóknarfrestur er til 25. apríl 2018.

Verkfræðingur eða tækni
fræðingur á hönnunardeild
í Reykjavík
Vegagerðin auglýsir eftir byggingarverkfræðingi eða byggingartæknifræðingi á hönnunar
deild. Um er að ræða fullt starf, við hönnun umferðarmannvirkja. 
Á hönnunardeild vinna um 18 manns við ýmis hönnunar, þróunar og rannsóknarverkefni, 
sem tengjast umferðarmannvirkjum. 
Við erum að leita að verkfræðingi eða tæknifræðingi sem hefur áhuga á að takast á við 
krefjandi verkefni á sínu fagsviði frá frumstigum hönnunar til framkvæmda. Fjölmörg 
verkefni eru framundan varðandi uppbyggingu vegakerfisins á Íslandi. Um er að ræða 
spennandi starf við hönnun vega í krefjandi umhverfi, um fjallvegi, firði og í þéttbýli. 

Starfssvið
Vinna við hönnun vega, verkefnastjórn 
hönnunar, umferðaröryggisrýni auk þátttöku 
í rannsóknarverkefnum tengdum umferðar-
mannvirkjum. 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Byggingarverkfræðingur, M.Sc. eða byggingartæknifræðingur B.Sc.
• Þekking og reynsla í notkun teikni- og hönnunarforrita.
• Reynsla af verkefnastjórnun er kostur.
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum.
• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu.
• Frumkvæði og faglegur metnaður.
•	 Skipulögð	og	öguð	vinnubrögð	í	starfi.
• Góð íslenskukunnátta.
• Kunnátta í ensku og einhverju Norðurlandamáli.

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.  
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til 23. apríl 2018. Umsóknir berist á netfangið starf@vegagerdin.is.  
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um þá menntun 
og	hæfni	sem	óskað	er	eftir	fyrir	starfið,	þar	með	talið	menntunar-	og	starfsferilsskrá.	
Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.
Nánari	upplýsingar	um	starfið	veitir	Guðmundur	Valur	Guðmundsson,	forstöðumaður	
hönnunardeildar (gudmundur.v.gudmundsson@vegagerdin.is) í síma 522 1000.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Við erum að leita að nýjum markaðsstjóra því sá gamli ætlar að prufa nýja hluti. 
Menntun og reynsla í markaðsfögum er bráðnauðsynleg sem og ódrepandi 
áhugi á markaðsmálum. Við leitum að manneskju sem hefur A+ í víðsýni, 
samskiptahæfileikum, tæknikunnáttu og frumlegri hugsun. Við leitum að 
týpu sem getur næstum því allt. Netgíró er skemmtilegur vinnustaður, þar 
sem ákaflega mikið er lagt upp úr sjálfstæðum vinnubrögðum, skemmtilegu 
samfélagi starfsfólks, góðum starfsanda og liðsheild.

Ef þú vilt vera vinur okkar, partur af sterkum hóp, leiða okkur á nýjar slóðir, ert 
með endalaust af góðum hugmyndum og lausnum, hugsar út fyrir bankann, 
vilt stýra markaðsdeildinni (sem verður reyndar bara þú til að byrja með), ert 
með internetið á hreinu og óhrædd(ur) við að skella þér á vit nýrra ævintýra og 
hressandi áskorana þá skaltu sækja um. Annars ekki.

Hæfniskröfur: 
- Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
- Brennandi áhugi og reynsla á sviði markaðsmála. 
- Stjórnunarreynsla á sviði markaðsmála. 
- Öflug sýn á nýjar leiðir að markaðssetningu.

Áhugasamir sendi ferilskrá og nánari upplýsingar um 
sig á snillingur@netgiro.is fyrir 17. apríl. 

Ert þú manneskja sem getur næstum því allt?
MARKAÐSSTJÓRI ÓSKAST
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Upplýsingafulltrúi

Dómsmálaráðuneytið óskar eftir að ráða 
upplýsinga fulltrúa til starfa. Upplýsingafulltrúi 
ber ábyrgð á fjölmiðlatengslum og ritstýrir vefjum 
ráðuneytisins. Upplýsingafulltrúa er ætlað að vinna 
að kynningu á starfsemi ráðuneytisins og verkefn
um hennar og vera ráðherra, ráðuneytisstjóra og 
öðrum starfsmönn um til ráðgjafar um samskipti við 
fjölmiðla. Hann fylgist með fréttaflutningi af starf
semi ráðuneytisins og ráðherra og veitir fjölmiðlum 
og almenningi upplýsingar. 

Leitað er að drífandi einstaklingi með góða sam
vinnu og samskiptahæfni sem hefur áhuga á að 
taka þátt í mótun nýrra vinnubragða með hópi 
áhugasamra starfsmanna við uppbyggingu nýs 
ráðuneytis.

Helstu verkefni:
• Umsjón með samskiptum dómsmálaráðuneytis- 
 ins við fjölmiðla, svör við fyrirspurnum, gerð  
 fréttatilkynninga o.fl.
• Ritstjórn og efnisskrif á vefjum dómsmálaráðu-  
 neytisins, á íslensku og ensku.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla af blaða/fréttamennsku.
• Mjög gott vald á íslensku og ensku og færni til að 
 tjá sig í ræðu og riti. Kunnátta í öðrum tungu  
 málum er kostur.
• Færni í tölvunotkun. Kunnátta í vefumsjónar - 
 kerfum er kostur.
• Geta til að vinna hratt og vel undir álagi.
• Frumkvæði, drifkraftur og jákvæðni.
• Samvinnu og samskiptalipurð og góð framkoma.

Nánari upplýsingar veitir Haukur Guðmundsson, 
ráðuneytisstjóri í síma 545 9000.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu liggur fyrir. 

Umsóknarfrestur er til og með 26. mars nk. 

Umsóknir skulu berast í gegnum vef dóms
málaráðuneytisins, www.dmr.is 

Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningar
bréf þar sem umsækjandi gerir grein fyrir ástæðu 
umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna starf
inu.

Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 
mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. 
Um fullt starf er að ræða. Laun greiðast samkvæmt 
kjara samningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna 
Stjórnarráðsins og fjármála- og efnahagsráðherra.

Embætti sýslumannsins á  
Suðurlandi laust til umsóknar

Dómsmálaráðuneytið auglýsir laust til umsóknar 
embætti sýslumannsins á Suðurlandi. 

Sýslumenn fara með framkvæmdarvald og stjórn-
sýslu ríkisins í héraði, hver í sínu umdæmi, eftir 
því sem lög og reglugerðir eða önnur stjórnvalds
fyrirmæli kveða á um. Þar á meðal fara þeir með 
innheimtu opinberra gjalda, að því leyti sem hún 
er ekki falin öðrum. Auk þess fer sýslumaðurinn 
á Suðurlandi með ýmis sérverkefni á landsvísu 
þ.e. útgáfu happdrættisleyfa og leyfa til opinberra 
fjársafnana, eftirlit með spilakössum, útgáfu ley
fa  til þeirra    sem vilja reka útfararþjónustu, færslu 
bókhalds fyrir fjögur íslensk sendiráð og útgáfu 
Lögbirtingarblaðsins. Sýslumenn bera faglega, 
fjárhagslega og stjórnunarlega ábyrgð á rekstri em
bætta sinna í samræmi við lög og önnur stjórnvalds
fyrirmæli.

Umsækjendur skulu fullnægja skilyrðum 2. mgr. 3. 
gr. laga nr. 50/2014, um framkvæmdavald og stjórn-
sýslu ríkisins í héraði.

Aðrar hæfniskröfur eru:
• Reynsla af stjórnun með mannaforráð
• Góð þekking og/eða reynsla af störfum innan 

stjórn sýslunnar æskileg
• Góð þekking og/eða reynsla af störfum á mál-

efnasviði sýslumanna æskileg
• Rekstrarþekking og/eða reynsla er kostur
• Mjög góð forystu-, samvinnu- og samskiptahæfni
• Fagmennska, frumkvæði, drifkraftur og jákvæðni 
• Mjög gott vald á íslensku og ensku og færni til að 

tjá sig í ræðu og riti
• Þekking á einu Norðurlandamáli æskileg

Dómsmálaráðherra skipar í embættið frá 1. ágúst 
2018 til fimm ára.

Um kjör fer samkvæmt ákvörðun kjararáðs þar til 
ný ákvörðun hefur verið tekin um laun og starfs kjör 
skv. 39. gr. a. laga nr. 70/1996, um réttindi og skyld-
ur starfs manna ríkisins, með síðari breytingum. 

Nánari upplýsingar veitir Berglind Bára Sigurjóns
dóttir skrifstofustjóri í síma 545 9000.

Umsóknir skulu berast í gegnum starfatorg.is 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um skipun liggur fyrir. 

Umsóknarfrestur er til 24. apríl nk.

Með umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá, 
starfsheiti og kynningarbréf þar sem gerð er grein 
fyrir ástæðu umsóknar og hvernig viðkomandi upp
fyllir hæfniskröfur fyrir starfið. Umsækjandi skal í 
kynningarbréfi gera skýra grein fyrir hæfni sinni í 
samræmi við þær hæfniskröfur sem fram koma í 2. 
mgr. 3. gr. laga nr. 50/2014 og auglýsingunni auk 
annarra upplýsinga sem varpað geta ljósi á fag lega 
eiginleika og færni umsækjanda sem máli skipta 
fyrir störf sýslumanns.

RAFVIRKJAR!
Óskum eftir rafvirkjum til framtíðar starfa. 

Umsóknum ásamt ferilskrá sendist á  
rafbodi@rafbodi.is

Skeiðarás 3 - 210 Garðabær - 565 8098 - rafbodi@rafbodi.is

 
Karlar jafnt sem konur er hvött til að 
sækja um starfið.

kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf í leikskólanum Austurkór

Leikskólinn Austurkór óskar eftir að ráða leikskólasérkennara/þroskaþjálfa/iðjuþjálfa, deildarstjóra og 
leikskólakennara
Leikskólinn Austurkór er nýlegur sex deilda leikskóli staðsettur við götuna Austurkór í Kórahverfinu í 
Kópavogi. Í leikskólanum eru 120 börn á aldrinum 1-6 ára og um 30 manna fjölbreytt starfslið sem er einbeitt 
í að byggja upp metnaðarfullt starf í fallegum skóla.  Í skólanum eru góðar vinnuaðstæður og liðsheild mikil.
Hornsteinar skólastarfsins í Austurkór eru útinám, námslotur byggðar á gildum skólans og lýðræðisleg 
vinnubrögð.  Gildi skólans eru samvinna, lýðræði, atorka og einkennisorð skólans eru Austurkór – þar sem 
ævintýrin gerast.
Bent er á að samkvæmt lögum verða umsækjendur að skila sakavottorði. 

Umsóknarfrestur er til og með 20.04.2018

Upplýsingar gefur Guðný Anna Þóreyjardóttir, leikskólastjóri, í síma 4415101/8989092 og Ragnheiður 
Gróa Hafsteinsdóttir, aðstoðarleikskólastjóri, í síma 4415102. Einnig má senda fyrirspurnir á netfangið 
austurkor@kopavogur.is

Karlar jafnt sem konur er hvattir til að sækja um starfið.

Störfin má finna undir „Laus störf -> almenn störf“ á heimasíðu Kópavogsbæjar

Einungis er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar 

Helstu verkefni og ábyrgð
Megin starfssvið er almenn móttaka á heilsugæslu- 
stöð, ungbarnavernd og skólaheilsugæsla.
 
Starfssvið í móttöku er mjög víðtækt, allt frá 
símaráðgjöf til bráðaþjónustu. Hjúkrunarmóttakan  
sinnir fólki á öllum aldri og skiptist í opna móttöku, 
bókaða móttöku og símaráðgjöf. Í opinni móttöku 
er tekið á móti bráðaerindum, í bókaðri móttöku 
er tekið á móti erindum sem eru ekki bráð s.s. 
ferðamannaheilsuvernd og sárameðferð. Einnig er  
boðið upp á lífsstíls- og sykursýkisráðgjöf.
 
Skólahjúkrunarfræðingur sinnir reglubundnu 
heilbrigðiseftirliti nemenda og fræðslu. Auk þess  

 
sinnir hann öðrum viðfangsefnum sem upp kunna  
að koma í samstarfi við annað starfsfólk skólans og  
foreldra eftir þörfum hverju sinni.

Hæfnikröfur
  Íslenskt hjúkrunarleyfi 
  Afburða samskiptahæfni
  Faglegur metnaður 
  Reynsla af og áhugi á teymisvinnu
  Góð íslenskukunnátta skilyrði

Nánari upplýsingar
Áslaug Birna Ólafsdóttir, fagstjóri hjúkrunar 
aslaug.birna.olafsdottir@heilsugaeslan.is  - 513 5350 

Sjá nánar á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is) undir laus störf eða á Starfatorgi (www.starfatorg.is). 

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Heilsugæslan í Efstaleiti leggur metnað sinn í að hafa á að skipa hæfu starfsfólki til að tryggja gæði 
þjónustunnar. Unnin er teymisvinna og vinna saman í teymi hjúkrunarfræðingur, læknir og ritari. Mikil 
þróunarvinna er í gangi á stöðinni og stöðugt verið að vinna að því að gera þjónustuna betri fyrir 
skjólstæðingana. 

Hjúkrunarfræðingur - Heilsugæslan Efstaleiti
Heilsugæslan Efstaleiti auglýsir eftir hjúkrunarfræðingi til starfa við 
heilsugæsluhjúkrun. Um 100% starf er að ræða og þarf viðkomandi að geta hafið 
störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi.

Umsóknarfrestur er til og með 23. apríl.
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Vantar vanann bakara. 
Um er að ræða stöðu yfirbakara í 100% starf. 

Nánari upplýsingar veitir 
Geiri bakari 

í síma 437-1920/696-0025

Geirabakarí  
Borgarnesi

SUMMER JOBS

PROFESSIONALISM
GOOD SERVICE
HONESTY

Need a job this summer?
We are looking for people to work 
at cleaning. Daytime work.
Must speak english and/or icelandic.

If you are interested, please apply 
via email: stm@ath-thrif.is

Punctual and efficient individual, between the age of 
20–40 years old with driving license and no criminal 
record.                                                                                                          

Must speak english and/or icelandic. 
Challenging work in a multicultural environment.

If you are interested, please apply via 
www.ath-thrif.is or email: gerda@ath-thrif.is

LEIKSKÓLINN BJARKALUNDUR - ÖFLUGUR LEIÐTOGI ÓSKAST
Staða leikskólastjóra við leikskólann Bjarkalund
í Hafnar�rði er laus til umsóknar.

Leikskólinn er fjögurra deilda fyrir um 85 nemendur 
Meginhlutverk leikskólastjóra er að stýra og bera ábyrgð á 
daglegri starfsemi og rekstri leikskólans og að veita 
skólanum faglega forystu á sviði kennslu og þróunar í 
skólastarfi. Leitað er eftir einstaklingi sem er tilbúinn að 
halda áfram því skólastarfi sem er í stöðugri þróun. Lögð 
hefur verið áherslu á skólastarf í anda Reggio Emilia en sú 
starfsaðferð er kennd við samnefnda borg á norður Ítalíu. 

Ráðið verður í stöðu leikskólastjóra frá og með 1. júlí nk.

Nánari upplýsingar veitir Fanney Dóróthe Halldórsdóttir, 
sviðsstjóri fræðslu- og frístundaþjónustu, 
fanney@hafnar�ordur.is 

Hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun 
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar- og/eða 

menntunarfræða æskileg 
• Stjórnunarreynsla og leiðtogahæfileikar 
• Færni og lipurð í samskiptum 
• Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð 
• Góð tölvukunnátta 
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku

Umsóknarfrestur er til og með 10. apríl nk.

Umsóknum þarf að fylgja yfirlit um menntun og reynslu 
ásamt ítarlegri greinargerð um fyrirhugaðar áherslur 
og áhuga í skólastarfi.

585 5500
hafnarfjordur.is

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTUVER
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 
ALLA VIRKA DAGA

Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um starfið.
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Komdu að vinna með okkur í ört 
vaxandi sveitarfélagi! 

Í grunnskólum Sveitarfélagsins Árborgar eru lausar stöður 
fyrir skólaárið 2018-2019.

Barnaskólinn á Eyrarbakka og Stokkseyri 
www.barnaskolinn.is 
Í Barnaskólanum á Eyrarbakka og Stokkseyri eru 140 
nemendur og 45 starfsmenn. Einkunnarorð skólans eru 
jákvæðni, virðing, metnaður og heiðarleiki. Skólinn starfar 
á tveimur stöðum, 1.-6. bekkur á Stokkseyri og 7.-10. 
bekkur á Eyrarbakka. 

Eftirtaldar stöður eru lausar til umsóknar:
•	 Kennarar á yngra og unglingastigi.

