
Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is

Landsbankinn leitar að áhugasömum og kra�miklum einstaklingi til að 
takast á við kre�andi og skemmtileg verkefni í deild Markaðsmála og 

samskipta. Viðkomandi þarf að hafa ríka þjónustulund, hæfni til að hrinda 
verkefnum í framkvæmd og hrífa fólk með sér.

Markaðsmál  
og samskipti

Hæfni og menntun
 » Framúrskarandi færni  
í samskiptum 

 » Háskólamenntun sem nýtist  
í starfi

 » Reynsla af markaðsstörfum 
æskileg

 » Góð íslenskukunnátta  
og færni í rituðu máli

 » Öguð og sjálfstæð vinnubrögð

 » Frumkvæði, fagmennska  
og gott viðmót

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita 
Elínborg Kvaran, forstöðumaður 
Markaðsmála og samskipta,  
í síma 410 6886 eða elinborgk@
landsbankinn.is og Bergþóra 
Sigurðardóttir, starfsþróunarstjóri 
í síma 410 7907 eða bergsig@
landsbankinn.is.

Helstu verkefni
 » Mótun og framkvæmd  
markaðsherferða og viðburða

 » Umsjón með styrkveitingum

 » Samskipti við auglýsingastofu, 
miðla og birgja

 » Almenn markaðsstörf

Umsókn merkt Markaðsmál og samskipti fyllist út á vef bankans, landsbankinn.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 9. september nk.  

Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um starfið.

ATVINNUAUGLÝSINGAR  1 L AU G A R DAG U R   2 5 .  ÁG Ú S T  2 0 1 8Atvinnuauglýsingar atvinna.frettabladid.is
Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@frettabladid.is 512 5426



Radisson BLU Saga Hotel  • Hagatorg • 107 Reykjavík • Ísland

SKRÁÐU NAFN ÞITT
Á SPJALD SÖGUNNAR

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi 
sem er tilbúinn að leggja sig allan fram í starfi.

Á Radisson BLU Hótel Sögu störfum við eftir 
alþjóðlegum stöðlum virtrar hótelkeðju. 
Við erum sterk liðsheild sem leggjum metnað 
okkar í fagleg vinnubrögð.

Helstu verkefni:
• Samskipti við viðskiptavini
• Sala og bókanir á allri þjónustu hótelsins
• Frágangur og eftirfylgni bókana
• Símsvörun

Nánari upplýsingar veitir Anna Jónsdóttir,
mannauðsstjóri, í síma 525 9803. 
Umsóknarfrestur er til 9. september 2018 
og eru umsækjendur beðnir að senda umsókn á 
netfangið: anna.jonsdottir@radissonblu.com.

Menntun og hæfni:
• Mikil þjónustulund og góð samskiptahæfni
• Stundvísi
• Íslensku og enskukunnátta skilyrði 
• Öguð og vönduð vinnubrögð
• Yes I can! viðhorf
• Þekking á bókunarkerfinu Opera er kostur

BÓKUNARDEILD

Umsóknarfrestur er til og með 4. september.

Umsjón hefur Ragnheiður Dagsdóttir, 

ragnheidur.dagsdottir@capacent.is. 

Umsækjendur eru beðnir að sækja 

um starfið á síðu Capacent Ráðninga,   

www.capacent.is.

Hönnunarmiðstöð 
Íslands leitar að 
kraftmiklum og 
skapandi 
kynningarstjóra
Starfið felst í að móta, stýra og vinna 

að fjölbreytilegum kynningarmálum 

Hönnunarmiðstöðvar. / Starfið er 

yfirgripsmikið og krefst góðrar 

þekkingar á kynningarmálum, vefum-

hverfi, samfélagsmiðlum, hönnun og 

arkitektúr auk framúrskarandi skipu-

lags- og samskiptahæfni. Nánari 

upplýsingar á honnunarmidstod.is 

Byggjum á betra verði

VEFSTJÓRI
Húsasmiðjan auglýsir eftir framúrskarandi einstaklingi í starf vefstjóra. 

Vefverslun Húsa smiðjunnar hefur verið tilnefnd af SVEF sem 

vefverslun ársins tvö ár í röð, 2016 og 2017.

Starf vefstjóra er fjölbreytt, spennandi og krefjandi. Vefstjóri ber ábyrgð á rekstri og þróun á vef síðum 
og vefverslun Húsasmiðjunnar, Blómavals og Ískrafts.  Auk þess kemur vefstjóri mikið að staf rænni 
markaðssetningu t.d. á samfélagsmiðlum. Vefstjóri starfar í markaðsdeild og heyrir undir markaðsstjóra.

Starfssvið
• Stýring, þróun og viðhald á vefsíðum 

Húsasmiðjunnar, Blómavals og Ískrafts.
• Dagleg umsjón, efnisinnsetning, ritstýring 

og uppfærsla á vefsvæðum fyrirtækisins.
• Umsjón með vefverslun husa.is, blomaval.is 

og iskraft.is ásamt þjónustuvef fyrirtækisins.
• Vinnsla myndefnis og yfirumsjón með viðhaldi 

á vöruskrá á vef í samstarfi við vörusvið.
• Markaðssetning á samfélagsmiðlum 

ásamt starfsfólki markaðsdeildar.
• Önnur tilfallandi verkefni er tengjast vefmálum, 

s.s. leitarvélabestun, greining á gögnum o.fl.

Hæfniskröfur:
• Reynsla í vefumsjón og verkstjórn eða 

sambærilegu starfi.
• Gott vald á íslensku og hæfni til að skrifa texta.
• Nákvæmni, agi og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Reynsla af vinnu með vefumsjónarkerfi (open source 

kerfi t.d. Umbraco) er kostur.
• Grunnþekking á HTML (5), CSS og Javascript er kostur.
• Þekking á stafrænni markaðssetningu.
• Þekking á myndvinnslu t.d. Photoshop, Indesign eða 

Illustrator er kostur. 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.

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

Nánari upplýsingar um starfið 
veitir Magnús Magnússon, 
markaðsstjóri Húsasmiðjunnar, 
magnusm@husa.is. 

Umsóknarfrestur: 
9. september. 
Sótt er um á: 
www.husa.is/laus-storf

VILTU STÝRA EINNI STÆRSTU VEFVERSLUN LANDSINS?

Ein besta  vefverslun
landsins tvö ár í röð!



Capacent — leiðir til árangurs

SFR er stéttarfélag í 
almannaþjónustu og er 
félagssvæði þess allt landið. 
Félagsmenn eru um 6000 og 
er SFR stærsta félagið innan 
Bandalags starfsmanna 
ríkis og bæja (BSRB). Helstu 
verkefni SFR eru að bæta kjör 
félagsmanna og verja réttindi 
þeirra. Einnig vinnur félagið 
að réttinda og kjaramálum 
á vettvangi BSRB og er í 
samstarfi að ýmsum málum við 
systurfélög innan bandalagsins.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/7055 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi, s.s. hagfræði, 
vinnumarkaðsfræði, viðskipta- eða verkfræði.
Víðtæk reynsla af tölfræði- og greiningarvinnu og notkun 
töflureikna.
Áhugi og reynsla/þekking af kjaramálum.
Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt.
Góð samskipta- og samstarfshæfni.
Góð íslenskukunnátta og færni í textagerð.

•

•

•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

Umsóknarfrestur

2. september 

Helstu verkefni:
Vinna að kjaramálum og stofnanasamningum SFR.
Tölfræðigreiningar og upplýsingaöflun er varða kjaratengd 
málefni.
Uppsetning gagnagrunna vegna kjara- og 
stofnanasamninga.
Vinna að kjara- og launakönnunum félagsins.
Aðstoð við félagsmenn er varðar kjör og réttindi.
Kennsla og fræðsla varðandi kjaramál.
Vinna við félags- og gagnakerfi SFR.
Önnur verkefni skv. ákvörðun framkvæmdastjóra.

SFR óskar eftir að ráða sérfræðing á kjara- og félagssvið.  Leitað er að öflugum og framsæknum einstaklingi sem hefur áhuga 
á kjara- og réttindamálum launafólks.

SFR

Sérfræðingur á kjarasviði

441
leigutaki

293
þúsund m2

Verkefnastjóri á sviði verklegra framkvæmda
Eik fasteignafélag leitar að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi í starf verkefnastjóra á sviði verklegra framkvæmda.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði verk- eða tæknifræði, arkitektúr eða byggingafræði
• Iðmenntun er kostur
• Reynsla af verklegum framkvæmdum, þekking á hönnunarferli og ferli 

framkvæmda
• Reynsla af gerð verk og kostnaðaráætlana
• Góð tölvukunnátta, þekking á AutoCad og Sketchup er kostur
• Þekking á gerð skráningatafla er kostur
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, samviskusemi og heiðarleiki

Starfssvið
• Verkefnastjórnun og eftirlit með viðhalds og 

fjárfestingaverkefnum
• Virk þátttaka í þróun viðhaldsáætlana
• Gerð verk-, kostnaðar og framkvæmdaáætlana
• Skýrslugerð, gagnaöflun og úrvinnsla
• Umsjón með verkbókhaldi og uppgjöri framkvæmda
• Útboðs og skilalýsingar
• Útboðsgerð og innkaup
• Samskipti við viðskiptavini félagsins

Umsóknarfrestur er til og með mánudeginum 10. september 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.

Eik fasteignafélag sérhæfir sig í eignarhaldi og 
útleigu á atvinnuhúsnæði. Félagið býður upp á 
framúrskarandi starfsaðstöðu og góðan starfs-
anda. Það er meðal stærstu fasteignafélaga 
landsins með tæplega 293 þúsund fermetra 
í yfir 100 fasteignum. Um 84% af eignasafni 
þess er á helstu viðskiptakjörnum höfuðborgar-
svæðisins og eru leigutakar félagsins yfir 440 
talsins. Hlutabréf félagsins eru skráð á aðallista 
kauphallarinnar Nasdaq.