Sunnulækjarskóli 
www.sunnulaekjarskoli.is 
Við Sunnulækjarskóla eru um 700 nemendur og 120 
starfsmenn. Áhersla er lögð á sveigjanlega og fjölbreyt-
ta kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, teymisvinnu 
kennara, ábyrgð nemenda og góða samvinnu allra sem að 
skólastarfinu koma. 

Eftirtaldar stöður eru lausar til umsóknar:
•	 Umsjónarkennarar á yngsta og miðstigi.
•	 Umsjónarkennarar á elsta stigi, meðal kennslugreina 

eru stærðfræði og tungumál.
•	 Myndmenntakennari.
•	 Sérkennari.

Vallaskóli 
www.vallaskoli.is
Í Vallaskóla eru um 600 nemendur í 1.-10. bekk og 100 
starfsmenn. Virðing, þekking og lífsgleði eru einkunnarorð 
skólans. 

Eftirtaldar stöður eru lausar til umsóknar:
•	 Umsjónarkennarar á yngsta og miðstigi.
•	 Umsjónarkennari á elsta stigi með áherslu á íslensku-

kennslu.
•	 Forfallakennari.
•	 Þroskaþjálfi.
•	 Sérkennari.
•	 Stuðningsfulltrúar á mið- og elsta stigi.
•	 Íþróttakennari (afleysing vegna fæðingarorlofs).
•	 Kennari í leikrænni tjáningu (5.-10. bekkur).

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingum með uppeldis-
menntun sem nýtist í starfi, mikla hæfni í mannlegum 
samskiptum, góða íslenskukunnáttu og brennandi áhuga 
á starfi í skólum. Reynsla af teymisvinnu er mikilvægur 
eiginleiki.

Í sveitarfélaginu er unnið að styrkingu heildstæðrar 
nærþjónustu við börn, foreldra og skóla. Lögð er áhersla á 
faglega forystu í anda lærdómssamfélagsins, snemmtæka 
íhlutun, samstarf skóla og stofnana um umbótastarf og 
þróun úrræða fyrir börn. Í Sveitarfélaginu Árborg búa rúm-
lega 9 þúsund íbúar, þar af um 2000 börn í fimm leikskólum 
og þremur grunnskólum. Nánari upplýsingar um sveitar-
félagið, fræðslusvið og skólaþjónustu Árborgar má finna á 
www.arborg.is 

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og 
umsagnaraðilum sendist á skólastjóra viðkomandi skóla: 

Barnaskólinn á Eyrarbakka og Stokkseyri, Háeyrarvöllum 
56, 820 Eyrarbakka: Magnús J. Magnússon,  
magnus@barnaskolinn.is

Sunnulækjarskóli, Norðurhólum 1, 800 Selfossi:  
Birgir Edwald, birgir@sunnulaek.is

Vallaskóli, Sólvöllum 2, 800 Selfossi: Þorvaldur H.  
Gunnarsson, thorvaldur@vallaskoli.is 

Umsóknarfrestur er til 18. apríl 2018. Frekari upplýsingar 
um skólana er að finna á vefslóðum þeirra. Störfin henta 
jafnt körlum sem konum.  
Launakjör fara eftir kjarasam ningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags.

Til hvers að auglýsa ?

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

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

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

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

Með starf
fyrir þig

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

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

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

www.stra.is

VELFERÐARSVIÐ
REYKJAVÍKURBORGAR

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar leitar eftir kraftmiklum stjórnanda til að leiða og e�a 
framþróun á fyrirmyndarþjónustu við íbúa á hjúkrunarheimilinu Droplaugarstöðum.

Stjórnunarleg og rekstrarleg ábyrgð á 
rekstri hjúkrunarheimilisins og 
starfseiningum sem heyra undir það.
Yfirumsjón með allri þjónustu heimilisins, 
stýrir daglegum rekstri, stjórnar 
starfsmannamálum og ber ábyrgð á 
framkvæmd starfsmannastefnu. 

Helstu verkefni og ábyrgð
Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar 
æskileg.
Haldgóð þekking og reynsla  af stjórnun 
og rekstri.
Þekking og reynsla af stjórnun á sviði 
öldrunarþjónustu er æskileg. 
Framúrskarandi færni í mannlegum 
samskiptum, sjálfstæði í vinnubrögðum 
og skipulagshæfni.
Hreint sakavottorð.

Hæfniskröfur

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Berglind Magnúsdóttir skrifstofustjóri í síma 8628619 
og tölvupósti berglind.magnusdottir@reykjavik.is 
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar  
www.reykjavik.is/storf 
 
Umsóknarfrestur er til og með 21.04.2018.

Droplaugarstaðir er heimilislegt hjúkrunarheimili á besta stað í miðbæ Reykjavíkur þar sem 
81 heimilismaður býr í sérbýli með aðgangi að fallegum garði, góðu eldhúsi, sjúkra- og 
iðjuþjálfun og góðu félagsstarfi. Starfsmenn heimilisins leggja áherslu á lífsgæði og vellíðan
íbúa. Á heimilinu er rekin sérstök eining sem sinnir þremur íbúum sem þurfa á sérhæfðri 
hjúkrun að halda auk þess sem Foldabær, heimili fyrir konur með heilabilun, heyrir undir 
Droplaugarstaði. 

FORSTÖÐUMAÐUR
DROPLAUGARSTAÐA
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Járnprýði ehf vantar fjölhæfan og duglegan 

járnsmið/blikksmið eða mann með 

sambærilega reynslu. Viðkomandi þarf að 

vera íslenskumælandi.

Járnprýði er lítið og persónulegt fyrirtæki 
sem sinnir �ölbreyttum verkefnum með 

sterkan hóp viðskiptavina.

Áhugasamir sendi umsókn með ferilskrá 
á netfangið ingi@jarnprydi.is

Járnprýði ehf | Akralind 5 | 201 Kópavogi | S: 822 1717 

Okkur vantar 
bílstjóra!

Við leitum að bílstjórum með meirapróf 
í framtíðarstarf og í sumarafleysingar 

til að sinna eldsneytisdreifingu 
á stöðvarnar okkar, vinnuvélar og tanka.
Hjá félaginu starfar góður og fjölbreyttur 
hópur fólks sem hefur það að markmiði 

að veita úrvalsþjónustu.
 

Ef þú hefur ríka þjónustulund og getur 
unnið sjálfstætt gætir þú passað 

í hópinn okkar.
 

Atlantsolía greiðir ADR-námskeið og 
laun á námskeiðistíma fyrir bílstjóra 

sem ekki hafa ADR-réttindi. Við hvetjum 
að sjálfsögðu konur jafnt sem karla 

til að sækja um starfið.
 

Nánari upplýsingar veita: 
Þorvaldur Jónasson s. 8253104 

Albert Valur Albertsson s. 8253160.
 

Umsóknir með ferliskrá sendist 
á sumarstarf@atlantsolia.is

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

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

 

Meginmarkmið verkefnisstjóra er að stuðla að faglegri 
þjónustu í mannauðsmálum og eflingu mannauðs 
sviðsins í nánu samstarfi við mannauðsstjóra. Viðkomandi
aðili mun koma að ráðningum, starfsþróun, móttöku 
nýrra starfsmanna og öðrum mannauðstengdum verk-
efnum og viðburðum. Hlutverk verkefnisstjóra mannauðs-
mála felst meðal annars því veita starfsfólki sviðsins 
ráðgjöf og þjónustu í mannauðsmálum og framkvæma 
stefnu mannauðsmála sviðsins og háskólans í heild. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jóhanna Ella 
Jónsdóttir mannauðsstjóri í síma 525 4644 og 
netfang jej@hi.is.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigvaldi Egill 
Lárusson fjármálastjóri í síma 525 4606 og 
netfang sigvaldi@hi.is.

Meginmarkmið verkefnisstjóra er að stuðla að faglegri 
þjónustu í fjármálum og vinna í samræmi við stefnu og 
markmið Háskóla Íslands. Viðkomandi aðili kemur að 
kennslu- og fjárhagsáætlanagerð og uppgjörum á 
kennslu. Verkefnisstjóri skal stuðla að hagkvæmum 
rekstri sviðsins í nánu samstarfi við fjármálastjóra. 

Sótt er um starfið rafrænt á www.hi.is/laus_storf. Öllum umsóknum verður svarað
og umsækjendum verður tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. 

Umsóknarfrestur er til og með 23. apríl 2018. Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá lokum umsóknarfrests.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Á Verkfræði- og náttúruvísindasviði starfa 360 manns við rannsóknir og 
kennslu á sviði verkfræði og náttúruvísinda. Starfsumhverfið er alþjóðlegt 
enda eykst sífellt hlutfall erlendra starfsmanna og nemenda við sviðið, en 
fjórðungur bæði starfsmanna og framhaldsnema eru erlendir. Nemendur 
Verkfræði- og náttúruvísindasviðs eru um 2300 talsins í sex deildum.
Þar af eru 350 í meistaranámi og 150 í doktorsnámi. Rannsóknarstofnanir 
sviðsins eru Jarðvísindastofnun og Eðlisvísindastofnun sem tilheyra báðar 
Raunvísindastofnun, Líf- og umhverfisvísindastofnun, Verkfræðistofnun og 
Stofnun Sæmundar fróða sem er þverfræðileg stofnun og heyrir undir öll 
fræðasvið háskólans. 

Helstu verkefni

• Ráðningar og gerð ráðningarsamninga
• Starfsþróunarmál og fræðsla
• Uppgjör starfsskyldna fastra kennara
• Starfslok og skráning upplýsinga
• Starfsmannatengdir viðburðir
• Ýmsar greiningar og úttektir í starfsmannamálum
• Verkefnastýring umbótaverkefna
• Teymisvinna í mannauðs- og samskiptahópi sviðsins

Helstu verkefni

• Ráðningar og gerð ráðningarsamninga
• Starfsþróunarmál og fræðsla
• Uppgjör starfsskyldna fastra kennara
• Starfslok og skráning upplýsinga
• Starfsmannatengdir viðburðir
• Ýmsar greiningar og úttektir í starfsmannamálum
• Verkefnastýring umbótaverkefna
• Teymisvinna í mannauðs- og samskiptahópi sviðsins

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólapróf í mannauðsstjórnun eða skyldum greinum 
• Reynsla af verkefnastýringu er kostur
• Góð þekking á mannauðsmálum er æskileg
• Þekking í kjaramálum og stjórnsýslu er æskileg
• Frumkvæði í starfi og góðir samstarfshæfileikar
• Mikil ritfærni og færni í miðlun

og framsetningu upplýsinga
• Mjög góð færni í ræðu og riti jafnt í íslensku og ensku
• Afbragðs samskiptahæfni og
 lipurð í mannlegum samskiptum

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólapróf í mannauðsstjórnun eða skyldum greinum 
• Reynsla af verkefnastýringu er kostur
• Góð þekking á mannauðsmálum er æskileg
• Þekking í kjaramálum og stjórnsýslu er æskileg
• Frumkvæði í starfi og góðir samstarfshæfileikar
• Mikil ritfærni og færni í miðlun

og framsetningu upplýsinga
• Mjög góð færni í ræðu og riti jafnt í íslensku og ensku
• Afbragðs samskiptahæfni og
 lipurð í mannlegum samskiptum

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólamenntun í viðskiptafræði,
fjármálum eða skyldum greinum

• Reynsla af verkefnastýringu er kostur
• Góð tölvufærni og þekking á fjárhagsupplýsingakerfum 
• Þjónustulund og skipulagshæfni
• Afbragðs samstarfshæfni og lipurð

í mannlegum samskiptum 
• Frumkvæði í starfi og útsjónarsemi
• Mikil ritfærni og færni í miðlun

og framsetningu upplýsinga
• Mjög góð færni í ræðu og riti jafnt í íslensku og ensku

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólamenntun í viðskiptafræði,
fjármálum eða skyldum greinum

• Reynsla af verkefnastýringu er kostur
• Góð tölvufærni og þekking á fjárhagsupplýsingakerfum 
• Þjónustulund og skipulagshæfni
• Afbragðs samstarfshæfni og lipurð

í mannlegum samskiptum 
• Frumkvæði í starfi og útsjónarsemi
• Mikil ritfærni og færni í miðlun

og framsetningu upplýsinga
• Mjög góð færni í ræðu og riti jafnt í íslensku og ensku

Helstu verkefni

• Gerð kennsluáætlana fyrir deildir sviðsins
• Umsjón með kennsluuppgjörum
• Frágangur stundakennarasamninga
• Innkaupakort sviðs og uppgjör þess
• Afgreiðsla innkaupabeiðna
• Uppgjör meistara- og doktorsvarna
• Upplýsingamiðlun varðandi fjármál, kennslu og rekstur
• Úttektir og skýrslugerð af ýmsum toga
• Greining og skráning gagna á vef og í ýmis kerfi

Helstu verkefni

• Gerð kennsluáætlana fyrir deildir sviðsins
• Umsjón með kennsluuppgjörum
• Frágangur stundakennarasamninga
• Innkaupakort sviðs og uppgjör þess
• Afgreiðsla innkaupabeiðna
• Uppgjör meistara- og doktorsvarna
• Upplýsingamiðlun varðandi fjármál, kennslu og rekstur
• Úttektir og skýrslugerð af ýmsum toga
• Greining og skráning gagna á vef og í ýmis kerfi

 

 

 

VERKEFNISSTJÓRAR Á VERKFRÆÐI-
OG NÁTTÚRUVÍSINDASVIÐI
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VERKEFNISSTJÓRI MANNAUÐSMÁLA VERKEFNISSTJÓRI FJÁRMÁLA

Háskóli Íslands er stærsta kennslu-, rannsókna- og 
vísindastofnun Íslands og er í hópi 250 bestu háskóla heims 
samkvæmt nýjum matslista Times Higher Education.
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Aðstoðarleikskólastjóri, deildarstjóri  
og leikskólakennarar          

Heilsuleikskólinn Suðurvellir
Við Heilsuleikskólann Suðurvelli í Vogum eru lausar til umsóknar 
stöður aðstoðarleikskólastjóra, deildarstjóra og leikskólakennara. 

Suðurvellir er þriggja deilda leikskóli sem vinnur eftir viðmiðum 
Heilsustefnunnar. Virðing og umhyggja eru leiðandi hugtök í 
leikskólanum og áhersla er lögð á gæði í samskiptum. Yfirmarkmið 
leikskólans er að auka gleði og vellíðan barna með áherslu á nærin-
gu, hreyfingu og listsköpun í leik og starfi.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	 Leikskólakennaramenntun
•	 Lipurð	og	sveigjanleiki	í	samskiptum	
•	 	Frumkvæði,	skipulagshæfileikar	og	sjálfstæði	í	vinnubrögðum
•	 Metnaður	í	starfi	og	áhugi	á	þróunarstarfi

Nánari upplýsingar veitir:
María	Hermannsdóttir	leikskólastjóri,	í	síma	4406240

Laun	eru	samkvæmt	kjarasamningi	Launanefndar	sveitarfélaga	og	KÍ.
Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á maria@vogar.is
Umsóknarfrestur er til 23. apríl n.k.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið

www.ruv.is

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

Deildarstjóri húsnæðis
Starfið felur í sér ábyrgð á framkvæmdum, skipulagi 
og viðhaldi húsnæðisins við Efstaleiti, ásamt 
umsjón með öðrum starfsstöðvum RÚV. 

RÚV leggur áherslu á að húsnæðið þjóni vel 
starfsemi þess á hverjum tíma. Fasteignin við 
Efstaleiti er um 16.300 fm að stærð en hluti 
hennar er í útleigu. Stór hluti af húsnæðinu er 
ætlaður sérhæfðri starfsemi vegna framleiðslu og 
útsendingar efnis. 

Umsóknarfrestur er til 22. apríl 2018. 

Upplýsingar um starfið og skil umsókna er á 
www.ruv.is/laus-storf.

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

NÝ HEIMILI
Fyrir fatlað fólk í Austurbrún og Kambavaði 

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar auglýsir eftir hæfu og kraftmiklu starfsfólki á ný heimili fyrir 
unga einstaklinga með fjölfötlun og hegðunarraskanir í Austurbrún og Kambavaði. Um 
vaktavinnu er að ræða og starfshlutfall getur verið 40% - 100% eftir samkomulagi. Unnið er  
samkvæmt hugmyndafræði þjónandi leiðsagnar með það að markmiði að efla sjálfstætt líf 
einstaklinga.

Einstaklingsmiðaður persónulegur stuðn- 
ingur við íbúa í þeirra daglega lífi, jafnt 
innan sem utan heimilis.
Hvetur og styður íbúa til sjálfshjálpar 
og félagslegrar virkni.
Stuðlar að góðum samskiptum við 
aðstandendur íbúa.
Tekur þátt í þróunarstarfi undir stjórn 
forstöðumanns.

Helstu verkefni og ábyrgð
Góð almenn menntun.
Reynsla af starfi með fötluðum æskileg. 
Góð hæfni í mannlegum samskiptum, 
ábyrgðarkennd og frumkvæði.
Hæfni til að takast á við krefjandi 
vinnuumhverfi/verkefni.
Íslenskukunnátta.
Hreint sakavottorð í samræmi við lög 
sem og reglur Reykjavíkurborgar.

Hæfniskröfur

STUÐNINGSFULLTRÚAR

Samstarf við foreldra, fagaðila og aðra 
starfsmenn.
Fræða nýtt starfsfólk og leiðbeina því.
Þátttaka í gerð og framkvæmd 
einstaklingsáætlana í samráði við 
forstöðumann. 
Einstaklingsmiðaður persónulegur 
stuðningur við íbúa í þeirra daglega lífi, 
jafnt innan sem utan heimilis.
Hvetur og styður íbúa til sjálfshjálpar og 
félagslegrar virkni.
Tekur þátt í þróunarstarfi undir stjórn 
forstöðumanns.

Helstu verkefni og ábyrgð
Háskólamenntun á sviði heilbrigðis-, 
mennta- eða félagsvísinda sem nýtist í 
starfi.
Reynsla af starfi með fötluðum æskileg.
Góð hæfni í mannlegum samskiptum, 
ábyrgðarkennd og frumkvæði.
Framtakssemi, áreiðanleiki, heiðarleiki 
og jákvæðni í starfi.
Hæfni til að takast á við krefjandi verkefni.
Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem 
og reglur Reykjavíkurborgar.

Hæfniskröfur
HÁSKÓLAMENNTAÐIR STUÐNINGSFULLTRÚAR

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Birgir Freyr Birgisson í síma 821-4600 og tölvupósti 
birgir.freyr.birgisson@reykjavik.is

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

Umsóknarfrestur er til og með 30. apríl 2018.

VELFERÐARSVIÐ
REYKJAVÍKURBORGAR



Laus er til umsóknar staða kennara í málmtæknigreinum við Borgarholtsskóla frá og með haustönn 2018. 

Laun eru í samræmi við kjarasamning KÍ og stofnanasamning Borgarholtsskóla. 
Umsækjendur greini í umsókn frá menntun, fyrri störfum og öðru því sem telja má að skipti máli.
Jafnt konur og karlar eru hvött til að sækja um störfin.
Sakavottorð fylgi umsókn

Á heimasíðu skólans, www.bhs.is, eru upplýsingar um skólann og starfsemi hans. 
Upplýsingar um starfið veitir Aðalsteinn Ómarsson, deildarstjóri, adalsteinn@bhs.is; sími: 856-1714.
Umsóknir ásamt fylgigögnum sendist í tölvupósti til Ársæls Guðmundssonar, skólameistara,  
arsaell@bhs.is fyrir 21. apríl 2018.

Johan Rönning hf. var stofnað árið 1933. Fyrirtækið er leiðandi á sviði rafbúnaðar og rekur jafnframt verslunar 
og þjónustufyrirtækin Sindra, Sindra vinnuföt og Vatn og veitur. Hjá félaginu starfa 120 starfsmenn í Reykjavík, 
Fjarðabyggð, Reykjanesbæ, Hafnar�rði, Grundartanga, á Selfossi og Akureyri. Höfuðstöðvar félagsins eru að 
Klettagörðum 25 í Reykjavík. Johan Rönning hf. er góður og eftirsóttur vinnustaður.

REYKJAVÍK
Klettagörðum 25 
Sími 5 200 800

SELFOSSI
Eyravegi 67
Sími 4 800 600

AKUREYRI
Draupnisgötu 2
Sími 4 600 800

REYÐARFIRÐI
Nesbraut 9
Sími 4 702 020

REYKJANESBÆ
Hafnargötu 52
Sími 4 207 200

HAFNARFIRÐI
Bæjarhrauni 12
Sími 5 200 800

GRUNDARTANGA
Mýrarholtsvegi 2
Sími 5 200 830

www.ronning.is

Er kraftur í þér?
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Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um star�ð.

Upplýsingar um star�ð veitir Hallur Vilhjálmsson í síma 5 200 800. 

Umsóknum skal skilað fyrir 20. apríl í netfangið hv@ronning.is

Starfsmaður í þjónustudeild
Johan Rönning óskar eftir að ráða hörkuduglegan liðsmann í þjónustudeild fyrirtækisins 
að Klettagörðum 25, Reykjavík. Þjónustudeild sér um alla umsýslu á vörum félagsins 
gagnvart viðskiptavinum og útibúum. Um er að ræða framtíðarstarf þar sem viðkomandi 
hefur möguleika á að vinna sig upp innan fyrirtækisins.

Hæfniskröfur: 
• Öguð og áreiðanleg vinnubrögð
• Rík þjónustulund
• Samskiptahæfni
• Lyftararéttindi kostur

Star�ð felst í: 
• Tiltekt og frágangi á pöntunum
• Samskiptum við viðskiptavini
• Öðrum tilfallandi störfum innan þjónustudeildar

kopavogur.is

Kópavogsbær

   

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Grunnskólar

· Bókasafns- og upplýsingafræðingur í   
 Smáraskóla.  

· Frístundaleiðbeinendur í dægradvöl Salaskóla.  

· Frístundaleiðbeinendur í dægradvöl   
 Vatnsendaskóla.  

· Kennari á unglingastigi í Salaskóla.  

· Kennari á yngsta stig í Vatnsendaskóla.  

· Kársnesskóli auglýsir eftir dönskukennara.  

· Kársnesskóli auglýsir eftir heimilisfræðikennara.  

· Námsráðgjafi í Salaskóla.  

· Náttúrufræðikennari í Hörðuvallaskóla.  

· Náttúrufræðikennari í Vatnsendaskóla.  

· Stuðningsfulltrúar í Salaskóla.  

· Sérkennari í Kársnesskóla.  

· Umsjónarkennarar á miðstig í Smáraskóla.  

· Umsjónarkennarar í Smáraskóla á yngsta stig.  

· Umsjónarkennari á miðstig í Salaskóla.  

· Umsjónarkennari á miðstig í Vatnsendaskóla

· Þroskaþjálfi/sérkennari í Salaskóla.  

· Verkefnisstjóri tölvumála í Salaskóla.  

· Umsjónarkennari í Kársnesskóla fyrir næsta   
 skólaár.  

Leikskólar

· Aðstoðarmaður í eldhúsi í Núp.  

· Deildarstjóri í Austurkór.  

· Deildarstjóri í Læk.  

· Deildarstjóri í Sólhvörfum.  

· Deildarstjóri í Sólhvörfum.  

· Leikskólakennari á Efstahjalla.  

· Leikskólakennari í Austurkór.  

· Leikskólakennari í Sólhvörfum.  

· Leikskólakennari í Álfatúni.  

· Leikskólakennari/þroskaþjálfi í Sólhvörfum.  

· Leikskólastjóri í Baug.  

· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi í Austurkór.  

· Þroskaþjálfi í Álfatúni.  

Velferðarsvið

· Hjúkrunarfræðingar/nemar í Roðasali.  

· Sjúkraliðar í Roðasali.  

· Starfsmaður óskast í Roðasali.  

· Starfsmenn óskast á heimili fatlaðs fólks.    

Annað

· Deildarstjóri gatnadeildar.  

· Starfsmaður hjá Sundlaug Kópavogs - Kona.  

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

Vantar vanann bakara. 
Um er að ræða stöðu yfirbakara í 100% starf. 

Nánari upplýsingar veitir 
Geiri bakari 

í síma 437-1920/696-0025

Geirabakarí  
Borgarnesi

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is
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Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar óskar eftir að ráða öflugan og metnaðarfullan einstakling í starf deildarstjóra 
lögfræðiþjónustu. Um er að ræða nýtt starf en deildarstjóri lögfræðiþjónustu tilheyrir yfirstjórn umhverfis- og skipulagssviðs. 
Deildarstjóri stýrir teymi lögfræðinga sem veitir ráðgjöf og upplýsingar til stjórnenda og starfsfólks sviðsins varðandi 
lagaumhverfi starfseminnar. Hann er helsti tengiliður sviðsins vegna lögfræðiverkefna  er undir það heyrir, við samstarfsaðila 
innan borgar og utan. Næsti yfirmaður er sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs. 
Umhverfis og skipulagssvið (USK) stendur á gömlum merg en það tók formlega til starfa í janúar 2013 þegar umhverfis- og 
samgöngusvið, skipulags- og byggingarsvið og framkvæmdahluti framkvæmda- og eignasviðs voru sameinuð. Sviðið gegnir 
fjölþættu hlutverki allt frá því að vinna með kjörnum fulltrúum að stefnumótum í umhverfis-, skipulags- og samgöngumálum í að 
samþykkja teikningar og tryggja eftirlit í heilbrigðismálum. Að auki stýrir sviðið framkvæmdum og viðhaldi og sinnir almennum 
rekstri í borgarlandinu eins og grasslætti og snjómokstri. Undir sviðið heyra einnig byggingarfulltrúi, skipulagsfulltrúi, 
bílastæðasjóður og Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur. Umhverfis- og skipulagssvið er með vottað umhverfisstjórnunarkerfi skv. 
ISO 14001.

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

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

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Embættispróf	eða	meistaragráða	í	lögfræði.
•	 Þekking	og	reynsla	af	opinberri	stjórnsýslu	og	stjórnsýslurétti.
•	 Þekking	 á	 sveitarstjórnarrétti	 og	 verkefnum	 sveitarfélaga	

æskileg. 
•	 Reynsla	af	stjórnun	æskileg.
•	 Geta	til	að	vinna	undir	álagi.
•	 Leiðtogahæfileikar	og	góð	hæfni	í	mannlegum	samskiptum.
•	 Framsýni,	metnaður,	frumkvæði	í	starfi.
•	 Fagleg,	sjálfstæð	og	skipulögð	vinnubrögð.	
•	 Lipurð	og	færni	í	samskiptum.
•	 Góð	færni	til	 framsetningar	máls	í	ræðu	og	riti	á	íslensku	og	

ensku.

Framkvæmda- og eignasvið 

Óskað er eftir verkefnastjóra til starfa hjá útboðs 
og áætlanadeild skrifstofu Gatna- og eignaum-
sýslu. Skrifstofa Gatna- og eignaumsýslu sér um 
rekstur og viðhald gatna, gangstíga, opinna svæða 
og fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar og skiptist 
m.a. í gatnadeild og byggingadeild.
 
Starfssvið 
• Taka þátt í stjórnun verkefna og eftirfylgni þeirra.  
• Verkbókhald og samþykkt reikninga.   
• Verkefnastjórn og vinnsla við gerð kostnaðargreiningu 
  vegna útseldrar vinnu. 
• Umsjón með samræmdri skráningu í verkbókhald vegna     
  skrifstofunnar. 
• Gerð kostnaðaráætlana vegna útboða. 
• Eftirfylgni vinnuáætlunar viðhalds varðandi útboðsverk o.fl. 
• Eftirlit einstakra útboðsverka. 
• Vinna við fasteignavef.

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Tæknimenntun eða rekstrarmenntun.    
• Þekking á bókhaldi / verkbókhaldi. 
• Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta. 
• Góð tölvuþekking - Word, Excel, Lotus notes.   
• Þekking á borgarkerfinu er æskileg. 
 
Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður 
geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjara-
samningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.
 
Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson 
deildarstjóri í síma  411-1111.  
 
Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008.  
Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar 
www.reykjavik.is undir “ Störf í boði”.  -  Verkefnastjóri 
hjá útboðs- og áætlanadeild. 

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild

    

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild.

Óskað er eftir verkefnastjóra til starfa hjá útboðs og áætlanadeild skrifstofu Gatna- og eignaumsýslu. 
Skrifstofa Gatna- og eignaumsýslu sér um rekstur og viðhald gatna, gangstíga, opinna svæða og 
fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar og skiptist m.a. í gatnadeild og byggingadeild. 

Starfssvið 

Taka þátt í stjórnun verkefna og eftirfylgni þeirra.  
Verkbókhald og samþykkt reikninga.   
Verkefnastjórn og vinnsla við gerð kostnaðargreiningu vegna útseldrar vinnu. 
Umsjón með samræmdri skráningu í verkbókhald vegna skrifstofunnar. 
Gerð kostnaðaráætlana vegna útboða. 
Eftirfylgni vinnuáætlunar viðhalds varðandi útboðsverk o.fl. 
Eftirlit einstakra útboðsverka. 
Vinna við fasteignavef. 

Menntunar- og hæfniskröfur 

Tæknimenntun eða rekstrarmenntun.    
Þekking á bókhaldi / verkbókhaldi. 
Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta. 
Góð tölvuþekking – Word, Excel, Lotus notes.   
Þekking á borgarkerfinu er æskileg.  

Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson deildarstjóri í síma  411-1111.   

Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008. Sótt er um starfið á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „ Störf í boði”.  –  Verkefnastjóri hjá útboðs- og 
áætlanadeild. 

Deildarstjóri lögfræðiþjónustu 

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Ábyrgðarsvið og helstu verkefni:
•	 Vera í fyrirsvari fyrir umhverfis- og skipulagssvið varðandi 

lögfræðileg málefni.
•	 Lögfræðilegar	álitsgerðir,	ráðgjöf	og	umsagnir	til	umhverfis-	og	

skipulagsráðs, umhverfis- og skipulagssviðs, borgarstjórnar, 
borgarráðs, borgarstjóra og borgarlögmanns vegna verkefna 
umhverfis- og skipulagssviðs.

•	 Fyrirsvar	 og	 samskipti	 við	 Úrskurðarnefnd	 umhverfis-	
og auðlindamála, þ. á m. gerð svara og umsagna vegna 
kærumála hjá nefndinni.

•	 Meðferð	 stjórnsýslukæra	 er	 varða	 verkefni	 umhverfis-	 og	
skipulagssviðs.

•	 Rekstur,	 þjónusta	 og	 utanumhald	 um	 mannauðsmál	
lögfræðideildar.

Um	er	að	ræða	fullt	starf	og	æskilegt	er	að	starfsmaður	geti	hafið	störf	sem	fyrst.	Launakjör	eru	samkvæmt	kjarasamningi	
Reykjavíkurborgar við Stéttarfélag lögfræðinga.
Umsóknarfrestur er til og með  23.apríl 2018.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá ásamt kynningarbréfi.
Nánari upplýsingar veitir Ásdís Ásbjörnsdóttir, mannauðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs, netfang:  asdis.asbjornsdottir@
reykjavik.is. 

    

ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ ÞÉR? VIÐ LEITUM AÐ FÓLKI Á ÖLLUM ALDRI TIL AÐ 
VERA PARTUR AF FJÖRUGRI OG ÖFLUGRI LIÐSHEILD HJÁ FLOTTU FYRIRTÆKI.

SKEMMTILEGU OG METNAÐARFULLU FÓLKI

S4S LEITAR AÐ

S4S hefur verið ì topp 5 yfir 
fyrirmyndarfyrirtæki hjà VR 
sìðustu 3 àr ì flokki stòrra fyrirtækja.

HELGARSTARFSMAÐUR Í KAUPFÉLAGIÐ Í SMÁRALIND

FRAMTÍÐAR- OG SUMARSTÖRF Í ELLINGSEN

Umsóknir berist fyrir 15. apríl á atvinna@s4s.is

Helstu verkefni 
• Sala 
• Þjónusta við viðskiptavini 
• Daglegur rekstur og aðstoð við  
 verslunarstjóra

Helstu verkefni 
• Sala 
• Þjónusta við viðskiptavini 
• Daglegur rekstur og aðstoð við  
 verslunarstjóra

Hæfniskröfur
• Reynsla af verslunar- og þjónustustarfi 
 er æskileg en ekki nauðsynleg 
• Góð almenn tölvukunnátta
• Framúrskarandi þjónustulund
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Hæfniskröfur
• Reynsla af verslunar- og þjónustustarfi 
 er æskileg en ekki nauðsynleg 
• Góð almenn tölvukunnátta
• Framúrskarandi þjónustulund
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Ellingsen óskar eftir:
• Starfsmönnum í fullt framtíðarstarf í útivistar/útilegudeild, 
 æskilegur áhugi á almennri útivist og útilegubúnaði. 
• Starfsmönnum í fullt framtíðarstarf í fata- og skódeild. 
• Sumarstarfsfólki í allar deildir.