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

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

Samkeppniseftirlitið fylgist með samkeppni 
fyrirtækja í síbreytilegu atvinnulífi landsins.

Eftirlitið spornar við óhæfilegum hindrunum 
og takmörkunum á frelsi í atvinnurekstri, 
vinnur gegn skaðlegri fákeppni og 
samkeppnishömlum og auðveldar aðgang 
nýrra keppinauta að markaðnum.

Hjá Samkeppniseftirlitinu starfar hópur 
hagfræðinga og lögfræðinga sem hefur 
brennandi áhuga á samkeppnismálum.

Nánari upplýsingar um stofnunina má finna á   
www.samkeppni.is

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511-1225 og Páll Gunnar Pálsson, forstjóri Samkeppniseftirlitsins   
(pall@samkeppni.is) í síma 585-0700. Umsóknarfrestur er til og með 10. september 2018. Umsókn óskast fyllt út á www.
intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni.

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

Aðalhagfræðingur Samkeppniseftirlitsins 
mun m.a. leiða og taka þátt í hagrænum 
rannsóknum á vettvangi samkeppnismála, 
móta rannsóknaraðferðir, greina samkeppni 
á mörkuðum, greina áhrif samkeppni og 
samkeppnisbresta á atvinnu- og efnahagslíf 
og leiða umfjöllun um samkeppnismál. 

Jafnframt skal aðalhagfræðingur vera í 
samskiptum við fræðasamfélagið sem og 
önnur samkeppnisyfirvöld.

Samkeppniseftirlitið áskilur sér rétt til þess að ráða í starfið á grundvelli auglýsingarinnar næstu sex mánuði 
eftir birtingu hennar. 

Samkeppniseftirlitið auglýsir eftir umsóknum í starf aðalhagfræðings. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Meistarapróf í hagfræði með áherslu á rekstrar-     
eða atvinnuvegahagfræði eða skyldar sérgreinar   
sem nýtast í samkeppniseftirliti. Önnur menntun   
sem nýtist í samkeppnismálum æskileg
Víðtæk reynsla af hagfræðilegri greiningarvinnu sem 
nýtist við úrlausn mála hjá samkeppnisyfirvöldum
Gott vald á aðferðum til hagrannsókna og             
notkun hugbúnaðar til tölfræðigreiningar
Þekking á því lagaumhverfi sem          
Samkeppniseftirlitið starfar eftir
Reynsla af störfum sem krefjast nákvæmra    
vinnubragða og gagnrýnnar hugsunar
Forystuhæfileikar og hæfileikar til samstarfs
Frumkvæði við úrlausn viðfangsefna
Skipulögð, nákvæm og öguð vinnubrögð
Færni til að tjá sig í ræðu og riti
Hæfni til þátttöku í erlendu samstarfi 

Rýnihópur verður Samkeppniseftirlitinu til 
ráðgjafar um nánari viðmið sem liggja til 
grundvallar vali á aðalhagfræðingi og gefur 
álit á hæfni umsækjenda.

Hagfræðingur hjá Samkeppniseftirlitinu

Samkeppniseftirlitið fylgist með samkeppni 
fyrirtækja í síbreytilegu atvinnulífi landsins.

Eftirlitið spornar við óhæfilegum hindrunum 
og takmörkunum á frelsi í atvinnurekstri, 
vinnur gegn skaðlegri fákeppni og 
samkeppnishömlum og auðveldar aðgang 
nýrra keppinauta að markaðnum.

Hjá Samkeppniseftirlitinu starfar hópur 
hagfræðinga og lögfræðinga sem hefur 
brennandi áhuga á samkeppnismálum.

Nánari upplýsingar um stofnunina má finna á   
www.samkeppni.is

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511-1225 og Páll Gunnar Pálsson, forstjóri Samkeppniseftirlitsins   
(pall@samkeppni.is) í síma 585-0700. Umsóknarfrestur er til og með 10. september 2018. Umsókn óskast fyllt út á www.
intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni.

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

Samkeppniseftirlitið áskilur sér rétt til þess að ráða í starfið á grundvelli auglýsingarinnar næstu sex mánuði 
eftir birtingu hennar. 

Samkeppniseftirlitið auglýsir eftir umsóknum í starf hagfræðings. 

Menntunar- og hæfniskröfur:Hagfræðingur - helstu verkefni:
Meistarapróf í hagfræði. Önnur menntun    
sem nýtist í starfi hagfræðings æskileg
Gott vald á aðferðum til hagrannsókna og 
notkun hugbúnaðar til tölfræðigreiningar
Frumkvæði við úrlausn viðfangsefna
Reynsla af samkeppnis- og/eða 
stjórnsýslumálum æskileg
Góð greiningarhæfni og skipulögð vinnubrögð
Hæfni í samskiptum
Færni til að tjá sig í ræðu og riti
Tungumálakunnátta

Þátttaka í úrlausn samkeppnismála á 
fjölbreyttum sviðum atvinnulífsins
Greining á samkeppni og markaðsaðstæðum
Þátttaka í öðru þróttmiklu starfi 
Samkeppniseftirlitsins á sviði hagfræði



Sölumenn óskast  
- hlutastarf

Innflutningsfyrirtæki með snyrtivörur, hárvörur, 
barnavörur o.fl. óskar eftir jákvæðum og metnaðar-

fullum sölumönnum í framtíðarstörf.

Starf sölumanns í verslanir og víða felst t.d. í:
• Kynningu og sölu á vörum. 
• Eflingu núverandi viðskiptasambanda og öflun nýrra.
• Framsetning vara í verslunum.

Starf sölumanns í hávörum felst t.d. í:
• Kynningu og sölu á hárvörum og tengdum vörum.
• Efling viðskiptasambanda og öflun nýrra.
• Námskeiðahald.

Hæfniskröfur:
• Búa yfir góðri þjónustulund, jákvæðni og hæfni í  
 mannlegum samskiptu.
• Metnaðarfullur, hafa góða skipulagshæfni og geta  
 unnið sjálfstætt.
• Góð kunnátta í íslensku og ensku.
• Almenn tölvukunnátta og bílpróf nauðsyn.
• Reynsla af sölustörfum er kostur.
• Sölumaður fyrir hárvörur þarf að hafa menntun  
 í greininni.

Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist fyrir 3. september 2018  
á atvinna@frettabladid.is merkt Sölumenn-hlutastörf.

Kvikmyndamiðstöð Íslands er opinber stofnun og ber m.a. að stuðla að framleiðslu, 
dreifingu og kynningu á íslenskum kvikmyndum. Kvikmyndamiðstöð vinnur einnig að 
eflingu kvikmyndamenningar á Íslandi og því að treysta tengsl á milli íslenskra og erlendra 
kvikmyndagerðaraðila. www.kvikmyndamidstod.is

Skrifstofustarf

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Kvikmyndaráðgjafar
Kvikmyndasjóður starfar á vegum Kvikmyndamiðstöðvar Íslands. Hlutverk 
Kvikmyndasjóðs er að efla íslenska kvikmyndagerð með fjárhagslegum 
stuðningi. Kvikmyndaráðgjafar leggja listrænt mat á umsóknir sem berast til 
Kvikmyndamiðstöðvar um styrki úr Kvikmyndasjóði, jafnt fyrir leikið efni og 
heimildamyndir. Matið fer fram með hliðsjón af fjárhags- og framkvæmdaþáttum  
og fylgjast ráðgjafar jafnframt með framvindu verkefna.

Kvikmyndaráðgjafar skulu hafa staðgóða þekkingu eða reynslu á sviði kvikmynda 
og mega ekki hafa hagsmuna að gæta varðandi úthlutun eða gegna störfum 
utan Kvikmyndamiðstöðvar sem tengjast íslenskri kvikmyndagerð meðan á 
ráðningartíma stendur. 

Umsækjendur þurfa að hafa lokið námi frá viðurkenndum kvikmyndaskóla eða hafa 
a.m.k. 3ja ára starfsreynslu af einhverrri af lykilstöðum í kvikmyndagerð. Krafist er 
góðrar íslensku- og enskukunnáttu, auk þess er kunnátta í einu Norðurlandamáli 
kostur. Mikilvægt er að kvikmyndaráðgjafar hafi góða samskiptahæfileika.

Um tímabundna ráðningu er að ræða og ráðningartími nemur allt að tveimur  
árum í senn.

Um hlutastarf getur verið að ræða.

Laun taka mið af launakjörum opinberra starfsmanna. 

Kvikmyndamiðstöð Íslands leitar að starfsmanni í fullt starf í lifandi alþjóðlegu umhverfi. Leitað er að ábyrgum, 
skipulögðum og lausnamiðuðum einstaklingi sem getur unnið jafnt sjálfstætt sem og með öðru fólki.

Upplýsingar veita:

Rannveig J. Haraldsdóttir, rannveig@hagvangur.is  

Inga Steinunn Arnardóttir, inga@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 10. september nk.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Starfssvið: 
•  Kynning, söfnun og miðlun upplýsinga

• Umsjón með vefsíðum og gagnagrunnum á vegum stofnunarinnar 
og þróun vefsvæða

•  Uppsetning og söfnun upplýsinga fyrir útgáfu kynningarefnis 

•  Verkefnastýring á ýmsum viðburðum sem stofnunin kemur að 

• Ýmis tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:  
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Góð tölvukunnátta

• Reynsla og hæfni í textagerð ásamt afbragðsgóðri íslensku- og enskukunnáttu

• Góðir samskiptahæfileikar, frumkvæði og sveigjanleiki

• Áhugi á menningu og íslenskum kvikmyndum kostur

• Reynsla og áhugi af vefstjórnun æskileg

• Reynsla af viðburðastjórnun kostur
Laun taka mið af launakjörum opinberra starfsmanna. 