Fjármálasvið
»    Kerfisfræðingur í tölvudeild
Fjölskylduþjónusta
»    Sumarstörf hjá stoðþjónustudeild
»    Félagsliði í heimaþjónustu
»    Starfsmaður  í mötuneytið Höfn, Sólvangsvegi 1
Fræðslu- og frístundaþjónusta
»    Skólastjóri Tónlistarskóla Hafnarfjarðar
Grunnskólar
»    Skólaliði í mötuneyti - Áslandsskóli
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi - Hraunvallaskóli
»    Umsjónarkennari á miðstigi - Hraunvallaskóli
»    Kennsla í íslensku á unglingastigi - Hraunvallaskóli
»    Sérkennari - Hraunvallaskóli
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi - Hvaleyrarskóli
»    Umsjónarkennari á miðstigi - Hvaleyrarskóli
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi - Víðistaðaskóli
»    Umsjónarkennari á miðstigi - Víðistaðaskóli
»    Faggreinakennari í unglingadeild - Víðistaðaskóli
»    Deildarstjóri sérdeildar - Öldutúnsskóli
»    Náttúrufræðikennari á unglingastigi - Öldutúnsskóli
Leikskólar
»   Deildarstjóri - Álfaberg
»   Leikskólakennari - Álfaberg
»   Leikskólastjóri - Bjarkalundur
»   Sérkennslustjóri - Hlíðarendi
»   Leikskólakennari - Hlíðarendi
»   Leikskólakennari - Hvammur
»   Deildarstjóri - Norðurberg
»   Leikskólakennari - Stekkjarás
Málefni fatlaðs fólks
»    Hlutastarf á heimili fatlaðs fólks - Smárahvammur
»    Sumarstarf á heimili fatlaðs fólks í Áslandshverfi
»    Verkefnastjóri - Frístundaklúbbur og vinnuverkefni
Söfn
»    Afgreiðslufulltrúi - Hafnarborg
Umhver�s- og skipulagsþjónusta
»    Skrifstofustjóri
»    Yfirverkstjóri veitna
 

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

Nánar á hafnar�ordur.is

FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
LAUS STÖRF

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is



Grunnskóli Seltjarnarness, starfsfólk 
óskast í eftirtalin störf frá hausti 2018
 • Íþróttakennari
 • Sérkennari
 • Stuðningsfulltrúar, fullt starf og hlutastörf
 • Umsjónarkennari
 • Þroskaþjálfi eða starfsmaður með aðra   
  uppeldisfræðimenntun, fullt starf

Leikskóli Seltjarnarness, starfsfólk 
óskast frá 1. ágúst nk. 
 • Leikskólakennarar, fullt starf
 • Leikskólaleiðbeinandi, fullt starf

Frístundamiðstöð Seltjarnarness  
 • Frístundaleiðbeinandi, fullt starf og hlutastörf  
  með börnum á aldirnum 6-10 ára
 • Þroskaþjálfi eða starfsmaður með aðra   
  uppeldisfræðimenntun, fullt starf

Tónlistarskóli Seltjarnarness  
 • Fiðlukennari, hlutastarf frá hausti 2018

Nánari upplýsingar um störfin og skil umsókna 
má finna á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar 
www.seltjarnarnes.is – Störf í boði

Umsóknarfrestur er til 22. apríl næstkomandi.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar 
eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störf. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélaga.  

Seltjarnarnesbær
Laus störf

seltjarnarnes.is

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Sérfræðingur í lyfjaöryggisdeild Lyfjastofnun Reykjavík 201804/727
Sérfræðingur Lyfjastofnun Reykjavík 201804/726
Almennur sérfræðingur Lyfjastofnun Reykjavík 201804/725
Lyfjatæknir Lyfjastofnun Reykjavík 201804/724
Verkefnisstjóri fjármála Háskóli Íslands Reykjavík 201804/723
Verkefnisstjóri mannauðsmála Háskóli Íslands Reykjavík 201804/722
Lögfræðingur  Samgöngu- og sveitastj.ráðuneytið Reykjavík 201804/721
Lögfræðingur á sviði EES réttar Samgöngu- og sveitastj.ráðuneytið Reykjavík 201804/720
Embætti sýslumanns Dómsmálaráðuneytið Suðurland 201804/719
Verkfræðingur/tæknifræðingur Vegagerðin Reykjavík 201804/718
Tölvuráðgjafar á þjónustuborði Háskóli Íslands Reykjavík 201804/717
Lífeindafræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201804/716
Lektor, dósent eða prófessor Háskólinn á Akureyri Akureyri 201804/715
Sérfræðingur Utanríkisráðuneytið Reykjavík 201804/714
Kennari, stærðfræði Menntaskólinn á Egilsstöðum Egilsstaðir 201804/713
Innkaupafulltrúi ÁTVR, Vínbúðin Reykjavík 201804/712
Yfirhjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201804/711
Yfirhjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201804/710
Yfirhjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201804/709
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201804/708
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Firði Hafnarfjörður 201804/707
Ljósmóðir, sumarafleysing Heilsugæslan Seltjarnarnesi/Vesturbæ Seltjarnarnes 201804/706
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Efstaleiti Reykjavík 201804/705
Sérnámsst. í heilsugæsluhjúkrun Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201804/704
Aðstoðardeildarstjóri hjúkrunar Landspítali, bráðaöldrunarlækningad. Reykjavík 201804/703
Félagsráðgjafi Landspítali, kvenna- og barnasvið Reykjavík 201804/702
Gæðastjóri jafnlaunavottunar Landspítali Reykjavík 201804/701
Verkefnisstjóri Háskóli Íslands, launadeild Reykjavík 201804/700
Tryggingafulltrúi Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201804/699
Starf í afgreiðslu Ríkisskattstjóri Reykjavík 201804/698
Kennari í eðlisfræði og jarðfræði Fjölbrautaskólinn í Garðabæ Garðabær 201804/697
Námsráðgjafi Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu Höfn 201804/696
Fjallamenska og listgreinar Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu Höfn 201804/695
Tómstundafræðingur Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu Höfn 201804/694
Kennarar Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu Höfn 201804/693
Kennari í efnafræði Menntaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201804/692
Kennari í líffræði Menntaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201804/691
Kennari í eðlisfræði Menntaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201804/690
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201804/689
Lögreglumenn, sumarafleysing Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum Vestm.eyjar 201804/688
Hjúkrunardeildarstjóri Landspítali, Hjartagátt Reykjavík 201804/687
Deildarlæknir Landspítali, krabbameinslækningar Reykjavík 201804/686
Sjúkraliðar Landspítali, taugalækningadeild Reykjavík 201804/685
Sérhæfður starfsmaður Landspítali, hjarta- og æðaþræðingast. Reykjavík 201804/684
Dönskukennari Framhaldsskólinn á Húsavík Húsavík 201804/683
Náms- og starfsráðgjafi Framhaldsskólinn á Húsavík Húsavík 201804/682
Íþróttakennari Framhaldsskólinn á Húsavík Húsavík 201804/681
Prestur í Grafarholtsprestakalli Biskupsembættið Reykjvík 201804/680

Bifvélavirki/ 
skoðunarmaður óskast

Aðalskoðun hf. óskar eftir að ráða bifvélavirkja til starfa við 
skoðun ökutækja á höfuðborgarsvæðinu. Um framtíðarstarf 
getur verið að ræða. Umsóknarfrestur er til 22. april. Sveinspróf í 
bifvélavirkjun skilyrði.

Aðalskoðun leggur áherslu á fagleg vinnubrögð við skoðun 
ökutækja og ríka þjónustulund, en í starfinu felast eðlilega mikil 
samskipti við viðskiptavini.

Nánari upplýsingar veita Árni Stefánsson þjónustustjóri 
og Hörður Harðarson fagstjóri. Sími 5906900.

Umsóknir sendist til Árna Stefánssonar, arni@adalskodun.is. Farið 
verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsóknum 
verður svarað að loknum umsóknarfresti.

Aðalskoðun hf. er faggild óháð skoðunarstofa sem starfrækir 
í dag fjórar skoðunarstöðvar á höfuðborgarsvæðinu ásamt 
skoðunar stöð í Reykjanesbæ. Aðalskoðun sinnir einnig skoðunum 
í Grundar firði, Ólafsfirði og Reyðarfirði.

Sérfræðingar í   
    ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 
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Set röraverksmiðja

Set ehf.  | Eyravegur 41 | 800 Selfoss 
 Sími: 480 2700 | set@set.is | set.is

Við leitum að liðtækum einstaklingum til starfa í 
þjónustudeild Set, bæði iðnmenntuðum og 
ófaglærðum. Þjónustudeild Set fæst við samsuðu  
á vatns- og fráveiturörum og samsetningu og  
einangrun á samskeytum hitaveituröra.  
Um framtíðarstörf er að ræða.

Helstu viðfangsefni starfsins eru:
• Samsuða plaströra á verkstað.
• Frágangur á samskeytum hitaveituröra.
• Vinna við einangrun samskeyta.
• Vinna við sérsmíði og lagnalausnir í  

verksmiðju Set.

Áhugasamir sæki um fyrir 12. apríl 2018. 
Eingöngu er tekið við umsóknum  
á vef Set: www.set.is/atvinna.

Hæfniskröfur:
• Iðnmenntun á sviði pípulagna, vélvirkjunar  

eða sambærilegt er kostur.
• Reynsla af verktaka- og útivinnu er kostur.
• Sveigjanleiki og færni í jákvæðum samskiptum 

við aðra. 
• Skipulagshæfileikar og snyrtimennska í 

vinnubrögðum.

Eftirfarandi gögn þurfa að  
fylgja umsókn:
• Ferilskrá eða ítarlegar upplýsingar á  

umsóknarformi Set.
• Mynd af umsækjanda.

Starfsólk í 
útiþjónustudeild

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

 Við ráðum
Ráðum býður upp á ráðgjöf og ráðningar 
sniðnar að þörfum viðskiptavinarins.
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Aðstoðarleikskólastjóri, deildarstjóri  
og leikskólakennarar          

Heilsuleikskólinn Suðurvellir
Við Heilsuleikskólann Suðurvelli í Vogum eru lausar til umsóknar 
stöður aðstoðarleikskólastjóra, deildarstjóra og leikskólakennara. 

Suðurvellir er þriggja deilda leikskóli sem vinnur eftir viðmiðum 
Heilsustefnunnar. Virðing og umhyggja eru leiðandi hugtök í 
leikskólanum og áhersla er lögð á gæði í samskiptum. Yfirmarkmið 
leikskólans er að auka gleði og vellíðan barna með áherslu á nærin-
gu, hreyfingu og listsköpun í leik og starfi.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	 Leikskólakennaramenntun
•	 Lipurð	og	sveigjanleiki	í	samskiptum	
•	 	Frumkvæði,	skipulagshæfileikar	og	sjálfstæði	í	vinnubrögðum
•	 Metnaður	í	starfi	og	áhugi	á	þróunarstarfi

Nánari upplýsingar veitir:
María	Hermannsdóttir	leikskólastjóri,	í	síma	4406240

Laun	eru	samkvæmt	kjarasamningi	Launanefndar	sveitarfélaga	og	KÍ.
Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á maria@vogar.is
Umsóknarfrestur er til 23. apríl n.k.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
•	Rammasamningur um túlka- og þýðingarþjónustu, 

EES útboð nr. 14067
•	Kvistaborg.	Endurgerð	lóðar	–	Jarðvinna,	 

útboð 14190.
•	Kvistaborg.	Endurgerð	lóðar	–	Leiktæki,	 

útboð 14191.
•	Kvistaborg.	Endurgerð	lóðar	–	Yfirborðsefni,	 

útboð 14192.
•	Seljaborg.	Endurgerð	lóðar	–	Jarðvinna,	 

útboð nr. 14193.
•	Seljaborg.	Endurgerð	lóðar	–	Leiktæki,  

útboð nr. 14194.
•	Seljaborg.	Endurgerð	lóðar	–	Yfirborðsefni,	 

útboð nr. 14195.

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

Byggjum á betra verði

Við leitum að leiðtoga í krefjandi stjórnunarstarf sem hefur brennandi 
áhuga á sölu- og þjónustu. Hann þarf að búa yfir metnaði til að ná 
árangri, hæfni í mannlegum samskiptum og hafa jákvætt viðhorf.

Í boði er tækifæri fyrir öflugan og drífandi einstakling sem vill taka þátt 
í spennandi og fjölbreyttu starfi Húsasmiðjunnar. Rekstrarstjóri ber 
ábyrgð á rekstri verslunarinnar á Húsavík í samræmi við stefnu og gildi 
Húsasmiðjunnar. Rekstrarstjóri starfar náið með framkvæmdastjórum 
og er hluti af stjórnendateymi Húsasmiðjunnar.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Reynsla af rekstri og stjórnun
• Reynsla af verslun og þjónustu æskileg
• Menntun sem nýtist í starfi
• Almenn tölvukunnátta
• Reynsla af stjórnun mannauðs æskileg

Helstu verkefni/Starfssvið:
• Skipulagning og ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri 

í samræmi við stefnu og starfsáætlun
• Ráðgjöf, þjónusta og sala til viðskiptavina ásamt tilboðsgerð
• Sköpun og eftirfylgni viðskiptasambanda
• Umsjón með innkaupum og birgðahaldi
• Umsjón með starfsmannamálum
• Stuðla að jákvæðum starfsanda 

og starfsumhverfi

Í boði er:
• Krefjandi stjórnunarstarf 

hjá góðu fyrirtæki
• Góður starfsandi og 

heilbrigt starfsumhverfi
• Tækifæri til endurmenntunnar 

og starfsþróunar

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

Húsasmiðjan leitar 
að öflugum rekstrarstjóra 
á Húsavík

Húsasmiðjan leggur 
metnað sinn í að veita 
fyrsta flokks þjónustu 
og bjóða upp á  gott 
aðgengi að vörum sínum 
og starfsfólki.  Það sem 
einkennir starfsmenn 
Húsasmiðjunnar eru 
eftirfarandi gildi:

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

Umsóknarfrestur 
er til og með 
17. apríl 2018. 
Vinsamlega 
sendið umsóknir 
ásamt ferilskrá og 
kynningarbréfi á 
atvinna@husa.is.

Nánari upplýsingar 
um starfið veitir 
Edda Björk 
Kristjánsdóttir, 
mannauðsstjóri 
á eddak@husa.is.

Öllum umsóknum 
verður svarað og 
farið með þær sem 
trúnaðarmál.

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

www.capacent.is 

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

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

20683 STJÓRNARRÁÐSREITUR
Hugmyndasamkeppni um skipulag

 
Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. forsætisráðuneytisins, 
býður til opinnar hugmyndasamkeppni um skipulag 
Stjórnarráðsreits.
 
Setja skal fram raunhæfar og spennandi tillögur um 
heildarlausn á skipulagi á reitnum þannig að bygg
ja   megi upp á heildstæðan hátt framtíðarhúsnæði 
ráðuneyta, stofnana ríkisins og dómstóla m.a. með 
hagræðingu í huga. 
Tvö fyrirspurnartímabil eru í samkeppninni og lýkur 
því fyrra 9. maí nk. en því síðara 16. ágúst. Skila
frestur tillagna er 18. september 2018, fyrir kl. 15:00 
hjá Ríkiskaupum.
Veitt verða verðlaun að heildarfjárhæð 12 m.kr. þar af 
verða fyrstu verðlaun að lágmarki 6 m.kr.
Samkeppnin fer fram í samvinnu við Arkitektafélag 
Íslands og er auglýst á EESsvæðinu.

Nánari upplýsingar er að finna í samkeppnislýsingu 
sem er aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.
is, útboðsnúmer 20683, frá og með þriðjudeginum 10. 
apríl 2018. Til að nálgast ítargögn verður að skrá sig 
til þátttöku á vefnum en gögn verða einnig fáanleg 
á minniskubbi, gegn framvísun staðfestingar hjá 
Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík. Skrifstofa 
Ríkiskaupa er opin virka daga frá kl. 9:00 – 15:30.
 

Tilkynning um fyrirhuguð útboð 
bandarískra yfirvalda – útboðsgögn 
verða aðgengileg um 2. apríl 2018

Ríkiskaup fyrir hönd Utanríkisráðuneytisins og 
Landhelgisgæslu Íslands vekja athygli á auglýsin
gu bandarískra yfirvalda um fyrirhugað útboð á 
fastverðssamningi um hönnun og verkframkvæmd 
vegna viðgerða og endurbóta á öryggisssvæðinu á 
Keflavíkuins og Isavia. Verkefnin verða unnin á öryg
gissvæðinu á Keflavíkurflugvelli. Fyrirtæki sem taka 
þátt í verkefninu þurfa m.a. að uppfylla öryggis og 
trúnaðarkröfur varnarmálalaga, reglugerð 959/2012 
varðandi öryggisvottun og reglur sem gilda um 
aðgang að öryggissvæðum Keflavíkurflugvallar, sbr. 
t.d. reá slóðinni www.neco.navy.mil and www.fbo.
gov og þar verða einnig birtar  
breytingar á útboðsgögnum þar til lokafrestur til að 
skila tilboðum rennur út.
 
Nánari upplýsingar varðandi fyrirhugað útboð og 
birtingu útboðsgagna verða birtar á ensku á  
slóðinni www.utbodsvefur.is

ÚTBOÐ

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

20684 VIÐBYGGING VIÐ  
STJÓRNARRÁÐSHÚS, LÆKJARGÖTU

Framkvæmdasamkeppni
 
Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. forsætisráðuneytisins, 
býður til opinnar hönnunarsamkeppni (framkvæmda
samkeppni) um viðbyggingu við Stjórnarráðshúsið í 
Lækjargötu.
 