 

Helstu verkefni og ábyrgð
  Stefnumótun og þróun, m.a. á sviði árangurs, 
  gæða, aðgengis og öryggis í þjónustu
  Leiðtogi við framkvæmd stefnu Heilsugæslu 
  höfuðborgarsvæðisins
  Innleiðing nýjunga og breytinga, s.s.  
  teymisvinnu og straumlínustjórnunar
  Fagleg þróun og starfsþróun
 
 
  Gæðaeftirlit
 
Nánari upplýsingar 
  Svanhvít Jakobsdóttir, forstjóri, s. 513-5000,  
  svanhvit.jakobsdottir@heilsugaeslan.is

Hæfnikröfur
  
  Viðbótar- eða framhaldsmenntun á sviði 
  hjúkrunar æskileg
  Viðbótarnám í stjórnun kostur
  Brennandi áhugi á þróun heilbrigðisþjónustu
  Stjórnunarreynsla og reynsla af stefnumótun í 
  heilsugæslu og/eða annarri heilbrigðisþjónustu
  Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri 

  Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvætt 
  viðmót
  Frumkvæði og áræðni
  Vilji til að helga sig sýn og gildum  
  heilsugæslunnar 

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Hlutverk Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins er að veita 
íbúum höfuðborgarsvæðisins aðgengilega, samfellda 
og alhliða heilsugæsluþjónustu. Þjónustan grundvallast 
á sérþekkingu á sviði heimilislækninga, hjúkrunar 
og heilsuverndar og byggir á víðtæku þverfaglegu 

Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaðurinn 
í heilbrigðisþjónustunni þar sem öllum þörfum 

heilbrigðisþjónustunnar eftir því sem þörf er á. 

Gerðar hafa verið breytingar á skipulagi heilsugæslunnar 
sem miða að því að auka þjónustu við notendur, nýta 

 
 

Til að gera þjónustuna markvissari er lagt upp með 
teymisvinnu sem grunnstef í starfseminni, ásamt 
innleiðingu aðferða straumlínustjórnunar. 

Í breyttu skipulagi fær starfsfólk aukið sjálfstæði til að 
móta starfsemi og til að útfæra þjónustu sem mætir 
þörfum íbúa og uppfyllir um leið kröfur um árangur 
samkvæmt mælingum og mati. 

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins samanstendur af 
15 heilsugæslustöðvum í Reykjavík, Seltjarnarnesi, 

Heimahjúkrun HH, Þroska- og hegðunarstöð, 
Göngudeild sóttvarna og hælisleitenda, 
Geðheilsuteymum, ásamt skrifstofu. Hjá Heilsugæslu 
höfuðborgarsvæðisins starfa um 700 manns.

Framkvæmdastjóri hjúkrunar 
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar starf framkvæmdastjóra 
hjúkrunar. Leitað er eftir kraftmiklum, metnaðarfullum og farsælum stjórnanda. 
Framkvæmdastjóri hjúkrunar situr í framkvæmdastjórn Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins 

 
1. nóvember nk. eða eftir nánara samkomulagi. 

Umsóknarfrestur er til og með 11. september 2018.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga hafa gert.
Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 

hjúkrunar sem er aðgengilegt á vef Embættis landlæknis og fæst einnig á skrifstofu Embættis landlæknis og setja það 

umsækjandi hefur gegnt auk upplýsinga um vísinda- og ritstörf og önnur störf, eftir því sem við á. Allar umsóknir eru sendar til 
stöðunefndar hjá Embætti landlæknis. 
Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við ráðningar í laus störf. Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.  
Sækja skal um á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins www.heilsugaeslan.is undir laus störf eða á Starfatorgi  
www.starfatorg.is.

T E R N  S Y S T E M S  -  D E L I V E R I N G 

A I R  T R A F F I C  C O N T R O L 

S O L U T I O N S  F O R  O V E R  2 0 

TEST ENGINEER

As a Test Engineer working at Tern 
Systems you will be a vital team 
member ensuring that our systems 
meet quality and safety standards.

For over 20 years we have been 
developing Air Traffic Control 
systems that help safely navigate 
millions of passengers to their 
destinations each year.

For more information see 
www.tern.is/career
Submit applications to jobs@tern.is

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

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is
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Laus eru til umsóknar störf í Kerfisrekstri bankans. Um er að ræða annars 
vegar tímabundið starf í ár í Vélbúnaðarþjónustu og hins vegar framtíðar-

starf í gagnagrunnsteymi bankans. 

Kerfisrekstur tilheyrir upplýsingatæknisviði og er meginhlutverk deildar-
innar að hámarka gæði og uppitíma á rekstri tölvukerfa Landsbankans 
ásamt því að tryggja öruggt aðgengi viðskiptavina og starfsmanna að 

kerfum og gögnum. Mikilvægur þáttur í rekstri deildarinnar er markviss 
uppbygging og áhersla á öryggi í tölvukerfum bankans. Landsbankinn 

hefur verið í fararbroddi í þeim efnum og stefnir að því að vera það áfram.

Kerfisrekstur 
Landsbankans

Nánari upplýsingar veita Ægir Þórðarson, forstöðumaður Kerfisreksturs  
(aegir.thordarson@landsbankinn.is), og Berglind Ingvarsdóttir mannauðsráðgjafi  

(berglindi@landsbankinn.is).

Umsókn merkt Vélbúnaðarþjónusta eða Gagnagrunnsstjóri fyllist út á vef bankans,  
landsbankinn.is. Umsóknarfrestur er til og með 9. september nk.  

Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um störfin.

Gagnagrunnsstjóri

Vélbúnaðarþjónusta 

Hæfni og menntun
 » Háskólamenntun í tölvunarfræði,  
sambærileg menntun eða 4 ára reynsla  
við rekstur gagnagrunna

 » Sterkur bakgrunnur í rekstri gagna-
grunnslausna

 » Frumkvæði, fagmennska og hæfni  
í mannlegum samskiptum

Helstu verkefni
 » Umsjón, rekstur og vöktun á gagna-
grunnsumhverfi bankans

 » Tryggja rekstrarumhverfi gagnagrunna 
hvað varðar uppitíma, gagnaheilindi og 
afkastagetu

 » Rekstur afritunarlausna sem tengjast 
gagnagrunnum

 » Umsjón með öryggismálum gagnagrunna

 » Greining gagnagrunnsvandamála

 » Rekstur eftirlitskerfa og mæling á gagna-
grunnum bankans

Hæfni og menntun
 » Tæknimenntun í tölvurekstri

 » Reynsla af rekstri tölvukerfa

 » Frumkvæði, sjálfstæði og vönduð  
vinnubrögð

 » Mjög góð hæfni í mannlegum  
samskiptum

 » Almenn ökuréttindi 

Helstu verkefni
 » Uppsetning og viðhald starfsstöðva 
starfsmanna 

 » Uppsetning og dreifing hugbúnaðar

 » Rekstur á hugbúnaði og vélbúnaði

 » Rekstur annars tækjabúnaðar, s.s.  
auglýsinga- og biðraðakerfa

 » Rekstur á VDI-umhverfi bankans



Tækifærið þitt - viltu vaxa með okkur? 

Kvikna Medical er alþjóðlegur 

lækningatækjaframleiðandi sem 

sérhæfir sig í hönnun, framleiðslu og 

sölu á búnaði fyrir upptöku og úrvinnslu 

á heilalínuriti. 

Kvikna hefur verið brautryðjandi í 

tölvuskýjaþjónustu á heilbrigðissviði og 

hefur rekið skýjaþjónustu fyrir heilalínurit 

í Bandaríkjunum í nokkur ár. 

Hjá fyrirtækinu starfa í dag 20 manns. 

Sjá nánar um fyrirtækið á: 

www.kvikna.com og 

www.lifelinesieeg.com

Nánari upplýsingar veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma  511-
1225. Umsóknarfrestur er til og með 5. september 2018. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að 
fylgja starfsferilskrá. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. 

Menntunar- og hæfniskröfur

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

Hugbúnaðarþróun - smátölvur Verkefnastjóri í vöruþróun

Menntunar- og hæfniskröfur

Karen starfar sem NOTAM  
sérfræðingur á flugleiðsögu-
sviði.  Hún er hluti af góðu 
ferðalagi.

S TA R F S S T Ö Ð :
K E F L AV Í K

U M S Ó K N A R F R E S T U R :
9. S E P T E M B E R

Mannauðsráðgjafi heldur m.a. utan um ráðningar,  
sér um skipulagningu á móttöku nýrra starfs- 
manna og frágang á starfslokum. Ráðgjöf og 
þjónusta við stjórnendur og starfsmenn eru  
mikilvægur þáttur, skráningar og vinna við  
innri vef, starfsmannahandbók og fleiri  
mannauðstengd verkefni.

Upplýsingar um starfið veitir Haukur Arnarson,  
haukur.arnarson@isavia.is.

Hæfniskröfur

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi  
 er skilyrði
• Reynsla af mannauðsmálum er nauðsynleg
• Reynsla af ráðningum er kostur
• Reynsla af mannauðskerfum er kostur
• Þekking á kjarasamningum og launavinnslu 
  er kostur

M A N N A U Ð S R Á Ð G J A F I  Í  K E F L A V Í K

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 ?

U M S Ó K N I R :
I S AV I A . I S/AT V I N N A
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Hjúkrunarheimilið Skógarbær
UMSJÓNARMAÐUR FASTEIGNA

Hjúkrunarheimilið Skógarbær í Reykjavík óskar eftir að 
ráða umsjónarmann fasteigna í 100% starf.