Um er að ræða um 1.200 m² viðbyggingu sem hýsi 
m.a. flestar skrifstofur forsætisráðuneytisins, fundar
rými og aðstöðu fjölmiðla. Einnig þarf að endurskoða 
innra skipulag Stjórnarráðshússins og tengja það við 
viðbygginguna.
 
Tvö fyrirspurnartímabil eru í samkeppninni og lýkur 
því fyrra ,16. maí nk. en því síðara 23. ágúst. Skila
frestur tillagna er 25. september 2018, fyrir kl. 15:00 
hjá Ríkiskaupum.
Veitt verða verðlaun að heildarfjárhæð 10 m.kr. þar af 
verða fyrstu verðlaun að lágmarki 5 m.kr.
Gert er ráð fyrir að útboðsgögn verði tilbúin á 
vormánuðum 2020 og að vígsla byggingarinnar gæti 
orðið um áramót 2021/22.
Samkeppnin fer fram í samvinnu við Arkitektafélag 
Íslands og er auglýst á EESsvæðinu.

Nánari upplýsingar er að finna í samkeppnislýsingu 
sem er aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.
is, útboðsnúmer 20684, frá og með þriðjudeginum 10. 
apríl 2018. Til að nálgast ítargögn verður að skrá sig 
til þátttöku á vefnum en gögn verða einnig fáanleg 
á minniskubbi, gegn framvísun staðfestingar hjá 
Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík. Skrifstofa 
Ríkiskaupa er opin virka daga frá kl. 9:00 – 15:30.

Auglýsing um breytingu á deiliskipulagi í Kópavogi

Vatnsendi – Athafnasvæði. Urðarhvarf 16.  
Breytt deiliskipulag. 

Bæjarstjórn Kópavogs hefur samþykkt í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, að auglýsa tillögu að 
breyttu deiliskipulagi fyrir lóðina að Urðarhvarfi 16. 

Skipulagssvæðið sem er um 0.5 ha að stærð afmarkast af lóðarmörkum Vatnsendavegi til suðurs, Víkurhvarfi 7 og 8 til 
austurs og Urðarhvarfi 14 til norðurs.

Í breytingunni felst að auka byggingarmagn úr 6,048 m2 í 10,000 m2, þar af er stærð niðurgrafinnar bílageymslu 
áætluð um 2,000 m2. Þak hækkar að hluta til um 3,5 metra. Gert er ráð fyrir einu bílastæði á hverja 50 m2 í atvinnu-
húsnæði, þar af 50% í niðurgrafinni bílageymslu. Nýtingarhlutfall hækkar úr 1.26 í um 2.08

Að öðru leiti er vísað í gildandi deiliskipulag fyrir Vatnsenda, athafnasvæði, samþykkt í bæjarstjórn 25. september 
2001 og birt í B- deild Stjórnartíðinda 15. janúar 2002 m. s. br. birt í B- deild Stjórnartíðinda 30. júlí 2008

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

Ofangreind tillaga er til kynningar á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is og í afgreiðslu skipulags- og byggingar-
deildar Umhverfissviðs að Digranesvegi 1 frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 
15:00. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Athugasemdir eða ábendingar 
skulu hafa borist skriflega til skipulags- og byggingardeildar Umhverfissviðs að Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða á 
netfangið skipulag@kopavogur.is eigi síðar en kl. 15:00 mánudaginn 4. júní 2018.

Skipulagsstjóri Kópavogs

ÚTBOÐ NR. 20738

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

LANDSPÍTALI LANDAKOTI
ENDURBYGGING ÞAKS K-ÁLMU

Framkvæmdasýsla ríkisins, fyrir hönd Landspítala, 
óskar eftir tilboðum í verkið:  

LSH Landakot - þak K-álmu.
Verkið felst í endurnýjun þaks K-álmu og múrviðgerða 
aðliggjandi turns. Núverandi rishæð og þakfrágangur 
eru rifin en haldið er í þaksperrur sem eru heflaðar 
eftir þörfum. Endurnýjun nær til þakklæðningar og 
kvista en ekki skorsteina og þakglugga. Frágangur 
verður bættur m.t.t. loftunar þaks og þykkt einan-
grunar. Zinkklæðning kemur í staðinn fyrir núverandi 
steinskífuklæðningu. 

Helstu magntölur eru: 
Rif og förgun á innveggjum  500 m2
Rif og förgun á gólfefni 380 m2
Rif núverandi þakklæðningar 730 m2
Heflun þakvirkis 350 m 
Nýr þakfrágangur með zinkklæðningu 730 m2
Steining á turnbyggingu 95 m2

Boðið er til kynningarfundar og vettvangsskoðunar 
á verkstað við Landakotsspítala, mæting fyrir framan 
suðurhliðar K-álmu, mánudaginn 16. apríl  nk. kl. 
14:00 að viðstöddum fulltrúa verkkaupa.
 
Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en  
15. október 2018. 
 
Útboðsgögn eru  aðgengileg á vef Ríkiskaupa.  
Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum miðvikudaginn 
25. apríl 2018 kl. 11:00 að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska.

Orkuveita Reykjavíkur 
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík 
Fax 516 630 • Sími 516 6100 

www.or.is/utbod

Útboð

Orkuveita Reykjavíkur 
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík 
Fax 516 630 • Sími 516 6100 

www.or.is/utbod

Útboð

Flange (wafer) connected tilting disc check valves, 
size DN 200. The valves are used in a pumping sta-
tion for geothermal district heating water. 

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum „VEIK-
2018-03 Kauptún – Pumping station

Flange (wafer) connected tilting disc check valves DN 
200, útgefnum í apríl 2018“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu frá og með 
mánudeginum 09.04.2018 á vefsíðu Orkuveitunnar 
https://www.or.is/fjarmal/utbod#page-7016 

Tilboð verða opnuð hjá Orkuveitu Reykjavíkur, Bæjar-
hálsi 1, 110 Reykjavík, þriðjudaginn 24 apríl 2018 kl. 
10:30.

VEIK-2018-03 07.04.2017

Orkuveita Reykjavíkur  
óskar eftir tilboðum í útboðsverkefnið:

KAUP Á EINSTREYMISLOKUM 
(Tilting disc check valves DN200): 

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

www.talentradning.is
Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is/bryndis@talentradning.is - Sími: 552-1600
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ÍBÚÐAEININGAR TIL SÖLU

Landsvirkjun auglýsir eftirfarandi húseiningar til sölu:

	 •	 Gistiskáli	í	Kröflu	
	 •	 Skrifstofurými	í	Búðarhálsi	
	 •	 2	herbergja	íbúðir	í	Búðarhálsi
	 •	 3	herbergja	íbúðir	í	Búðarhálsi
	 •	 Gistiskáli	með	eldhúsi	og	mötuneyti	 
	 	 á	Þeistareykjum.
Raða	má	einingum	upp	á	fjölbreyttan	hátt.

Nánari	upplýsingar	má	finna	á	uppboðsvef	Króks,	 
www.bilauppbod.is/lausafjarmunir,	þar	sem	salan	fer	fram.

ALÞJÓÐLEGIR  
FRIÐARSTYRKIR 

RÓTARÝHREYFINGARINNAR  
2014-2016

Rótarýsjóðurinn, ROTARY FOUNDATION, sem rekinn 
er af Alþjóða Rótarýhreyfingunni, mun veita allt að 60 
styrki til tveggja ára meistaranáms skólaárin 2014-
2016. Styrkirnir verða veittir til náms og rannsókna 
sem tengjast alþjóðasamstarfi og eflingu friðar í he-
iminum og eru ætlaðir fólki sem þegar hefur reynslu 
af alþjóðastarfi auk þess að hafa lokið fyrstu háskóla-
gráðu.

Í þessu skyni hefur Rótarýsjóðurinn komið á samvinnu 
við sex virta háskóla: 

•	 Chulalongkorn	University	,	Bangkok,	Thailand	
•	 Duke	University	and	University	of	North	Carolina	at		
	 Chapel	Hill	,	USA	
•	 International	Christian	University	,	Tokyo,	Japan			
•	 University	of	Bradford	,	West	Yorkshire,	England	
•	 University	of	Queensland	,	Brisbane,	Australia	
•	 Uppsala	University	,	Uppsala,	Sweden
 
Styrkirnir, sem eiga að standa undir tveggja ára 
námskostnaði, eru alþjóðlegir samkeppnisstyrkir. 
Rótarýhreyfingin á Íslandi má senda eina umsókn. Val 
íslenska umsækjandans fer fram eftir ítarleg viðtöl og 
könnun á námsferli og störfum. Makar, afkomendur 
og makar afkomenda lifandi Rótarýfélaga geta ekki 
sótt um styrkinn. Tíu Íslendingar hafa fengið friðar-
styrki frá því þeir voru fyrst veittir árið 2002.

Nánari upplýsingar um námið, háskólana og um-
sóknarskilmála er að finna á heimasíðu Rotary 
International: http://www.rotary.org/EN/STUDENT-
SANDYOUTH/EDUCATIONALPROGRAMS/ROTARYC-
ENTERSFORINTERNATIONALSTUDIES/Pages/How-
ToApply.aspx . Umsóknareyðublaðið er að finna undir 
World peace fellowship. Einnig má nálgast upplýsingar 
á skrifstofu Rótarýumdæmisins (rotary@rotary.is). 
Sími 568-2233 (eða í síma 525-4818). 

Þeir sem hafa hug á að sækja um styrk eru beðnir 
um að senda ítarlegt æviágrip og lýsingu á mark-
miði með framhaldsnámi fyrir 21. apríl til Skrifstofu 
Rótarýumdæmisins, Suðurlandsbraut 54, 108  
Reykjavík, merkt „Friðarstyrkur“.

ALÞJÓÐLEGIR
FRIÐARSTYRKIR

RÓTARÝHREYFINGARINNAR  
2012-2014

Rótarýsjóðurinn, ROTARY FOUNDATION, sem 
rekinn er af Alþjóða Rótarýhreyfingunni, mun veita 
allt að 60 styrki til tveggja ára meistaranáms skóla-
árin 2012-2014. Styrkirnir verða veittir til náms og 
rannsókna sem tengjast alþjóðasamstarfi og eflingu 
friðar í heiminum og eru ætlaðir fólki sem þegar 
hefur reynslu af alþjóðastarfi auk þess að hafa lokið 
fyrstu háskólagráðu.

Í þessu skyni hefur Rótarýsjóðurinn komið á 
samvinnu við sex virta háskóla: 

Universidad del Salvador, Argentínu
University of Queensland, Ástralíu
Duke University & University of North Carolina, USA 
University of Bradford, Englandi
International Christian University, Japan
 
Styrkirnir, sem eiga að standa undir tveggja ára 
námskostnaði, eru alþjóðlegir samkeppnisstyrkir. 
Rótarýhreyfingin á Íslandi má senda eina umsókn. 
Val íslenska umsækjandans fer fram eftir ítarleg 
viðtöl og könnun á námsferli og störfum. Makar, 
afkomendur og makar afkomenda lifandi Rótarý-
félaga geta ekki sótt um styrkinn. Tíu Íslendingar 
hafa fengið friðarstyrki frá því þeir voru fyrst veittir 
árið 2002.

Nánari upplýsingar um námið, háskólana og um-
sóknarskilmála er að finna á heimasíðu Rotary 
International: http://www.rotary.org/EN/STU-
DENTSANDYOUTH/EDUCATIONALPROGRAMS/
ROTARYCENTERSFORINTERNATIONALSTUDIES/
Pages/HowToApply.aspx . Umsóknareyðublaðið er 
að finna undir World Peace Fellowship. Einnig má 
nálgast upplýsingar á skrifstofu Rótarýumdæmisins 
(rotary@rotary.is). Sími 568-2233 (eða í síma 
525-4818). 

Þeir sem hafa hug á að sækja um styrk eru 
beðnir um að senda ítarlegt æviágrip og lýsingu 
á markmiði með framhaldsnámi fyrir 27. apríl til 
Skrifstofu Rótarýumdæmisins, Suðurlandsbraut 
54, 108 Reykjavík, merkt “Friðarstyrkur”.

ALÞJÓÐLEGIR  
FRIÐARSTYRKIR 

RÓTARÝHREYFINGARINNAR  
2013-2015

Rótarýsjóðurinn, ROTARY FOUNDATION, sem rekinn 
er af Alþjóða Rótarýhreyfingunni, mun veita allt að 60 
styrki til tveggja ára meistaranáms skólaárin 2013-
2015. Styrkirnir verða veittir til náms og rannsókna 
sem tengjast alþjóðasamstarfi og eflingu friðar í he-
iminum og eru ætlaðir fólki sem þegar hefur reynslu 
af alþjóðastarfi auk þess að hafa lokið fyrstu háskóla-
gráðu.

Í þessu skyni hefur Rótarýsjóðurinn komið á samvinnu 
við sjö virta háskóla: 

Universidad del Salvador, Argentínu
University of Queensland, Ástralíu
Duke University & University of North Carolina, USA 
University of Bradford, Englandi
Uppsala University, Svíþjóð
International Christian University, Japan
 
Styrkirnir, sem eiga að standa undir tveggja ára 
námskostnaði, eru alþjóðlegir samkeppnisstyrkir. 
Rótarýhreyfingin á Íslandi má senda eina umsókn. Val 
íslenska umsækjandans fer fram eftir ítarleg viðtöl og 
könnun á námsferli og störfum. Makar, afkomendur 
og makar afkomenda lifandi Rótarýfélaga geta ekki 
sótt um styrkinn. Tíu Íslendingar hafa fengið friðar-
styrki frá því þeir voru fyrst veittir árið 2002.

Nánari upplýsingar um námið, háskólana og um-
sóknarskilmála er að finna á heimasíðu Rotary 
International: http://www.rotary.org/EN/STUDENT-
SANDYOUTH/EDUCATIONALPROGRAMS/ROTARYC-
ENTERSFORINTERNATIONALSTUDIES/Pages/How-
ToApply.aspx . Umsóknareyðublaðið er að finna undir 
World peace fellowship. Einnig má nálgast upplýsingar 
á skrifstofu Rótarýumdæmisins (rotary@rotary.is). 
Sími 568-2233 (eða í síma 525-4818). 

Þeir sem hafa hug á að sækja um styrk eru beðnir 
um að senda ítarlegt æviágrip og lýsingu á mark-
miði með framhaldsnámi fyrir 22. apríl til Skrif-
stofu Rótarýumdæmisins, Suðurlandsbraut 54, 108 
Reykjavík, merkt „Friðarstyrkur“.

Rótarýsjóðurinn, ROTARY FOUNDATION, sem rekinn 
er af Alþjóða Rótarýhreyfingunni, mun veita allt að 50 
styrki til tveggja ára meistaranáms skólaárin 2019-2021. 
Styrkirnir verða veittir til náms og rannsókna, sem 
tengjast alþjóðasamstarfi og eflingu friðar í heiminum og 
eru ætlaðir fólki sem þegar hefur reynslu af alþjóðastarfi 
auk þess að hafa lokið fyrstu háskólagráðu.

Í þessu skyni hefur Rótarýsjóðurinn komið á samvinnu 
við sex virta háskóla: 

•	Duke	University	and	University	of	North	Carolina	at		
	 Chapel	Hill,USA	
•	 International	Christian	University,	Tokyo,	Japan			
•	 University	of	Bradford,	West	Yorkshire,	England	
•	University	of	Queensland,	Brisbane,	Australia	
•	Uppsala	University,Uppsala,	Sweden
•	 Chulalongkorn	University,	Bangkok,	Thailand	
 
Styrkirnir, sem eiga að standa undir tveggja ára 
námskostnaði, eru alþjóðlegir samkeppnisstyrkir. Um-
sækjendur skulu að loknu háskólaprófi hafa aflað sér 
umtalsverðrar reynslu af störfum við mannúðarmál 
innan lands eða utan. Rótarýhreyfingin á Íslandi getur 
mælt með umsókn með hliðsjón af viðtali og könnun á 
námsferli og störfum. Makar, afkomendur og makar af-
komenda lifandi Rótarýfélaga geta ekki sótt um styrkinn. 
Ellefu Íslendingar hafa hlotið friðarstyrki frá því þeir voru 
fyrst veittir árið 2002.

Nánari upplýsingar um námið, háskólana, umsóknar-
ferli- og skilmála er að finna á eftirtöldum slóðum á 
veraldarvefnum: 
https://www.rotary.org/myrotary/en/get-involved/exc-
hange-ideas/peace-fellowships
https://vimeo.com/channels/1170480/200898257

Einnig má nálgast upplýsingar á heimasíðu Rótarý-
umdæmisins: http://www.rotary.is/umrotary/verkefni/
namsstyrkir/fridarstyrkir
og síma 568-2233 (eða í síma 543-9216). 

Umsækjendur eru beðnir kynna sér ítarlega reglur sjóðs-
ins og fylla út umsóknareyðublað á veraldarvefnum.
https://my.rotary.org/en/peace-fellowship-application

Umsóknarfrestur er til 31. maí 2018. 

ALÞJÓÐLEGIR  
FRIÐARSTYRKIR 

RÓTARÝHREYFINGARINNAR  

Orkuveita Reykjavíkur 
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík 
Fax 516 630 • Sími 516 6100 

www.or.is/utbod

Útboð

Orkuveita Reykjavíkur 
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík 
Fax 516 630 • Sími 516 6100 

www.or.is/utbod

Útboð

Control valves with flanges ends, pipe size DN 150-
DN200. 
The control valves are intended for flow control at a 
pumping station. The valves shall be equipped with 
an electric actuator.

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum „VEIK-
2018-01  Kauptún – Pumping station

Control valves, útgefnum í apríl 2018“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu frá og með 
mánudeginum 09.04.2018 á vefsíðu Orkuveitunnar 
https://www.or.is/fjarmal/utbod#page-7016 

Tilboð verða opnuð hjá Orkuveitu Reykjavíkur, Bæjar-
hálsi 1, 110 Reykjavík, fimmtudaginn 26. apríl 2018 kl. 
11:00.

VEIK-2018-01 07.04.2017

Orkuveita Reykjavíkur óska eftir tilboðum  
í útboðsverkefnið:

KAUP Á STJÓRNLOKUM 
(Control Valves):

Orkuveita Reykjavíkur 
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík 
Fax 516 630 • Sími 516 6100 

www.or.is/utbod

Útboð

Orkuveita Reykjavíkur 
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík 
Fax 516 630 • Sími 516 6100 

www.or.is/utbod

Útboð

Braced lateral expansion joints (flanged, with tie 
rods), size DN200. The expansion joints are used in a 
pumping station for geothermal district heating and 
serve both as vibration dampers and for eliminating 
thermal stress/deflection from piping.

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum „VEIK-
2018-04 Kauptún – Pumping station

Braced lateral expansion Joints Flanged, with tie rods 
DN200, útgefnum í apríl 2018“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu frá og með 
mánudeginum 09.04.2018 á vefsíðu Orkuveitunnar 
https://www.or.is/fjarmal/utbod#page-7016 

Tilboð verða opnuð hjá Orkuveitu Reykjavíkur, Bæjarhál-
si 1, 110 Reykjavík, þriðjudaginn 24. apríl 2018 kl. 11:00.

VEIK-2018-04 07.04.2017

Orkuveita Reykjavíkur óska eftir tilboðum  
í útboðsverkefnið:

KAUP Á 
HLIÐARFÆRSLUÞÖNUM 

(Expansions joints DN200): 

Orkuveita Reykjavíkur 
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík 
Fax 516 630 • Sími 516 6100 

www.or.is/utbod

Útboð

Orkuveita Reykjavíkur 
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík 
Fax 516 630 • Sími 516 6100 

www.or.is/utbod

Útboð

Two identical pumps shall be supplied. The pumps 
are intended for pumping of geothermal water, 80°C. 
The design capacity of each pump shall be 144 m3/h 
at 35 mWc.

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum „VEIK-
2018-02 Kauptún – Pumping station

Centrifugal pumps, útgefnum í apríl 2018“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu frá og með 
mánudeginum 09.04.2018 á vefsíðu Orkuveitunnar 
https://www.or.is/fjarmal/utbod#page-7016 

Tilboð verða opnuð hjá Orkuveitu Reykjavíkur, Bæjar-
hálsi 1, 110 Reykjavík, fimmtudaginn 26. apríl 2018 kl. 
10:30.

VEIK-2018-02 07.04.2017

Orkuveita Reykjavíkur  
óskar eftir tilboðum í útboðsverkefnið:

KAUP Á DÆLUM  
(Centrifugal pumps): 

Orkuveita Reykjavíkur 
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík 
Fax 516 630 • Sími 516 6100 

www.or.is/utbod

Útboð

Orkuveita Reykjavíkur 
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík 
Fax 516 630 • Sími 516 6100 

www.or.is/utbod

Útboð

VFDs (Variable Frequency Drives) to be used in the 
Vetrarbraut pumping station. VFD’s are designed 
for use with AC induction motors rated for variable 
frequency control.

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum „VEIK-
2018-05 Vetrarbraut – Pumping station

Variable Ferquency drives (VFDs), útgefnum í apríl 2018“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu frá og með 
mánudeginum 09.04.2018 á vefsíðu Orkuveitunnar 
https://www.or.is/fjarmal/utbod#page-7016 

Tilboð verða opnuð hjá Orkuveitu Reykjavíkur, Bæjar-
hálsi 1, 110 Reykjavík, fimmtudaginn 26. apríl 2018 
kl.10:00

VEIK-2018-05 07.04.2017

Orkuveita Reykjavíkur  
óskar eftir tilboðum í útboðsverkefnið:

KAUP Á HRAÐABREYTUM 
(Variable Ferquency drives VFDs): 

Ný og fersk störf
á hverjum degi
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Fjölbrautaskólinn í Garðabæ óskar  
tilboða í rekstur mötuneyta skólans.

 
Um er að ræða mötuneyti nemenda og mötuneyti starfs-
manna. Nemendur eru um 700 og starfsmenn um 70. Góð 
aðstaða er á staðnum til að elda mat.

•	 Skólinn	leggur	áherslu	á	að	í	boði	sér	hollur	matur	
í	samræmi	við	áherslur	embætti	landlæknis.	

•	 Nauðsynlegt	er	að	veitingar	séu	til	sölu	á	meðan	
skólinn	er	starfandi.

•	 Skólinn	er	opinn	fyrir	nýjungum	og	mun	skoða	allar	
hugmyndir	sem	sendar	verða	inn.

•	 Mögulegt	er	að	bjóða	sérstaklega	í	hvort	mötu
neyti fyrir sig. 

•	 Talsverð	sóknarfæri	eru	fólgin	í	föstum	áskriftum	
nemenda	og	er	skólinn	tilbúinn	að	vinna	að	slíku	
með	rekstraraðilanum.

Frekari	upplýsingar	má	fá	hjá	Kristni	Þorsteinssyni	
skólameistara	í	síma	520	1600	og	netfanginu	kristinn@fg.is.	
Velkomið	er	að	koma	og	skoða	aðstæður.

Skólastjórnendur	áskilja	sér	rétt	til	að	ganga	til	samninga	
við	þann/þá	aðila	sem	best	mæta	hugmyndum	þeirra	um	
heilsueflandi	framhaldsskóla.

Borgarsögusafn Reykjavíkur 

Borgarsögusafn Reykjavíkur, 
Árbæjarsafn, óskar eftir rekstraraðila

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut  
kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það  

margbreytilega samfélag sem borgin er.

Borgarsögusafn Reykjavíkur, Árbæjarsafn óskar 
eftir rekstrar aðila til að taka að sér veitingarekstur í 
Dillons húsi á Árbæjarsafni við Kistuhyl, 110 Reykjavík.

Árbæjarsafn er fjölsótt safn þar sem lögð er áhersla á góða 
þjónustu og leitast er við að gefa hugmynd um byggingarlist 
og lifnaðarhætti í Reykjavík. Veitingasalan er mikilvægur hluti 
heildar upplifunar gesta og því er mikilvægt að rekstur og yfir-
bragð séu í góðu samræmi við starfsemi Árbæjarsafns.  

Opið er á safninu daglega. Sumaropnun er frá kl. 10:00-17:00 og 
vetraropnun er frá kl. 13:00-17:00. 

Kynningarfundur fyrir áhugasama verður haldinn í Dillons húsi 
þriðjudaginn 10. apríl kl. 13:00. 

Frekari upplýsingar veitir deildarstjóri rekstrar og þjónustu á 
Borgarsögusafni, Vala Magnúsdóttir í síma 411-6300. 

Áhugasamir aðilar geta óskað eftir að fá afhent gögn um verk-
efnið með því að senda tölvupóst á netfangið: borgar sogusafn@
reykjavik.is. Gögn eru afhent til og með 13. apríl 2018.

LÍFSGÆÐASETUR Í
ST. JÓSEFSSPÍTALA
Heilsa | Samfélag | Sköpun
 

Hafnarfjarðarkaupstaður auglýsir eftir áhugasömum aðilum til 
að koma með starfsemi í St. Jósefsspítala sem mun fá nýtt 
hlutverk sem Lífsgæðasetur. Þar verður fjölbreytt og lifandi 
starfsemi á sviði heilsuverndar og sköpunar í samræmi við 
heilsustefnu Hafnarfjarðar. Lífsgæðasetur verður opið 
samfélag sem býður meðal annars upp á forvarnir, heilsuvernd, 
snemmtæka íhlutun, fræðslu og sköpun.

Í umsókn skal gera grein fyrir eftirfarandi:
• Kynning á umsækjanda/umsækjendum
• Greinargóð lýsing á hugmynd/starfsemi
• Hvernig fellur hugmyndin að markmiðum Lífsgæðaseturs?
• Hvaða þarfir eru um húsnæði (stærð, staðsetning, aðstaða, 
nýting rýma)?
• Rekstraráætlun verkefnisins 

Fjölbreytt rými eru til leigu í húsinu sem geta hentað margvíslegri 
starfsemi. Stefnt er að því að starfsemi hefjist á haustmánuðum. 

Nánari upplýsingar um starfsemi, hugmyndafræði, verkefnið og 
teikningar má finna á vef Hafnarfjarðarbæjar hafnarfjordur.is/stjo

Umsóknafrestur er til 30. apríl 2018 og skal senda umsóknir á 
netfangið: stjo@hafnarfjordur.is

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

Grýtubakkahreppur auglýsir eftir aðilum sem áhuga hafa á að bjóða 
uppá heilsárs ferðaþjónustu í sveitarfélaginu.  Til að styðja við  
heilsárs ferðaþjónustu eru einnig auglýst samhliða takmörkuð afnot 
af landi sveitarfélagsins til þyrluskíðamennsku frá hausti 2021, og nær  
afnotarétturinn til eftirtalinna jarða, þó ekki ræktarlands:

Þönglabakki (landnr.153095), Látur (landnr. 153061), Keflavík (land-
nr. 153057), Hóll í Þorgeirsfirði (landnr. 153046), Botn (landnr. 153027), 
Kaðalstaðir (landnr.153056), Gil (landnr.153034), Kussungsstaðir (landnr. 
153060), Grenivík (landnr. 153035) og Hvammur 1 (landnr. 153048). Einnig 
á sveitarfélagið jörðina Svínárnes (landnr. 153093) að hálfu.

Áhugasamir aðilar skulu skila inn til skrifstofu sveitarfélagsins neðan-  
greindum upplýsingum:

•	 Ítarlegar	hugmyndir	og	áætlanir	um	uppbyggingu	ferðaþjónustu	í			
 sveitarfélaginu Grýtubakkahreppi og áætlaðan fjölda starfa sem til  
 kunna að verða í sveitarfélaginu vegna þeirrar uppbyggingar.
•	 Upplýsingar	um	reynslu	og	þekkingu	viðkomandi	af	ferðaþjónustu	og		
 þjónustu tengdri henni auk upplýsinga um reynslu og þekkingu af  
 þyrluskíðamennsku.
•	 Áætlanir	um	kynningu	og	markaðsstarf	svæðisins	í	heild	sem		 	
 valkosts  í ferðaþjónustu, bæði hérlendis og erlendis.

Þess er óskað að auk þeirra upplýsinga sem óskað er hér að ofan, verði 
eftir atvikum lögð fram gögn er varða fjármögnun verkefna og annað 
sem máli kann að skipta varðandi mat á því hvort þær hugmyndir sem 
fram verða settar, séu raunhæfar og líklegt að þær gangi eftir.

Stefnt er að því að gefa þeim aðilum sem lýsa yfir áhuga sínum, tækifæri 
til þess að kynna hugmyndir sínar fyrir sveitarstjórn, áður en ákvörðun 
verður tekin um samstarfsaðila.

Frestur til þess að skila inn upplýsingum, í samræmi við ofangreint, 
er til 4. maí 2018 og skal þeim skilað til skrifstofu sveitarfélagsins að 
Túngötu 3, 610 Grenivík eða á netfangið sveitarstjori@grenivik.is. 
Grýtubakkahreppur áskilur sér almennan rétt til að hafna öllum  
tilboðum.  

Grýtubakkahreppur auglýsir eftir 
samstarfsaðila til uppbyggingar 
ferðaþjónustu í sveitarfélaginu.

Sala fasteigna frá

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

Sala fasteigna frá

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

Laugavegur 3 – Til leigu

Veitinga- og verslunarhúsnæði á einum bestum stað bæjarins á 
mótum Laugavegs, Bankastrætis og Skólavörðustígs til leigu. Um er 
að ræða jarðhæð og kjallara, stórir gluggar að götu og góð lofthæð. 
Sögufrægt hús teiknað af Guðjóni Samúelssyni arkitekt.

Nánari upplýsingar veita:  
Kjartan Hallgeirsson löggiltur fasteignasali, kjartan@eignamidlun.is 
Hilmar Þór Hafsteinsson Löggiltur fasteignasali/leigumiðlari, 
hilmar@eignamidlun.is

Hrafnhildur Bridde
löggiltur fasteignasali

HB FASTEIGNIR
ÞEKKING • ÞJÓNUSTA • ÞINN HAGUR

Hrafnhildur Bridde löggiltur fasteigasali s: 821 4400

Ármúli 4-6 • 108 Reykjavík

Fallegur um 62 fm heils- 
árs sumarbústaður á 1 
hektara grónu eignarlandi 
ca. 40.mín frá Reykjavík. 
Bústaðurinn hefur mikið 
verið endurnýjaður en 
að sögn eiganda eru nýlegar pípulagnir, rotþró og rafmagn. 
Vatn er hitað með hitatúpu.  Bústaðurinn skiptist í 3 svefnherb, 
stofu, eldhús í horni stofu með fallegri hvítri innréttingu, lítið 
wc og rúmgott þvottahús með sturtu og tengi fyrir þvottavélar. 
Þvottahúsið er í nýju álmunni og er það allt hið glæsilegasta. 
Falleg og gróin lóð en viðarpallur er að stórum hluta í kringum 
húsið.  Stutt er í golfvöll og sundlaugar. Frábær staðsetning og 
falleg aðkoma.
Svæðið að sumarbústaðnum er lokað af með rafmagnshliði sem 
opna þarf sérstaklega til að komsast að húsinu.  
VINSAMLEGA HRINGIÐ Í S. 821-4400 TIL AÐ ÞAÐ VERÐI OPNAÐ !

Verð kr. 20,9 millj. 

Ertu golfari ?  
Til sölu fallegt 1.hektara eignarland í Kiðjabergi. Lóðin er stað-
sett við einn eftirsóttasta golfvöll suðurlands.  Lóðin liggur að á.
Tilvalið fyrir fjársterka aðila. 

HALLKELSHÓLAR Í GRÍMSNES- OG 
GRAFNINGSHREPPI 
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 8. APRÍL KL. 15 – 16 

intellecta.is

RÁÐNINGAR

Íbúð fræðimanns í Kaupmannahöfn, skv.
reglum um hús Jóns Sigurðssonar,
er laus til afnota tímabilið 29. ágúst 2018 til
27. ágúst 2019.
Allar nánari upplýsingar og sérstök eyðublöð 
er að finna á heimasíðu Jónshúss: jonshus.dk 
(fræðimannsíbúð).
Umsóknir um íbúðina skulu hafa borist skrifstofu 
Alþingis eigi síðar en þriðjudaginn 17. apríl nk.

Umsóknir
um dvöl í íbúð 
fræðimanns
í Kaupmannahöfn 
2018-2019.
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Fasteignasala MosFellsbæjar • Kjarna - Þverholti 2 • 270 MosFellsbæ • síMi: 586 8080 • Fax: 586 8081 • www.FastMos.is

Allar nánari upplýsingar fást hjá  
Fasteignasölu Mosfellsbæjar  
í síma 586 8080.

Svanþór Einarsson Löggiltur fasteignasali, 698-8555, 
Ingimar Óskar Másson Löggiltur fasteignasali, 612-2277, 
einar Páll Kjærnested Löggiltur fasteignasali, 899-5159.

Við vorum að fá í sölu vel skipulagðar 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir, ásamt bílastæði í 
bílageymslu, í lyftuhúsi í Helgafellshverfi í Mosfellsbæ. Íbúðirnar skilast fullbúnar með 
innréttingum frá Axis, án megin gólfefna. Gólf í baðherbergjum/þvottahúsum verða 
flísalögð. Verið er að reisa glæsilegan leik- og grunnskóla í hverfinu, Helgafellsskóla.