Umsjónarmaður fasteigna annast m.a. eftirlit og viðhald 
húseigna að utan sem innan, hefur umsjón með sorp-
málum, heldur utan um umhirðu lóðar, sér um viðhald 
tækja og búnaðar og sinnir öryggismálum heimilisins. 

Í Skógarbæ eru 6 deildir á þremur hæðum með samtals 81 
hjúkrunarrými. 

Æskilegt er að umsækjandi sé með iðnmenntun eða hafi 
þekkingu til að sinna minni háttar viðhaldi húseigna og 
tækjabúnaðar.

Lögð er áhersla á hæfni í samskiptum og samvinnu.

Umsóknir skal senda á netfangið gudmundurj@skogar.is 
í síðasta lagi 10. september n.k.

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Jóhannsson, 
framkvæmdastjóri Skógarbæjar, gudmundurj@skogar.is , 
sími 510-2100.

Árskógum 2, Breiðholti / Mjódd

Skógarbær er hjúkrunarheimili fyrir eldri og yngri 
einstaklinga sem þarfnast umönnunar allan sólarhringinn

Þjónustumiðstöð bókasafna ses 
óskar eftir að ráða bókasafns- og 
upplýsingafræðing í 50-60% starf. 

Starfið felst í að sjá um kynningarmál, ásamt þjónustu og 
ráðgjöf til viðskiptavina. Leitað er eftir hugmyndaríkum, 
skapandi einstaklingi sem sýnir frumkvæði og hefur áhuga 
á uppbyggingu og hönnun bókasafna. 

Æskileg menntun: 
Bókasafns- og upplýsingafræði, góð íslensku- og 
enskukunnátta, bæði rit- og talmál. Reynsla af  kynningar-
málum, heimasíðugerð og notkun samfélagsmiðla er 
kostur. 
Umsóknarfrestur er til og með 30. september  nk. 
Umsókn skal fylgja náms- og starfsferilsskrá. 
Nánari upplýsingar veitir Regína í síma 5612130.

Umsókn sendist á:
thjonusta@thmb.is

Eða fyrir þá sem það vilja á:
Þjónustumiðstöð bókasafna ses, umsókn um starf

Pósthólf 218
121 Reykjavík

Sérfræðingur í gagnasöfnun
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í gagnasöfnunardeild. 
Deildin hefur umsjón með gagnasöfnun og framkvæmir úrtaksrannsóknir 
á vegum Hagstofunnar. Starfið felur í sér sérhæfð tæknileg verkefni við 
undirbúning, framkvæmd og frumúrvinnslu gagna vegna úrtaksrannsókna 
sem og innsöfnun gagna frá fyrirtækjum og stofnunum. Jafnframt kallar 
starfið á teymisvinnu við hönnun, innleiðingu og spurningalistagerð vegna 
nýrra gagnasafnana í samræmi við viðurkenndar aðferðir og verklagsreglur í 
hagskýrslugerð. 

Hæfniskröfur
 Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun er kostur 
 Reynsla af vinnu og forritun í gagnagrunnum (svo sem SQL) er nauðsynleg
 Góð þekking á tölfræðihugbúnaði (svo sem R, SPSS, STATA) er æskileg
 Reynsla af gagnasöfnun er kostur
 Góð ritfærni á íslensku og ensku  
 Góð samstarfs- og samskiptahæfni
 Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð

Hagstofa Íslands er mið stöð 
opinberrar hagskýrslugerðar 
á Íslandi. Hlutverk hennar 
er að vinna hlutlægar hag-
skýrslur, hafa forystu um 
sam hæfingu hagtalna, 
stunda rannsóknir og stuðla 
þannig að upplýstri umræðu 
og faglegum ákvörðun um.

Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst 2015.

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun 
eru samkvæmt kjara samningi fjármálaráðuneytis og hlut aðeigandi stéttar félags. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í 
sex mánuði frá því að umsóknar frestur rennur út.

Póstáritun Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 105 Reykjavík
 Netfang starfsumsokn@hagstofa.is

Upplýsingar Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is]

Borgartúni 21a · 105 Reykjavík
Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099

www.hagstofa.is

Hagstofa Íslands
óskar eftir að ráða metnaðarfullan 
og áhugasaman starfsmann

Hópstjóri í símaveri

Hagstofa Íslands leitar að metnaðarfullum og kraftmiklum einstaklingi sem hefur ánægju 
af samskiptum til að stýra öflugum spyrlahópi í símaveri Hagstofunnar. Starfið heyrir undir 
gagnasöfnunardeild og felur í sér rekstur símavers, stjórnun vakta og samstarf við aðra starfs-
menn deildarinnar um framgang og umsjón rannsókna. 
Helstu verkefni hópstjóra felast í að stýra símaveri Hagstofunnar og tryggja fagleg og árangurs-
rík vinnubrögð við framkvæmd úrtaksrannsókna. Hópstjóri vinnur jafnframt að ráðningum og 
þjálfun spyrla, samskiptum við gagnaveitendur og frumúrvinnslu gagna.

HÆFNISKRÖFUR

 er kostur

og samstarfshæfni
-

brögð

Um er að ræða 80% starfshlutfall og er vinnutími frá kl. 14 – 22 mánudaga til fimmtudaga. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.  Laun eru skv. kjarasamningi 
fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 3. september 2018 og skulu umsóknir berast til:  Starfsumsókn,  

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar 
ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því umsóknarfrestur rennur út.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Hauksdóttir í síma 5281000.

Hagstofa Íslands óskar eftir því að ráða 
metnaðarfullan og áhugasaman starfsmann til starfa.

Starfsfólk óskast í fullt starf / hluta starf   
 

 
 

-
 

Verkefnastjóri viðhaldsmála

Verkefnastjóri viðhaldsmála sér um skipulagningu  
viðhaldsverkefna í nánu samstarfi við framleiðslu- og 
viðhaldsteymi.  Meðal verkefna er að áætla tíma, vara-
hluti og efnisnotkun ásamt því að hafa tiltækan þann 
búnað og tæki sem þarf til viðhaldsverka.  Lögð er 
 áhersla á fyrirbyggjandi viðhald og þarf viðkom andi 
að vera framsýnn og mjög skipulagður. Þekking á 
verkfærum LEAN er mikill kostur  og reynsla  af  heilsu-, 
 öryggis- og umhverfismálum í iðnaðarumhverfi er 
mjög mikilvægur þáttur í starfinu. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Minnst 3 ára reynsla af því að stýra viðhaldi eða   

 önnur sérfræðireynsla sem nýtist í starfi
 Verkfræði-, tæknifræði- eða vélfræðimenntun æskileg
 Þekking og reynsla af verkefnastjórnun
 Auga fyrir tækifærum og gagnrýnin hugsun 
 Frumkvæði og framsýni 
 Afburða samskiptahæfileikar 
 Góð enskukunnátta

Nánari upplýsingar veitir Jóhann Helgason 
fram kvæmdastjóri tæknisviðs í síma 833 5755 
eða johann.helgason@pcc.is

PCC BakkiSilicon er búið bestu og reyndustu tækni sem fáanleg er í dag. 
Hjá okkur starfa um 110 manns með ýmiss konar bakgrunn og menntun. Núna leitum við að áhugasömum sér-

fræðingum til starfa. Áhugi og áhersla á heilsu-, öryggis- og umhverfismál er mjög mikilvægur þáttur í þessum störfum. 

Umsjónarmaður mötuneytis

Umsjónarmaður mötuneytis ber ábyrgð á daglegum 
rekstri mötuneytisins. Hann útbýr hádegisverð virka 
daga ásamt því að gera matseðla. Hann ber ábyrgð 
á birgðahaldi og innkaupum á matvöru fyrir bæði 
mötuneytið og kaffistofur. Viðkomandi ber einnig 
ábyrgð á að uppfylltar séu allar kröfur sem gerðar eru til 
reksturs mötuneytis og að innra eftirliti sé fylgt.  

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Reynsla af rekstri mötuneytis skilyrði
 Menntun á sviði matreiðslu skilyrði
 Rík þjónustulund og samskiptahæfni
 Sjálfstæði í vinnubrögðum
 Afburða samskiptahæfileikar 
 Auga fyrir tækifærum og gagnrýnin hugsun 

Nánari upplýsingar veitir Anu Mikkonen 
innkaupastjóri í síma: 694 2496 
eða anu.mikkonen@pcc.is 

Tekið er við umsóknum á vef PCC www.pcc.is.    Umsóknarfrestur er til og með 6. september 2018.

Áhugaverð störf hjá PCC BakkiSilicon
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GRINDAVÍKURBÆR 

Starfsmaður í þjónustumiðstöð 
(umsjónarmaður grænna- og 

opinna svæða)
Laus er til umsóknar staða umsjónarmanns grænna- og 
opinna svæða hjá Grindavíkurbæ. Leitað er að metnaðarfull-
um og traustum einstaklingi sem hefur áhuga á fjölbreyttum 
verkefnum. Konur, jafnt sem karlar, eru hvattar til að sækja 
um starfið. Um framtíðarstarf er að ræða.

Verksvið og ábyrgð
 

 opinna svæða í bæjarfélaginu

 
 ýmissar þjónustu við bæjarbúa vegna þessara verkefna

 
 þjónustubifreið, snjómokstur ofl.

Hæfniskröfur

-

Umsóknarfrestur er til og með 11. september nk.

-
sonar byggingafulltrúa á bygg@grindavik.is, sem veitir 
einnig nánari upplýsingar í síma 420 1109

Bakarí / Kaffihús
Starfskraftur óskast til afgreiðslustarfa í bakarí 

frá kl. 7:30 -15:00. 