3ja herbergja íbúðir. v. 44,5 m. – 45,5 m.
4ra herbergja íbúðir. v. 44,5 m. – 58,9 m.
5 herbergja íbúðir. v. 53,9 m. – 54,9 m.

 afhending í maí og júní 2018

 www.fastmos.is

Gerplustræti 31-37
Nýtt 40 íbúða fjölbýlishús 
á fallegum útsýnisstað

  



519 5500

Borg fasteignasala  519 5500 kynnir:

Til leigu 2.200 fermetra lager og iðnarhúsnæði við Blikastaðaveg- Korputorg í Reykjavík. 
Húsnæðið er með 10 metra lofthæð og bíður upp á margvíslega notkunarmöguleika. 

Húsnæðið er laust til afhendingar strax.  Innkeyrsluhurð er í bakhluta með vörumóttöku. 

Húsnæðið er tilbúið með dúk á gólfi og sprinklerkerfi.  Góða salernis og kaffiaðstaða er fyrir starfsmenn. 

Næg bíla stæði eru og stutt er í stofnbrautir. 

KORPUTORG | 112 REYKJAVÍK

TIL LEIGU 2.200 fermetra lager og iðnarhúsnæði 

Sími: 897 1401
brandur@fastborg.is

Brandur Gunnarsson
löggiltur fasteignasali 

Lundur 1 
Glæsileg 3ja herbergja íbúð.
Opið hús á morgun sunnudag kl. 14:00-14:30.
Góð og vönduð 3ja herbergja íbúð á 5. hæð. Eldhús með 
vandaðri innréttingu og granít borðplötum. Samliggjandi 
björt og rúmgóða stofa og borðsofa. Úr stofu er útgengi 
á suðursvalir með svalalokun. Tvö svefnherbergi, hjóna-
herbergi með fataherbergi hitt með fataskáp. Rúmgott 
baðherbergi með sturtu og baðkari. Gott þvottahús og 
geymsla inn af eldhúsi. Sér geymsla í sameign. Sérmerkt 
bílastæði í lokaðri bílageymslu. Sameign mjög snyrtileg.

Verð 76,9 millj.  
Nánari upplýsingar veitir Jón 777-1215.

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

OPIÐ HÚS

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Jón Bergsson 
hdl. og  
lögg. fasteignasali

Finndu okkur  
á Facebook

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 vönduð 137,1 fm. efri hæð með sérinngangi og 
gluggum í þrjár áttir í fjórbýlishúsi við Baugakór.  Tvennar flísalagðar 
svalir. Mjög rúmgóð stofa. Opið eldhús með fallegum eikarinnrét-
tingum, vönduðum tækjum og graníti á borðum. Þrjú rúmgóð svefn-
herbergi. Gluggar bæði á baðherbergi og þvottaherbergi. 
Frábær staðsetning nærri leikskóla, barnaskóla, íþróttasvæði og 
útivistarsvæði 
Verð 64,9 millj.

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

OPIÐ 

HÚS

Baugakór 24  
Kópavogi. 4ra herbergja efri hæð með sérinngangi.

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

www.talentradning.is
Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is/bryndis@talentradning.is - Sími: 552-1600
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519 5500
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

Endaíbúð

Blöndubakki 11

36.900.000

109 Reykjavík
4-5 herb.Íbúð 103.4 fm Aukaherbergi í sameign

Sigurður Fannar fasteignasali 897 5930

Fokhelt að innan

Gulaþing 4

67.500.000

Kópavogur 203
4-5 herb.Parhús 204,1 fm Laust strax

Brandur fasteignasali  897 1401

Stæði í bílskýli – Fullbúinn

Mánatún 9

60.900.000

105 Reykjavík
3 herb.Íbúð 138,9 fm Laust strax

Brandur fasteignasali  897 1401

Í hjarta Reykjavíkur

Suðurgata 6

Tilboð

101 Reykjavík
10 herb.Einbýlishús 234,7 fm 9 svefnherbergja hús

Böðvar lögfræðingur 660 4777

Opið hús ???

Einstaklega falleg íbúð með útsýni

Haustakur 2

67.900.000

210 Gaðabær
4 herb.Íbúð 146 fm Sérinngangur af svölum

Þóra fasteignasali 777 2882

Opið hús mið. 11. april  kl. 17.30-18.00

Góð íbúð, lyftuhús og stæði í bílgeymslu

Álfkonuhvarf 41 - íb. 202

32.500.000

203 Kópavogur
2 herb.Íbúð 60,9 fm Ahfhendist við kaups.

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Falleg neðri hæð með tveimur rúmgóðum herb.

Miðtún 78

44.900.000

105 Reykjavík
3 herb.Neðri hæð 108,9 fm Svalir/bílskúr fylgir

Úlfar Þór fasteignasali  897 9030

Opið hús þri. 10. apríl kl. 17:30 18:00 

þri. 10. apríl kl. 17:30 18:00 

Fallegt og hlýlegt einbýlishús í grjótaþorpinu

Mjóstræti 10

98.000.000

101 Reykjavík
7 herb.Einbýlishús 170,1 fm Eftirsótt staðsetning

Úlfar Þór fasteignasali  897 9030

Opið hús sun. 8. apríl kl. 14:00 - 14:45 

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Skúlagata 44 - íb. 503

55.900.000

101 Reykjavík
4 herb.Íbúð 93 fm Glæsileg íbúð á 5 hæð

Úlfar Þór fasteignasali  897 9030

Opið hús þri 10. apríl k.l 17:00-17:30

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Heiðarbær 17

Tilboð

110 Reykjavík
5 herb.Einbýlishús 279,5 fm Einstakt hús við Elliðaárnar

Úlfar Þór fasteignasali  897 9030

Vel skipulagt fjölskylduhús/fallegur suðurgarður

Bollagarðar 81

95.900.000

170 Seltjarnarnesi
6 herb.Einbýlishús 187,2 fm Fallegt einbýlishús

Úlfar Þór fasteignasali  897 9030

Pantið skoðun! 

Tvær stofur og rúmgott svefnherbergi

Sólvallagata 37

42.500.000

101 Reykjavík
2-3 herb.Hæð 78,7 fm Björt og falleg íbúð 

Úlfar Þór fasteignasali  897 9030

Panntið skoðun! 

Opið hús mán. 9. apríl kl. 17:00-17:30Opið hús þri. 10. apríl kl. 17:30-18:00







RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

Senter

Guðrún Þórhalla Helgadóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 8200490 
gudrun@remax.is 

Ég sel fasteignir
Hafðu samband í síma 820 0490 og ég fylgi þér alla leið



450 Fasteignasala ehf.  kt. 620900-2490
Engjateigur 9, 105 Reykjavik - 450@450.is

450 Fasteignasala ehf.  kt. 620900-2490
Engjateigur 9, 105 Reykjavik - 450@450.is

Til leigu fyrir vandláta eitt af glæsilegustu húsum höfuðborgarinnar sem er 319 fm einbýlishús á 
besta stað í vesturbænum, leigist í langtímaleigu og er laust frá og með 1. júní . Eingöngu traustir 
leigutakar koma til greina, 6 – 8 svefnherbergi, 2-3 stofur, 4 baðherbergi, nett gym í kjallaranum 
með hlaupabretti og róðrarvél. Glæsilegar stofur, arin í aðalstofu, tv í flestum herbergjum, upp-
hitað plan. Heitur pottur og glæsileg lóð. Þetta er afar einstök eign með útsýni m.a. til Bessastaða.

Allar nánari upplýsingar veitir Kristberg Snjólfsson í síma 8921931 eða ks@450.is

Frábærlega vel staðsett 249 fm atvinnuhúsnæði að Skemmuvegi 34a í Kópavogi. 

Háar innkeyrsludyr. Stóran og bjartur vinnusalur. Mikil lofthæð. Skrifstofa, kaffiaðstaða, 

salernisaðstaða. Milliloft í hluta rýmis. Laust í byrjun maí. 

Söluverð 53,9 millj. Leiguverð kr. 480.000. 
Allar nánari upplýsingar veitir Kristberg Snjólfsson í síma 8921931 eða ks@450.is

Landið er einstaklega sléttlent, kjarri vaxið og vel staðsett. Tilvalið til ýmiskonar uppbyggingar 
t.d. ferðaþjónustu vegna staðsetningar og nálægðar við eftirsótta ferðamannastaði. Á landinu er 
stór veiðitjörn með fallegum hólma sem er í miðri tjörninni. Mikill gróður er umhverfis veiðitjörn-
ina. Nýleg girðing umlykur landð. Hér er á ferðinni sannkölluð útivistarparadís með gríðarlega 
möguleika fyrir rétta aðila. ATH ekki er búið að skipuleggja svæðið með tilliti til uppbyggingar. 
Eignaskipti möguleg. 
Allar nánari upplýsingar veitir Kristberg Snjólfsson í síma 8921931 eða ks@450.is 

Stórbrotið klettabelti og fallegt landslag. Frábær staðsetning; 25 mín aksturfjarlægð frá Reykjavík 
og 10 mín frá Hveragerði. Einstakt fuglalíf er á svæðinu. Veiðiréttindi í Varmá. Jörðin hentar afar 
vel til uppbyggingar frístundabyggðar, ferðaþjónustu, skógræktar, hestamennsku ofl. vegna 
náttúrugæða, staðsetningar og útsýnis. Mikil hitavatnsréttindi eru til staðar á jörðinni sem hægt 
væri að nýta t.d. til þess að byggja upp ferðamannaparadís, s.s. baðlón, upphitun húsa ofl. Sam-
komulag er um það hvort jarðhitaréttindin fylgi með eða fylgi ekki. Eignaskipti möguleg. 
Óskað er eftir tilboðum í jörðina.
Allar nánari upplýsingar veitir Kristberg Snjólfsson í síma 8921931 eða ks@450.is

Til leigu glæsilegt einbýlishús í vesturbænum 

Til sölu eða leigu; Skemmuvegur – laust fljótlega

Fljótshlíð, 13.6 hektara land með veiðitjörn

Einstakt tækifæri; 80 ha jörð í Ölfusi til sölu. 

Erlendur Davíðsson
Löggiltur fasteignasali 
og verðbréfamiðlari

Kristberg Snjólfsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Símanúmer 892-1931
ks@450.is



Brynjar Þór Sumarliðason
löggiltur fasteignasali 
brynjar@eignamidlun.is
Sími 896 1168

Brynjar Þór Sumarliðason
löggiltur fasteignasali 
brynjar@eignamidlun.is
Sími 896 1168

Hreiðar Levy Guðmundsson
Nemi til löggildingar 
fasteignasala
hreidar@eignamidlun.is
Sími 661 6021

Þórarinn M. Friðgeirsson
löggiltur fasteignasali 
thorarinn@eignamidlun.is
Sími 899 1882

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

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

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

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

SÖLUMENNSÖLUMENN

Höfðatorg
Gerplustræti 31-37

BRÍETARTÚN 9-11 / 105 REYKJAVÍK
Innri hönnun íbúðanna skapar hlýtt og notalegt umhverfi. Íbúðirnar eru bjartar 
með stórum gluggum, ljósum veggjum og gólfhita sem veitir góðan yl á köldum 
dögum. 

Stærð íbúða er frá 59 – 240 fm. 
Verð frá 43,9 millj.

NÝTT Í SÖLU Í MOSFELLSBÆ
Gerplustræti 31-37 er nýtt fjölbýlishús með lyftu í Helgafellslandi í Mosfellsbæ. 
Við hönnun og skipulag á Gerplustræti var kappkostað við að láta húsin falla 
vel að umhverfinu og að skapa aðlaðandi og heildstæða byggð. 

Íbúðirnar eru 3ja-5 herbergja og verður þeim skilað fullbúnum án gólfefna.
Bílastæði í bílakjallara fylgir íbúðunum. 

Áætluð afhending er vor 2018.

Verð frá 44,5 millj.

NÝTT Í SÖLU Í HELGAFELLSLANDIGLÆSILEGAR ÍBÚÐIR Í HJARTA REYKJAVÍKUR

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

BÓKIÐ 
SKOÐUN HJÁ 

SÖLUMÖNNUM

SÝNUM 
DAGLEGA

BÓKIÐ 
SKOÐUN HJÁ 

SÖLUMÖNNUM



Brynjar Þór Sumarliðason
löggiltur fasteignasali 
brynjar@eignamidlun.is
Sími 896 1168

Brynjar Þór Sumarliðason
löggiltur fasteignasali 
brynjar@eignamidlun.is
Sími 896 1168

Hreiðar Levy Guðmundsson
Nemi til löggildingar 
fasteignasala
hreidar@eignamidlun.is
Sími 661 6021

Þórarinn M. Friðgeirsson
löggiltur fasteignasali 
thorarinn@eignamidlun.is
Sími 899 1882

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

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

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

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

SÖLUMENNSÖLUMENN

Höfðatorg
Gerplustræti 31-37

BRÍETARTÚN 9-11 / 105 REYKJAVÍK
Innri hönnun íbúðanna skapar hlýtt og notalegt umhverfi. Íbúðirnar eru bjartar 
með stórum gluggum, ljósum veggjum og gólfhita sem veitir góðan yl á köldum 
dögum. 

Stærð íbúða er frá 59 – 240 fm. 
Verð frá 43,9 millj.

NÝTT Í SÖLU Í MOSFELLSBÆ
Gerplustræti 31-37 er nýtt fjölbýlishús með lyftu í Helgafellslandi í Mosfellsbæ. 
Við hönnun og skipulag á Gerplustræti var kappkostað við að láta húsin falla 
vel að umhverfinu og að skapa aðlaðandi og heildstæða byggð. 

Íbúðirnar eru 3ja-5 herbergja og verður þeim skilað fullbúnum án gólfefna.
Bílastæði í bílakjallara fylgir íbúðunum. 

Áætluð afhending er vor 2018.

Verð frá 44,5 millj.

NÝTT Í SÖLU Í HELGAFELLSLANDIGLÆSILEGAR ÍBÚÐIR Í HJARTA REYKJAVÍKUR

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

BÓKIÐ 
SKOÐUN HJÁ 

SÖLUMÖNNUM

SÝNUM 
DAGLEGA

BÓKIÐ 
SKOÐUN HJÁ 

SÖLUMÖNNUM



Landmark leiðir þig heim!Sími 512 4900 • landmark.isHlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 
sigurdur@landmark.is 
sími 896 2312

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

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

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

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

Kristján Ólafsson 
Löggiltur fast.  
kol@landmark.is  
sími 512 4900 

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

Benedikt Ólafsson  
Í námi til lögg. /eigan-
di bo@landmark.is  
sími 661 7788 

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

Eggert Maríuson  
Í námi til löggildingar 
eggert@landmark.is 
sími 690 1472 

Jóhanna Gustavsdóttir 
Í námi til löggildingar 
johanna@landmark.is 
sími 698 9470  

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

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Skrifstofa/ í námi til 
lögg. gudrun@landmark.
is sími 512 4900 

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

BAUGAKÓR 16 – 203 KÓP

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 8. APRÍL KL. 16:00 – 16:30
-140 fm, 5 herbergja efri sérhæð með svölum í suður.
-Íbúðin er með sérinngangi og er smekklega innréttuð.
-Frábær staðsetning, aðeins göngufæri í skóla, leikskóla og  
  íþróttaðstöðu.

V: 67,5 millj.
Nánari uppl. Sigurður 896-2312

HOLTSVEGUR 25 – 210 GBÆ

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 10. apríl kl 17:00-17:30 
-Sérinngangur og mikið útsýni
-3ja. herb. björt og falleg
-Stæði í bílakjallara
-Dýravæn eign með gott aðgengi
-Miklir útivistarmöguleikar

V. 48,9 millj. 
Nánari uppl. Ingibjörg s. 897-6717

SÖLKUGATA 2-4  -  270 MOS.

- Um er að ræða 6 herbergja parhús 204 fm. á einni hæð. 
- Eignin er staðsteypt bæði veggir og loft. 
- Mikil lofthæð og stórir gluggar í alrými. 
- 3 rúmgóð svefnherbergi, stofa, borðstofa og sjónvarpsstofa.   
   Baðherbergi og gestasnyrting.  Innbyggður bílskúr 37 fm.
- Eignin getur fengist fullbúin júlí 2018 

V.  77,9 millj.  
Nánari uppl. Þórarinn s. 7700.309

OPIÐ HÚS 

LANGHOLTSVEGUR 122 – 104 RVK.

OPIÐ HÚS LAUGARDAG 7. APRÍL kl 15:30-16:00
- 72,6 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð
- Húsið var málað utan árið 2016 
- Stórar svalir
- Sérinngangur af svalagangi
- Stutt í alla helstu þjónustu
V. 37,9 millj. 

Nánari uppl. Andri s. 690 3111 

HERJÓLFSGATA 38 – 220 HFJ.