Íslensku kunnátta skilyrði og 
ekki yngri enn 20 ára. 

Uppl. sendist á : sveinsbakari@sveinsbakari.is

 

www.isor.is
ÍSOR    Grensásvegur 9    108 Reykjavík    S: 528 1500     isor@isor.is

Nánari upplýsingar veitir Ingólfur Ö. Þorbjörnsson, deildarstjóri jarðhitaverkfræði, netfang: ingolfur.thorbjornsson@isor.is. 
Umsóknir, ásamt ferilskrá, berist Valgerði Gunnarsdóttur, starfsmannastjóra, netfang:  valgerdur.gunnarsdottir@isor.is 

Starfið felur í sér:
•  Vinnu við efnagreiningar og rekstur efnagreiningatækja.
• Umsjón með efnalager og innslátt gagna.
• Vinnu við gæðastjórnunarkerfi. 
•  Þróun aðferða og tækja til sýnatöku og efnagreininga. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• B.Sc. eða M.Sc. próf í efnafræði, jarðefnafræði,  
 lífefnafræði eða lyfjafræði.
• Haldgóð reynsla á sviði efnagreininga er nauðsynleg.
• Reynsla af vinnu samkvæmt ISO 17025 eða öðru   
 gæðastjórnunarkerfi æskileg.
• Góð almenn tölvukunnátta, reynsla af efnagreininga-  
 forritum og gagnagrunnum er kostur.  
• Frumkvæði, nákvæmni og öguð vinnubrögð.
• Lipurð í mannlegum samskiptum.
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti.

Sérfræðingur  
á efnarannsóknarstofu

ÍSOR leitar að metnaðargjörnum einstaklingi í fullt starf á efnarannsóknarstofu.  
Efnarannsóknarstofan sér um greiningar á vökva- og gassýnum, einkum í tengslum við grunnvatns- og jarðhitarannsóknir. 

Umsóknarfrestur er til og með 14. september 2018.  
Umsóknir gilda í sex mánuði og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Við ráðningu er tekið mið af jafnréttisáætlun ÍSOR.  
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra  
og hlutaðeigandi stéttarfélags. 

ÍSOR er sjálfstæð ríkisstofnun sem heyrir undir umhverfis- og auðlindaráðuneytið en starfar á viðskiptalegum grundvelli 
á samkeppnismarkaði. ÍSOR leiðir rannsóknir og þróun á sviði jarðvarma, grunnvatns og kolvetna í jörðu.  

Höfuðstöðvar eru í Reykjavík og útibú er á Akureyri. 

ADHD samtökin eru frjáls félagasamtök sem vinna að málefnum einstaklinga með ADHD. Markmið samtakanna er að 

börn og fullorðnir með ADHD mæti skilningi í samfélaginu og fái þjónustu sem stuðlar að bættum lífsgæðum þeirra.  

Við leitum að framkvæmdastjóra sem hefur brennandi áhuga á að vinna með okkur í að efla starfsemi samtakanna 

og takast á við ný og fjölbreytt verkefni. Framkvæmdastjóri hefur umsjón með starfsemi og málefnum ADHD 

samtakanna í umboði stjórnar. Framkvæmdastjóri ber m.a. ábyrgð á og annast fjármál, skrifstofuhald, samstarf við 

opinbera aðila og stofnanir, kynningarmál, fjáröflun og setu í starfshópum. 

Starfshlutfall er 100%. Umsóknarfrestur er til og með 10. september 2018. 

Umsókn og ferilskrá óskast send til ADHD samtakanna á netfangið adhd@adhd.is

Helstu verkefni
Rekstur og fjármálaumsýsla

Stjórnun verkefna og viðburða

Umsjón með kynningarmálum

Útgáfa fréttablaðs

Koma fram opinberlega fyrir hönd samtakanna

Fjáröflun til starfseminnar

Seta í starfshópum er snerta málefni ADHD

Umsjón með funda- og ráðstefnuhaldi í samvinnu við stjórn

Hæfniskröfur
Menntun sem nýtist í starfi

Þekking á málefnum ADHD

Frumkvæði, sveigjanleiki og nákvæmni í starfi

Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Reynsla af stjórnun, fjármálum og rekstri

Faglegur metnaður og hæfni í mannlegum samskiptum

Góð íslensku- og enskukunnátta, Norðurlandamál kostur

Reynsla af kynningarmálum

Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

SKILNINGUR SKIPTIR MÁLI – STUÐNINGUR SKAPAR SIGURVEGARA

ADHD SAMTÖKIN LEITA AÐ 
ÖFLUGUM FRAMKVÆMDASTJÓRA

Ert þú rétti aðilinn í starfið?

ERTU Í LEIT AÐ DRAUMASTARFINU?    

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is



Stjórnarráðsfulltrúi sinnir fjölbreyttum 
verkefnum í krefjandi en skemmtilegu 
starfsumhverfi þar sem reynir á öguð 
vinnubrögð og lipurð í samskiptum. 

Ákjósanlegir hæfileikar:
• Góð almenn menntun 
• Reynsla af almennum skrifstofustörfum
• Gott vald á íslensku og ensku 
• Góð almenn tölvukunnátta er nauðsynleg 
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð ásamt hæfileika 

og getu til að vinna hratt og vel undir álagi
• Frumkvæði, jákvæðni og metnaður til að sýna 

árangur í starfi

Allar nánari upplýsingar eru á www.starfatorg.is
Umsóknarfrestur er til og með 1. september 
2018 og skal umsóknum skilað á postur@anr.is. 
Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf.
Upplýsingar veitir Guðrún Gísladóttir 
skrifstofustjóri (postur@anr.is).
Ráðuneytið hvetur karla jafnt sem konur til sækja 
um starfið.

Verkefnalistinn er ótæmandi en meðal helstu 
verkefna má nefna:

• Móttaka gesta, ritun bréfa og skjalavarsla.
• Aðstoða skrifstofustjóra og aðra starfsmenn við 

afgreiðslu mála, upplýsingaöflun, úrvinnslu gagna, 
svörun fyrirspurna og skipulagningu og 
undirbúning funda.

• Aðstoð við bókahald.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið auglýsir 
eftir sérfræðingi á sviði neytendamála á skrifstofu 
iðnaðar- og nýsköpunar. Um fullt starf er að ræða.

Undir skrifstofuna falla neytendamál, 
samkeppnismál, nýsköpun, almenn viðskiptamál, 
einkaleyfi, hönnun, orku- og iðnaðarmál og 
nýfjárfestingar. Hlutverk skrifstofunnar er að skapa 
þessum málaflokkum hagkvæma og skilvirka 
umgjörð, skýrar leikreglur og vinna að stefnumótun á 
þessum sviðum. 

Helstu verkefni:
Almenn umsjón með neytendamálum
Afgreiðsla stjórnsýsluerinda, úrskurða og álitsgerða
Gerð lagafrumvarpa og reglugerða
Innleiðing EES gerða og alþjóðlegt samstarf
Þátttaka í stefnumótun
Önnur lögfræðileg viðfangsefni skrifstofunnar

Menntunar- og hæfniskröfur:
Embættis- eða meistarapróf í lögfræði
Þekking og reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu 
æskileg
Þekking og reynsla af verkefnastjórnun 

Færni og aðrir eiginleikar:
Frumkvæði, skipulögð vinnubrögð og sjálfstæði í 
starfi
Framúrskarandi samskiptahæfni 
Lausnamiðuð hugsun og geta til að vinna undir álagi
Færni í mótun stefnu, lausna og hugmynda
Gott vald á talaðri og ritaðri íslensku og ensku er 
skilyrði. Vald á einu Norðurlandatungumáli er kostur

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags 
háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins. 
Ráðuneytið hvetur konur jafnt sem karla til að sækja 
um starfið. 

Umsóknarfrestur er til og með 16. september 2018. 
Umsækjendur eru beðnir um að senda umsókn sína 
til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins, 
Skúlagötu 4, 101 Reykjavík eða rafrænt á 
postur@anr.is. Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 
Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að 
umsóknarfrestur rennur út.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg 
starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er 
grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir 
hæfni viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar um 
starfið veitir Ingvi Már Pálsson, skrifstofustjóri 
(ingvi.mar.palsson@anr.is).

Stjórnarráðsfulltrúi sem leysir öll mál!
Við erum eiginlega að leita að Stínu nr. #2

Lögfræðingur sem mun leiða starf 
ráðuneytisins á sviði neytendamála

Þegar öllu er
á botninn
hvolft eru

þá kannski
öll mál

neytendamál?

Þegar þarf að láta
hlutina gerast þá leita

allir til Stínu

torg.iss
mberr 

anr.i.is.
ngarbrbréf.f.

l sækja a 

helstu

n við
u gagna

ÞÞegar þarf að láta
hlutina gerast þá leita
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Malbikunarstöðin Höfði HF

Malbikunarstöðin Höfði h.f. óskar eftir:
Vélamönnum til vinnu hjá  

malbikunarstöðinni.

Upplýsingar veitir verkstjóri í síma 696 5843  
milli kl. 7.30 og 17.00 virka daga.

Vélamenn óskast

Ljósmyndari á handritasviði 
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum auglýsir 
eftir ljósmyndara á handritasviði. Stofnunin rekur ljós- 
myndastofu sem sér um stafræna ljósmyndun handrita 
til birtingar á handrit.is og aðra sérhæfða ljósmyndun og 
kvikmyndun. Ljósmyndari vinnur í nánu samstarfi við forvörð 
stofnunarinnar og aðra starfsmenn handritasviðs.
 
Helstu verkefni og ábyrgð:

 
Hæfniskröfur:

viðurkenndri menntastofnun. 

 góð kunnátta í ljósmyndaforritum og vandvirkni í frágangi.

kostur.

er að umsækjendur hafi áhuga á safnastarfi og safnkosti 
Árnastofnunar.

Um er að ræða fullt starf frá 1. nóvember 2018. 

Umsóknir skulu berast til Stofnunar Árna Magnússonar 
í íslenskum fræðum á rafrænu formi á netfangið rakel.

7. september 2018. 
Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt 
um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun um ráðningu hefur 
verið tekin.

-
hagsráðherra f.h. ríkissjóðs.

 
enskum fræðum er tekið mið af jafnréttisstefnu stofnunar-
innar.

www.arnastofnun.is.

 
 

Leiðbeinandi - Ræstingar

Leiðbeinandi óskast til starfa í ræstingadeild Örtækni.
Vinnan felst í verkstjórn 4-5 starfsmanna 

ásamt vinnu með þeim.
Um er að ræða fullt starf á dagvinnutíma, virka daga.

Áhugasamir sendi tölvupóst á thorsteinn@ortaekni.isSvið markaða og viðskiptahátta óskar eftir sérfræðingi með góða þekkingu á verðbréfamarkaðnum og ríka greiningarhæfni. Um er að ræða fjölbreytt starf sem felur í sér yfirferð á lýsingum, ásamt þátttöku í verkefnum tengdum útboðum verðbréfa og skráningu á markað.Meðal annarra verkefna sviðsins er að hafa eftirlit með kauphöllum og öðrum vettvangi viðskipta, fjárfestavernd og viðskiptaháttum fjármálafyrirtækja, gagnsæi og verðmyndun á markaði, upplýsingaskyldu útgefenda og neytendavernd.

SÉRFRÆÐINGUR Á 
VERÐBRÉFAMARKAÐI

  Leitum að sérfræðingi í 
yfirferð og staðfestingu á 
lýsingum

Frekari upplýsingar veita Aðalsteinn Eymundsson forstöðumaður verðbréfa-markaðseftirlits (adalsteinn@fme.is) og Árni Ragnar Stefánsson mannauðsstjóri (arni@fme.is). Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is eða á www.starfatorg.is.Umsóknarfrestur er til og með  10. september nk. Umsóknum um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Starfssvið Yfirferð og staðfesting lýsinga vegna almennra útboða og/eða töku verðbréfa til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði Samskipti við útgefendur verðbréfa og umsjónaraðila útboða Leiðbeina útgefendum og umsjónaraðilum Samstarf við Kauphöll  Önnur tilfallandi verkefni 
Menntunar- og hæfnikröfur Viðeigandi háskólapróf, einkum á sviði viðskipta-   eða hagfræði Viðeigandi reynsla af störfum á fjármála- og/eða verðbréfamarkaði æskileg Próf í verðbréfaviðskiptum æskilegt Þekking á mismunandi tegundum verðbréfa Nákvæmni, rík greiningarhæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum  Frumkvæði, metnaður og mjög góð samskiptahæfni Góð íslensku- og enskukunnátta auk færni til að tjá   sig í ræðu og riti

Höfðinn / Bíldshöfða 9 / Sími 517 3900 / flexor.is

Sjúkraþjálfari 
hjá Flexor

Við hjá Flexor sérhæfum okkur í stoðkerfisvandamálum og 
bjóðum upp á alhliða þjónustu á einum stað. Verslun Flexor  
veitir þjónustu við val á réttum skóbúnaði fyrir vinnuna, gönguna, 
skokkið og hlaupið. Við veljum skóbúnað eftir fótlagi og 
niðurstigi, erum með mikið af hitahlífum og spelkum sem 
og öðrum vörum fyrir stoðkerfið.

Við leitum að einstaklingi sem hefur brennandi áhuga á að vinna 
með fagfólki við að finna lausnir sem hjálpa fólki að njóta sín 
til fulls í daglegu lífi.
 
Ef þú ert menntaður sjúkraþjálfari, hefur ríka þjónustulund og 
ert jákvæð og opin manneskja gætum við verið að leita að þér.
 
Starfshlutfall og vinnutími eftir samkomulagi.

Umsóknarfrestur er til og með 2. september.   
Umsókn ásamt ferilskrá sendist til starf@lyfogheilsa.is, 
merkt Flexor.



HEKLA óskar eftir að ráða mannauðsstjóra.

Hæfnikröfur:

Mannauðsstjóri

Umsóknir berist í gegnum ráðningarvef Alfreðs: www.hekla.alfred.is

Starfssvið:

Yfir 150 manns  
starfa hjá HEKLU hf.  
En félagið er með umboð 
fyrir Volkswagen, Audi, 
Skoda og Mitsubishi 
og er leiðandi fyrirtæki 
í innflutningi, sölu og 
þjónustu við nýjar og 
notaðar bifreiðar.

Höfuðstöðvar HEKLU 
hf. eru við Laugaveg 
170-174 í Reykjavík og 
umboðsmenn eru um 
land allt.

 
   
  
 

Sölustjóri
Keahótel óska eftir umsóknum um starf sölustjóra. 
Um er að ræða krefjandi og áhugavert starf hjá ört 
vaxandi fyrirtæki. 

Umsækjendur sendi ítarlega ferilskrá ásamt 
kynningar r  á netfangið solustjori@keahotels.is

Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

Umsóknarfrestur er til 5. sept. 2018

Umsjón með gerð söluáætlana
Umsjón með samningagerð við ferðaskrifstofur
og fyrirtæki
Umsjón með verðlagningu hótelanna
Þátttaka á alþjóðlegum sölusýningum og eftirfylgni 
eftir þær
Að viðhalda viðskiptasamböndum og leita nýrra
Skýrslugerð til framkvæmdarstjóra og stjórnar

Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
Mjög góð ensku- og íslenskukunnátta 
Leiðtogahæfni og geta til að hvetja aðra til árangurs
Frumkvæði og drifkraftur

Sölustjóri vinnur náið með stjórnendum 
annara deilda fyrirtækisins við stefnumótun og 
ákvarðanatöku.

Starfsstöð sölustjóra er við Klapparstíg í Reykjavík. 

Hjá Keahótelum ríkir mjög góður starfsandi og við 
sækjumst eftir að ráða jákvæðan, metnaðarfullan 
og orkumikinn eintakling til liðs við okkur.

Aðeins reyklausir umsækjendur koma til greina.

www.keahotels.is

ERT ÞÚ
TENGILL?
Við leitum að framúrskarandi 
markaðsráðgjafa sem langar til
að blómstra í starfi með skemmtilegu 
fólki fyrir frábæra viðskiptavini.

Sem markaðsráðgjafi berðu ábyrgð á 
samskiptum við viðskiptavini og þekkir
þarfir þeirra betur en þeir sjálfir. Þú veitir 
viðskiptavinum faglega ráðgjöf, heldur utan
um verkefni þeirra innan stofunnar og stýrir 
verkefnavinnu í nánu samstarfi við aðra 
starfsmenn. Einnig útbýrðu kostnaðaráætlanir, 
sérð um tilboðsgerð, samskipti við undirverktaka 
og sinnir ýmsum skemmtilegum verkefnum
sem til falla í líflegu starfsumhverfi.

Hæfniskröfur:

- Menntun á sviði markaðsfræða 
- Haldgóð reynsla af sambærilegu starfi
- Starfsreynsla af auglýsingastofu er kostur
- Samskiptahæfni og þjónustulund
- Skipulagshæfileikar
- Góð íslenskukunnátta

Umsókn ásamt ferilskrá sendist á 
hronn@arnasynir.is fyrir 1. september. 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Auglýsingastofa

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

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

Loftorka Reykjavík óskar eftir að ráða vana trailer-bílstjóra. 
Matur í hádeginu og heimkeyrsla á Reykjavíkursvæðinu. 

Nánari upplýsingar í s: 892 0525 og firdrik@loftorka.com 

AD Travel er ferðaskipuleggjandi sem sérhæfir sig í ferðum fyrir erlenda ferðamenn. 
Við erum að leita að hressum og skipulögðum starfskrafti sem vill vinna í litlu en 

skemmtilegu fjölskyldufyrirtæki þar sem unnið er náið með erlendum sam- 
starfsaðilum að skapa ógleymanlega lífsreynslu fyrir viðskiptavininn.

Bókhald/ Skrifstofustjórn

Hæfniskröfur:

Helstu verkefni:

daniel@adtravel.is

SECURITY AND DETECTION GUARD

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu  
Security and Detection Guard lausa til umsóknar.

Umsóknarfrestur er til og með 7. september 2018.  

Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins: 
https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/ 

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual  
for the position of  Security and Detection Guard.  

The closing date for this postion is September 7, 2018. 

Application forms and further information 
can be found on the Embassy’s home page:

https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/ 

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

KAFFIBARÞJÓNAR 
ÓSKAST Í FULLT STARF OG 

HLUTASTARF
Te & Kaffi leitar að metnaðarfullum og brosmildum 

kaffibarþjónum til að starfa á kaffihúsunum okkar á 

höfuðborgarsvæðinu.

Hjá Te & kaffi starfar fjöldinn allur af hressu og 

metnaðarfullu fólki og nú vantar að bæta í þann góða hóp. 

Við leitum að jákvæðum og drífandi einstaklingum til að 

takast á við spennandi verkefni á kaffihúsunum okkar.

Aldurstakmark er 18 ár og um framtíðarstörf er að ræða. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknir berist á atvinna@teogkaffi.is fyrir 31. ágúst 

næstkomandi.

Umsóknir og fyrirspurnir um starfið berist á netfangið starf@kringlan.is fyrir 4. september nk.