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 9. APRÍL KL 17:30 – 18:00
- 142,6 fm 3ja – 4ra herbergja íbúð á 1. hæð 
- Einungist er heimilt að selja eignina fyrir 60 ára og eldri 
- Fallegar innréttingar ásamt gólfefnum
- Laus til afhendingar strax
- Þvottahús og geymsla innan íbúðar

Nánari uppl. Andri s. 690 3111 

LAUTARVEGUR 12 – 16 – 103 RVK.

- Þrjár íbúðir í hverju húsi með sérinngangi
- Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna
- 3ja – 4ra herbergja íbúðir 
- Gott skipulag 
- Bílskúr fylgir tveimur íbúðanna í hverju húsi
- Glæsilegar innréttingar 

V. 73,9 - 106,9 millj. 
Nánari uppl. Andri s. 690 3111

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

ÁRSKÓGAR 8 – 109 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 8. APRÍL KL. 15:00-15:30
-74,2 fm, 2ja herbergja íbúð fyrir 60 ára og eldri
-Íbúðin er á 9.hæð með útsýni.
-Nýtt parket síðan 2013.  Laus fljótlega til afhendingar.

V. 42,9 millj. 
Nánari uppl. Sigurður 896-2312

REYNIHVAMMUR 12 – 200  KÓP

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 8. APRÍL KL. 16:00 – 16:30
-298 einbýlishús á tveimur hæðum, þar af 84 fm bílskúr.
-Möguleiki á séríbúð á jarðhæð, 2ja til 3ja herbergja.
-Næ bílastæði við húsið og framan við bílskúr. 
-Fallegur garður með eplatrjám og kirsuberjatré.

V. 95,9 millj. 
Nánari uppl. Sigurður 896-2312

BAUGAKÓR 28 – 203 KÓP

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 8. APRÍL KL. 17:00 – 17:30
-125 fm, 4ra herbergja íbúð á jarðhæð í fjórbýli í Kórahverfi.
-Íbúðin er með sérinngangi og suðvestur verönd. 
-Vel skipulögð eign.
-Frábær staðsetning í skólahverfi – aðeins göngufæri í skóla og 
leikskóla

V.61,9 millj. 
Nánari uppl. Sigurður 896-2312

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

AUSTURKÓR 65 – 203 KÓP

-Fjögurra herb. 115.5 fm íbúð á 3ju hæð
-Vel skipulögð íbúð í lyftuhúsi
-Rúmgóð svefnherbergi og stofa
-Snyrtilegar innréttingar frá AXIS
-Rúmgóðar 23 fm vestur-svalir
-Glæsilegt útsýni yfir höfuðborgarsvæðið
V. 52,9 millj. 

Nánari uppl. Sveinn s. 6900.820

VINDAKÓR 8 – 203 KÓP

-Rúmgóð 5.herb., 149.1 fm íbúð á 4.hæð
-Fjögur góð svefnherb., með fataskápum
-Rúmgóðar stofur & eldhús opið inní stofu
-Sturta & baðkar á baðherbergi
-Þvottaherbergi innan íbúðar
-Stæði í lokaðri bílgeymslu með íbúð
LAUS UM MIÐJAN MAÍ
V. 61.9 millj. 

Nánari uppl. Sveinn s. 6900.820

HAGAMELUR 31 -107 RVK

-136.2 fm, sex herb.íbúð á 3ju hæð
-Íbúð er algjörlega endurnýjuð að innan
-Fjögur svefnherbergi / tvær stofur
-Endurnýjað eldhús & baðherbergi, ný gólfefni
-Öll tæki eru ný í eldhúsi og á baðherbergi
-Tvennar svalir á íbúð 
LAUS TIL AFHENDINGAR STRAX
V. 74,8 millj. 

Nánari uppl. Sveinn s. 6900.820

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN



NÝTT & OPIÐ HÚS  -  Lyngmóar 11 í Garðabæ (íb 102) 
Sunnudaginn 8. apríl milli kl 12:00 og 12:30     SUÐURSVALIR 
56,2 ferm  |  2ja herb.  |  verð 34,9  |   Þórey 663 2300 

NÝTT & OPIÐ HÚS  -  Álfkonuhvarf 65 (íb 305) 
Sunnudaginn 8. apríl milli kl 16:00 og 16:30 STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU 
78,7 ferm  | 3ja herb. |  verð 38,9 |  Þórey 663 2300 

OPIÐ HÚS  -  Blikanes 10 í Garðabæ 
Sunnudaginn 8. apríl milli kl 13:00 og 13:30   MIKIÐ ENDURBÆTT  
257,5 ferm  | einbýli |  verð 94,9 |  Þórey 663 2300 

LANDMARK FASTEIGNASALA   |    HLÍÐASMÁRA 2 (6. HÆÐ)    |    201 KÓPAVOGUR     |    SÍMI: 512 4900    |    WWW.LANDMARK.IS  

NÝTT & OPIÐ HÚS  -  Laugarnesvegur 76 (íb 202) 
Sunnudaginn 8. apríl milli kl 15:00 og 15:30  EFSTA HÆÐ / 2.HÆÐ 
109,1 ferm  |  4ra herb. |  verð 44,9 |  Þórey 663 2300 

Teikningar og allar frekari upplýsingar veitir: 

Þórey Ólafsdóttir, lögg. fasteignasali / eigandi 

í síma 663 2300 eða thorey@landmark.is  

 

ÚLFARSBRAUT 82 Í ÚLFARSÁRDAL  
OPIÐ HÚS mánudaginn 08. apríl milli kl 17:00 og 17:30  

Vandaðar 4ra herbergja útsýnisíbúðir með aukinni lofthæð í nýju 4ra íbúða fjölbýli við Úlfarsbraut 82 sem skilast 
fullbúnar án gólfefna, stærð frá 150 ferm - 165 ferm.  Hverri íbúð fylgir sér bílskúr með rafdrifnum bílskúrshurðaopnara 
og hlutdeild í sameign, sameiginlegri hjóla- og vagnageymslu.  
 

Frábært staðsetning í suðurhlíð Úlfarsárdals. Einstakar náttúruperlur eru í göngufæri, Úlfarsárdalur, Úlfarsfell, Reynisvatn 
o.fl. Fjölmargir göngu- og hjólastígar bjóða uppá fjölbreytta möguleika til útivistar og tengja saman hverfin í nágrenninu.                     

 

VERÐ FRÁ 64.900.000 kr  

NÝTT & OPIÐ HÚS  -  Línakur 3 í Garðabæ (íb 202) 
Sunnudaginn 8. apríl milli kl 14:00 og 14:30     SÉRINNGANGUR 
134,9 ferm  | 4ra herb. |  verð 62,9 |  Þórey 663 2300 

HÚSIÐ ER LAUST TILAFHENDINGAR 

Smáraflöt 49 í Garðabæ                    4 - 5 SVEFNHERBERGI 
Bókið skoðun í síma 663 2300 eða thorey@landmark.is 
245,8 ferm| einbýli | TILBOÐ | uppl veitir Þórey 663 2300 



Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is

HOLTSVEGUR 27 – 10 GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR – URRIÐAHOLT Í GARÐABÆ

Hraunhamar kynnir í einkasölu 10 íbúða fjölbýlishús. Glæsilegt útsýni, lyfta, 
gott aðgengi og rúmgóðar svalir. Íbúðirnar skilast fullbúnar með gólfefnum,  
eru til afhendingar í maí/júní 2018. 

Frágengin lóð með sameiginlegu útivistarsvæði. Húsið er viðhaldslétt. Fimm 
hæða, penthouse íbúð á efstu hæðinni. Á jarðhæð eru geymslur, bílageymslur 
og 3 bílskúrar. Verð frá 42,9 millj. 

Stærð 76-163 fm. Sjá teikningar og myndir inná www.hraunhamar.is

 

Stofnað  
1983

Sími 520 7500

Nánari upplýsingar veita:

•  Hlynur Halldórsson lögg.fasteignasali  
698-2603, hlynur@hraunhamar.is

• Helgi Jón Harðarson sölustjóri  
893-2233, helgi@hraunhamar.is

• Hilmar Þór Bryde lögg.fasteignasali  
892-9694, hilmar@hraunhamar.is 

Sala fasteigna frá

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

Framtíðarheimili á frábæru verði
LERKIDALUR, REYKJANESBÆ

420 4000 / studlaberg.is 588 9090 / eignamidlun.is

Ný viðhaldslítil raðhús að Lerkidal sameina alla þá kosti sem prýða fallegt 
heimili. Gott innra skipulag ásamt vönduðum frágangi gera húsin að 
eftirsóknarverðum kosti fyrir alla sem kjósa sérbýli umfram fjölbýli. 

Stutt er í góðar samgöngur, bæði innan Reykjanesbæjar og til höfuð-
borgarsvæðisins. Atvinnulíf er í miklum blóma og næg atvinnutækifæri 
á svæðinu. 

Þriggja herbergja 104 fm 
Fjögurra herbergja 117 fm

Verð frá 37,9 millj. 

OPIÐ HÚS
laugardaginn 

7. apríl 
kl. 14.00 – 15.00



Holtagerði 12
200 Kópavogur

Veghús 1
112 Reykjavík

Bugðulækur 2
105 Reykjavík

Sólheimar 23
104 Reykjavík

Lindargata 37
101 Reykjavík

Barmahlíð 55
105 Reykjavík

Flúðasel 93
109 Reykjavík

Ferjubakki 6
109 Reykjavík

Suðurhólar 35A
111 Reykjavík

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 9. APRÍL KL. 17:00 – 17:30
Glæsileg 4ra herbergja efri sérhæð með sérinngangi í 
tvíbýli í rótgrónu og fallegu hverfi. Eignin er skráð 144,3 
fm. þar af er bílskúr 22,1 fm. Íbúðin er rúmgóð og björt 
með sólríkum og góðum suðursvölum með flottu útsýni. 
Sameiginlegur og skjólgóður garður. Gott bílastæði fyrir 
framan bílskúr. Verð: 64,6 millj. 

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 10. APRÍL KL. 17:00 – 17:30
Rúmgóð og björt 5 herbergja endaíbúð á tveimur efstu 
hæðum í mjög snyrtilegu fjölbýlishúsi. Eignin er 166,4 fm. 
auk óskráðs um 19 fm. geymslulofts yfir hluta íbúðarin-
nar. Frá stofu er útgengt út á góðar suðvestur svalir með 
fallegu útsýni. Verð: 54,4 millj.  

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 11. APRÍL KL. 17:00 – 17:30
Rúmgóð og björt 79,3 fm. 3ja herbergja íbúð á jarðhæð 
með sérinngangi. Geymsla og þvottahús á hæð íbúðar. 
Stutt er í alla þjónustu og verslanir. Eignin er laus við 
kaupsamning. Verð: 36,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 9. APRÍL KL. 17:00 – 17:30
Einstaklega björt og vel með farin 109 fm. 4ra herbergja 
íbúð á 5. hæð með miklu útsýni í lyftuhúsi ásamt 24,6 fm. 
bílskúr. Auðveldlega má bæta við rúmgóðu herbergi með 
stórum glugga. Húsvörður er starfandi í húsinu. Eignin er 
laus við kaupsamning. Verð: 49,9 millj. 

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 10. APRÍL KL. 18:00 – 18:30
Rúmgóð og glæsileg 3ja herbergja 105,4 fm. íbúð á 2. hæð 
ásamt bílastæði í lokaðri og upphitaðri bílageymslu. Eignin 
er í glæsilegu lyftuhúsi í Skuggahverfinu í Reykjavík. 
Gólfsíðir gluggar og gólfhiti í allri íbúðinni. Útgengt er út á 
svalir frá stofunni. Verð: 64 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 11. APRÍL KL. 18:00 – 18:30
Rúmgóð og björt 5 herbergja 117,6 fm. neðri sérhæð í 
þríbýlishúsi með sérinngangi og 24,5 fm. bílskúr með sér 
innkeyrslu og bílastæði. Eignin var mjög mikið endurný-
juð árið 2004. Mjög auðvelt að bæta við 4 herberginu. 
Suðursvalir. Verð: 57,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 9. APRÍL KL. 18:00 -18:30
Rúmgóð og björt 3ja herbergja íbúð á tveimur hæðum. 
Auðvelt er að bæta við herbergi á efri hæð íbúðarinnar. 
Eignin er skráð 85,1 fm. en gólfflötur efri hæðar er stærri 
þar sem hluti hennar er undir súð. Glæsilegt útsýni er úr 
eigninni og yfirbyggðar svalir. Verð: 35,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN10. APRÍL KL. 18:00 – 18:30
Góð 95,3 fm. 4ra herbergja íbúð með 9 fm. sérgeymslu 
í kjallara. Íbúðin er rúmgóð með nýlegum hurðum og 
ofnum. Sérstaklega fjölskylduvænt hverfi og stutt er í 
alla þjónustu. Falleg útivistarsvæði eru víða í kring m.a. 
Elliðaárdalurinn. Verð: 37,9 millj.

OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN 12. APRÍL KL. 12:30 – 13:15 
Virkilega góð 71,2 fm. tveggja herbergja íbúð með sérin-
ngangi í litlu fjölbýli. Eignin er rúmgóð, opin og björt með 
hellulögðum palli er snýr til suðurs. Geymsla og þvottahús 
er innan íbúðar. Verð: 34,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

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

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

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

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
S: 853-9779

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

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

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

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

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

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

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

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

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

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

VIÐ ERUM TRAUSTI



Sala fasteigna frá

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

Sala fasteigna frá

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

Jötnagarðsás 1 -311 Borgarbyggð

Mjög fallegur samtals 101,6 fm sumarbústaður í Borgarfirði í landi 
Munaðarness. Bústaðurinn var byggður árið 2000 og útihús árið 
2012. Bústaðurinn stendur á 3.600 fm eignarlandi. Timburverönd með 
skjólveggjum, heitum potti og útisturtu. Stofa/borðstofa, eldhús, bað-
herbergi, þrjú rúmgóð herbergi og sjónvarpshol. Auk þess er útihús. 
V. 31,9 m. 
Nánari upplýsingar veitir Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511, 
magnea@eignamidlun.is

Leigufélag VR 
óskar eftir 
�ölbýlishúsi 

Leigufélag VR leitar að �ölbýlishúsi til kaups á höfuð- 
borgarsvæðinu til útleigu til félagsmanna VR. Óskað er 
eftir húsi með að lágmarki 20 íbúðum. Kostur er ef húsið 
býður upp á misstórar íbúðir.

Húsið þarf að vera í mjög góðu ásigkomulagi en má einnig vera 
óbyggt eða í byggingu.

Leigufélag VR er viðbragð félagsins við gríðarlega erfiðum aðstæðum á 
íslenskum húsnæðismarkaði. Félagið er ekki rekið í hagnaðarskyni og 
markmið þess er að finna leiðir til að hafa leiguverð íbúða sem lægst. 
Stjórn VR vonast til þess að félagið verði öðrum samtökum og sjóðum 
fyrirmynd og hvatning til þess sama og jafnvel samstarfs við VR.
 
Tilboð óskast send á Stefán Sveinbjörnsson, framkvæmdastjóra VR, 
stefan@vr.is í síðasta lagi 22. apríl 2018. Stefán veitir einnig nánari 
upplýsingar, stefan@vr.is eða í síma 510 1700.

VR | KRINGLUNNI 7 | 103 REYKJAVÍK | SÍMI 510 1700 | VR.IS

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

2-3 herbergja að stærð 79- 96,2 fm
Aðgengi að þjónustu - heimaþjónusta, heimahjúkrun, 
félagsstarf, heilsuefling og matur í hádeginu
Yfirbyggðar suður svalir
Eigið bílastæði í upphitaðum lokuðum bílakjallara
Stór pallur með sérafnotarétti fylgir jarðhæðaríbúðum
Afhending við kaupsamning,  
íbúðirnar fullbúnar með gólfefnum

Verð frá:

53,5 - 59,2 millj.

Sóltún 1-3
Öryggis- og þjónustuíbúðir   

105 Reykjavík

Aðeins 

3 

íbúðir eftir

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veita:

Axel Axelsson,  lögg. fasteignasali
axel@miklaborg.is sími: 778 7272

OPIÐ HÚS
sunnudag 8. april kl. 15:00 – 16:00

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Efri sérhæð með bílskúr að  
stærð 184,6 fm
Sérinngangur / Tvennar svalir
Stórar bjartar stofur / aukin lofthæð
Endurnýjað bað og snyrting
Góð aðstaða fyrir bíla á plani
Vinsæl staðsetning í vesturbænum, 
stutt í alla þjónustu, skóla og verslun

Verð: 84,9 millj.

Grenimelur 44
Glæsileg efri sérhæð með bílskúr  107 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

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

OPIÐ HÚS
sunnudag 8. april kl. 13:30 – 14:00

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

www.talentradning.is
Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is/bryndis@talentradning.is - Sími: 552-1600
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