ÞJÓNUSTU FU LLTRÚ I
Óskast á þjónustuborð Kringlunnar

STARFSSVIÐ
· Upplýsingagjöf og þjónusta

· Sala á gjafakortum

· Almenn afgreiðsla

HÆFNISKRÖFUR
· Færni í mannlegum samskiptum 
og rík þjónustulund

· Sjálfstæð vinnubrögð

· Almenn tölvukunnátta

· Enskukunnátta

· Stúdentspróf æskilegt

www.skaginn3x.com

Nánari upplýsingar um starfið veitir Gyða Björk Bergþórsdóttir,
job@skaginn3x.com.

Umsóknir skulu berast í gegnum heimasíðu Skaginn 3X.
Umsóknarfrestur er til og með 16. september 2018. 

YFIRVERKSTJÓRI
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Starfssvið

• Skipulagning á vinnu   
 starfsmanna

• Gerð tilboða í ýmis verk

• Þátttaka í skipulagningu   
 framleiðsluferla

Menntunar- og hæfniskröfur

• Reynsla af verkstjórn og   
 starfsmannahaldi er æskileg 

• Mikilvægt er að viðkomandi   
 hafi góða samskiptahæfni

• Skilningur á framleiðsluferlum 

• Lausnamiðuð hugsun

• Æskilegt að viðkomandi geti   
 haft samskipti við erlenda   
 starfsmenn á öðru máli en   
 íslensku

Skaginn 3X óskar eftir að ráða yfirverkstjóra hjá Þorgeir & Ellert hf. 
á Akranesi. Þorgeir & Ellert hf. er hluti af Skaginn 3X ásamt 
systurfyrirtækjunum Skaganum hf. og 3X Technology ehf. 

Systurfyrirtækin Skaginn hf., Þorgeir og Ellert hf. á Akranesi og 3X Technology ehf. á Ísafirði mynda saman Skaginn 3X. 
Fyrirtækin framleiða og selja sérsniðnar hátæknilausnir fyrir matvælaiðnað á alþjóðamarkaði og er viðskiptavinina að finna 
víðsvegar um heiminn. Tæknistigið er hátt og starfsmenn eru rúmlega 300 talsins í starfsstöðvum sem eru um 14.000 m2. 
Starfsemin hefur vaxið mjög síðustu misseri en frumkvöðla- og nýsköpunarandinn hefur viðhaldist allt frá fyrsta degi. 
Áhersla er lögð á að bjóða gæðavörur og ryðja braut nýrrar tækni sem færir viðskiptavinum og umhverfinu verulegan 
ávinning. Skaginn 3X hlaut nýlega Útflutningsverðlaun forseta Íslands og Nýsköpunarverðlaun Íslands.
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HS Orka leitar að öflugum 
liðsmönnum til starfa

Nánari upplýsingar veitir Petra Lind Einarsdóttir 
mannauðsstjóri ple@hsorka.is.

Umsóknarfrestur er til og með fimmtudeginum 
6. september 2018 og er sótt um á heimasíðu 
okkar www.hsorka.is.

Störfin henta jafnt konum sem körlum.

STJÓRNBÚNAÐUR

RAFVIRKI / RAFIÐNFRÆÐINGUR / RAFMAGNSTÆKNIFRÆÐINGUR

Rekstur og viðhald á stjórn-, raf- og upplýsingakerfum orkuvera.

Helstu verkefni

RAFMAGN

RAFVIRKI / RAFVEITUVIRKI

Umsjón með rafbúnaði sem er fjölbreyttur og umfangsmikill 
í rekstri orkuvera.

Helstu verkefni

GUFUVEITA

VÉLVIRKI / JÁRNIÐNAÐARMAÐUR / BLIKKSMIÐUR

Rekstur og viðhald frá holutoppi að skiljustöð.

Helstu verkefni

VIÐ LEITUM AÐ ÖFLUGUM LIÐSMÖNNUM SEM KOMA VEL FRAM 

OG ERU JÁKVÆÐIR OG LIPRIR Í MANNLEGUM SAMSKIPTUM. 

VIÐ LEGGJUM ÁHERSLU Á FRUMKVÆÐI OG SJÁLFSTÆÐI 

ÁSAMT SNYRTIMENNSKU. 

ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ ÞÉR?



Ekki missa af þessu tækifæri !!!

Okkur vantar leikskólakennara 
í 100% stöðu

Krakkaborg er þriggja deilda leikskóli og að jafnaði 
dvelja þar um 45-50 nemendur frá níu mánaða – sex ára.  
Húsnæði leikskólans er nýlegt og aðstaða og aðbúnaður 
mjög góður. Hér er góður starfsmannahópur, hátt hlutfall 
fagmenntaðra, yndislegir nemendur og jákvæðir foreldrar. 
Umhverfi leikskólans bíður upp á óendanlega möguleika.   
Þeir sem vilja vera virkur hluti liðsheildar, jákvæðir og 
skapandi  ættu ekki að hika. Við erum falin perla aðeins 
í 10 mínútna akstri frá  Selfossi. Áhugasamir velkomnir í 
heimsókn.

Hæfniskröfur:
 Leikskólakennaramenntun eða önnur uppeldismenntun
 Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
 Frumkvæði og jákvæðni
 Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Allar umsóknir eru teknar til skoðunar og þeim svarað.
Laun eru samkvæmt kjarasamningum

Umsóknarfrestur er til 7. september n.k.

Nánari upplýsingar veitir Guðbjörg Hólm Þorkelsdóttir 
leikskólastjóri í síma 480-0151. Umsóknir ásamt ferilskrá 
sendist á netfangið leikskoli@floahreppur.is

Deildarstjóri leikskólans 
Kirkjugerði

 

Leikskólinn Kirkjugerði Í Vestmannaeyjum 
óskar eftir að ráða deildarstjóra

Ráðningarhlutfall og tími

Menntunar- og hæfniskröfur

Starfskröfur
 

Frekari upplýsingar

Umsóknarfrestur er til og með 07.09.2018

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

Au-Pair óskast

Íslensk fjölskylda með tvö börn (2 og 5 ára) í Vín, Austurríki 
leitar að au-pair (kk/kvk) sem hafið getur störf í sept/okt.

Áhugasamir sendið tölvupóst á setzgasse25d@gmail.com

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Hreyfistjóri Landspítali, Heilsuskóli Barnaspítalans Reykjavík 201808/1609
Eftirlitsmaður  Vinnueftirlitið Suðurnes 201808/1608
Hagfræðingur Samkeppniseftirlitið Reykjavík 201808/1607
Aðalhagfræðingur Samkeppniseftirlitið Reykjavík 201808/1606
Kennari á starfsbraut Framhaldsskólinn á Húsavík Húsavík 201808/1605
Sérfræðingur á verðbréfamarkaði Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201808/1604
Framkvæmdastjóri hjúkrunar Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201808/1603
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Mjódd Reykjavík 201808/1602
Persónuverndarfulltrúi Landspítali Reykjavík 201808/1601
Gæðastjóri Hagstofa Íslands Reykjavík 201808/1600
Starf í eldhúsi og býtibúri Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201808/1599
Sérfr., gagnasöfnun/uppl.vinnsla Seðlabanki Íslands Reykjavík 201808/1598
Lífeindafræðingur Landspítali, hjartarannsóknarstofa Reykjavík 201808/1597
Viðskiptafræðingur Landspítali, hagdeild frjármálasviðs Reykjavík 201808/1596
Ráðgjafi Lánasjóður íslenskra námsmanna Reykjavík 201808/1595
Dýralæknir á markaðsstofu Matvælastofnun Reykjavík 201808/1594
Bókavörður Landsbókasafn Íslands Reykjavík 201808/1593
Starfsmaður á skrifstofu Vatnajökulsþjóðgarður Reykjavík 201808/1592
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, bráðaöldrunarlækn. Reykjavík 201808/1591
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, endurhæfingageðdeild  Reykjavík 201808/1590
Aðstoðaryfirlögregluþjónn Lögreglustjórinn á Vesturlandi Vesturland 201808/1589
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Patreksfjörður 201808/1588
Sérkennsluráðgjafi Þjónustu- og þekkingarmiðstöð  Reykjavík 201808/1587
Hjúkrunarfræðingur Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201808/1586
Doktorsnemi Háskóli Íslands, Menntavísindasvið Reykjavík 201808/1585
Sérfr. á efnarannsóknarstofu Íslenskar orkurannsóknir Reykjavík 201808/1584
Yfirlæknir Landspítali, lyflækningar krabbameina Reykjavík 201808/1583
Mannauðsstjóri Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201808/1582

Starf sérfræðings í greiningarvinnu 

í Kjaradeild 

Fjármálaskrifstofa/Kjaradeild

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

Kjaradeild sinnir launavinnslu Reykjavíkurborgar og hefur eftirlit með framkvæmd kjarasamninga. Deildin ber ábyrgð á túlkun 
kjarasamninga og fer með fyrirsvar þeirra mála gagnvart viðsemjendum og aðilum vinnumarkaðar.  Deildin sinnir auk þess ráðgjöf á 
sviði kjarasamninga innan Reykjavíkurborgar og hefur umsjón með og ber ábyrgð á launa- og  mannauðsupplýsingakerfi borgarinnar 
og þróun þess. Hjá kjaradeild starfa 29 starfsmenn og hefur deildin aðsetur að Borgartúni 12.  

Óskað er eftir töluglöggum einstaklingi til starfa við greiningu á launa- og mannauðsgögnum Reykjavíkurborgar.  Leitað er að einstak-
lingi sem býr yfir mikilli samskiptahæfni, sýnir frumkvæði og hefur tileinkað sér sjálfstæð vinnubrögð.  Unnið er með SAP  mannauðs- 
og launakerfi auk undirkerfa og krefst vinnan skipulagshæfni, nákvæmni og þekkingar á stórum fjárhagsupplýsingakerfum.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.  Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að 
sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf 

Umsóknarfrestur er til og með 4. september 2018.

Nánari upplýsingar veitir Harpa Ólafsdóttir, deildarstjóri kjaradeildar í netfangi harpa.olafsdottir@reykjavik.is eða í síma 861 7523.

Helstu verkefni: Hæfniskröfur: 

 tölulegra gagna
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Do you want to be a part  
of the Össur team?
If you are looking for an opportunity to make a real difference in people’s lives, Össur 

might be the place for you.

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

Application period ends on September 3rd, 2018.

Please apply on our website: ossur.is/mannaudur under the appropriate position.

For further information contact Human Resources +354 515 1300.

Össur seeks an ambitious, positive and organized fast learner who is curious to try the latest technology with the 

ability to design, develop and deliver high-quality software. This individual will be a part of a team of developers, 

solution architects and technical leads that will focus on developing and maintaining Össur web applications.

Össur seeks a highly motivated and proactive individual that can help us shape our digital future. Össur is 

working with the latest web technologies and we are looking for a front-end innovator who has a sense for UI/UX 

interactions and can work with designers and be a part of a global web team.

Össur seeks, an ambitious, positive and organized individual to work in a powerful team of NAV specialists that are 

managing the technical roadmap, implementation, updating and coordinating processes globally in Dynamics NAV.

QUALIFICATIONS
• University degree in computer science, engineering or 

comparable education.

• Experience the design and documentation of software 

solutions.

• At least 5 years of experience in .NET software development.

• Experience working in software development teams.

• Extensive knowledge of modern Javascript, HTML, CSS.

• Knowledge or experience of CMS or e-commerce systems 

advantage.

QUALIFICATIONS
• University degree in computer science, engineering or 

comparable education.

• Experience working in software development teams.

• At least 3 years of working experience with front-end 

technologies (AngularJS, ReactJS or equivalent).

• Extensive knowledge of modern JavaScript, HTML, CSS.

• Knowledge or experience of working with structured web 

platforms (CMS).

• Proficient understanding of UI and general web functions 

and standards. 

• Experience working with latest web technologies.

• Knowledge or experience of MVC design patterns.

QUALIFICATIONS
• Extensive experience in programming and operations 

on Microsoft Dynamics NAV.

• University degree in line with responsibilities of the 

function.

• Self-driven but able to collaborate well within the team. 

• Highly proficient in spoken and written English.

• Strong communication skills and a team player.

LEAD WEB DEVELOPER 

FRONT-END DEVELOPER 

NAV SPECIALIST

RESPONSIBILITIES
• Programming, maintenance and operation of 

Microsoft Dynamics NAV.

• Analysis and documentation of requirements and 

processes.

• Communication with external service providers.

• Drive and passion to design, implement and 

deliver a solution from an idea to the last detail.

• Innovative mindset and a passion to create great 

software.

• Highly proficient in spoken and written English.

• Strong communication skills and a team player.

• Proficient understanding of cross-browser 

compatibility issues and ways to work around 

them.

• Understanding of SEO principles considered an 

advantage.

• Understanding of web optimization techniques.

• Working knowledge in Illustrator, Photoshop or 

XD is considered an advantage.

• Highly proficient in spoken and written English.

• Strong communication skills and a team player.



       Menntunar- og hæfniskröfur: 

 Sálfræðimenntun og löggilding 
v/starfsheitis 

 Reynsla af starfi með börnum 
 Góðir skipulagshæfileikar  
 Hæfni í mannlegum samskiptum 

  

       Helstu verkefni og ábyrgðarsvið: 

 Ráðgjöf til skóla vegna skólagöngu barna 
og ungmenna 

 Athuganir og greiningar 
 Ráðgjöf, leiðbeiningar og fræðsla til 

foreldra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skólaþjónusta Borgarbyggðar auglýsir lausa til umsóknar 
stöðu sálfræðings. Við leitum að metnaðarfullum 
einstaklingi með brennandi áhuga á starfsemi skóla. Í 
sveitarfélaginu er meðal annars unnið að styrkingu 
heildstæðrar nærþjónustu við börn, foreldra og skóla. Lögð 
er áhersla á snemmtæka íhlutun, samstarf fagsviða og 
stofnana, svo sem um þróun úrræða fyrir börn og foreldra.  

Upplýsingar veitir Anna Magnea Hreinsdóttir sviðsstjóri 
fjölskyldusviðs, sími 840-1522 og 
annamagnea@borgarbyggd.is   

Umsóknarfrestur er til 15. september 2018. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.  

     BORGARBYGGÐ

Við leitum að öflugum starfsmanni á Múlalund í 
mjög fjölbreytt starf á sviði sölu og markaðsmála

Verkefni á Múlalundi skapa störf fyrir fólk með skerta 
starfsorku. Konur eru hvattar til að sækja um starfið

Starfssvið
- Öflun nýrra viðskipta
- Þjónusta við viðskiptavini
- Eftirfylgni með framleiðsluverkefnum
- Umsjón með vef og vefverslun Múlalundar
- Nýsköpun
- Önnur verkefni sem koma upp

Hæfniskröfur
-  Menntun sem nýtist í starfi
-  Framúrskarandi samskiptahæfni og jákvætt viðmót
-  Reynsla af sölu og markaðsfærslu
-  Reynsla og áhugi á vefverslunum
-  Sjálfstæð vinnubrögð, gott skipulag
-  Vandvirkni og metnaður til að skila vandaðri vöru
- Stundvísi, heiðarleiki, snyrtimennska - Reyklaus

Umsóknir og ferilskrá sendist á sigurdur@mulalundur.is
Nánari upplýsingar veitir Sigurður Viktor Úlfarsson 
framkvæmdastjóri s: 854 0074
Umsóknarfrestur er til og með mánud. 3. september

Viltu gera heiminn betri?
Öflun viðskipta, verkefni,
vefverslun, nýsköpun

Múlalundur vinnustofa SÍBS 
v/ Reykjalund Mosfellsbæ - www.mulalundur.is - s: 562-8500

Byggjum á betra verði

Spennandi störf hjá 
Húsasmiðjunni í Kjalarvogi
Hefur þú áhuga á að starfa með skemmtilegum hóp þar sem vinnan fer ýmist 

fram úti eða inni, þar sem eru mikil samskipti og við fjölbreytt verkefni?

Við leitum eftir liðsauka í fjölbreytt störf í timbursölu Húsasmiðjunnar í Kjalarvogi. 

Um er að ræða dagvinnu og kvöld- og helgarvinnu. Mikil vinna í boði fyrir duglega aðila. 

Timbursala hefur verið einn veigamesti þáttur í starfssemi Húsasmiðjunnar í yfir 60 ár.

Hæfniskröfur:
• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Almenn tölvukunnátta
• Lyftarapróf, J réttindi er kostur

Hjá okkur er:
• Fyrirmyndar vinnuaðstaða og ný vinnutæki
• Snyrtilegt og öruggt vinnuumhverfi
• Góður  matur í hádeginu í glæsilegu mötuneyti
• Lifandi og skemmtilegur starfsandi
• Öflugt starfsmannafélag

husa.is

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

Nánari upplýsingar um störfin veitir 
Örvar Geir Örvarsson, rekstrarstjóri 
Húsasmiðjunnar í  Kjalarvogi, 
orvar@husa.is. 

Umsóknarfrestur: 
9. september. 
Sótt er um á: 
 www.husa.is/laus-storfandandi www.husa.is/laus storf
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Bílstjóri á dráttarbifreið
Menntunar- og hæfniskröfur
•  Meirapróf
•  Stundvísi og snyrtimennska
•  Öguð vinnubrögð
•  Góð mannleg samskipti
•  Þjónustulund
•  Vinnuvélaréttindi og/eða 

kranaréttindi kostur

Starfsmaður í verslun
Menntunar- og hæfniskröfur
•  Yfirgripsmikil þekking á bifreiðum
•  Góð almenn tölvukunnátta
•  Stundvísi og snyrtimennska
•  Þjónustulund og gott viðmót
•  Góð mannleg samskipti
•  Vinnuvélaréttindi kostur
•  Reynsla af dekkjavinnu kostur

Starfsmaður á skrifstofu
Menntunar- og hæfniskröfur
•  Góð almenn tölvukunnátta
•  Reynsla af bókhaldi
•  Sjálfstæð vinnubrögð
•  Stundvísi og snyrtimennska
•  Þjónustulund og gott viðmót
•  Góð mannleg samskipti

Skútuvogi 8  |  104 Reykjavík  |  Sími: 567 6700  |  vaka.is

Vaka hf. er eitt elsta fyrirtækið í bílabransanum á Íslandi og er með fjölbreytta þjónustu við bíleigendur. Í dag starfar fyrirtækið á 
hinum ýmsu sviðum s.s. bíla- og tækjaflutningar, dekkjaverkstæði, varahlutasala, dekkjahótel og móttaka förgunarbifreiða.
Einnig hefur Vaka hf. opnað glæsilegan uppboðsvef þar sem hægt er að kaupa eða selja bíla og lausamuni - www.vakauppbod.is

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Áhugasamir sendi inn umsókn á starf@vaka.is

Umsóknarfrestur 

31. ágúst 2018

Vaka leitar að öflugum 
liðsmönnum

 Naustatanga 2 | 600 Akureyri | Sími 460 2900 | slipp@slipp.is | www.slipp.is

FAGMENNSKA - METNAÐUR - HAGKVÆMNI

     RENNISMIÐIR
Starfssvið rennismiða:

Menntunar- og hæfniskröfur:

Sótt er um rafrænt á www.slipp.is

Einnig er laust pláss fyrir 
einn til tvo nema í rennismíði

Atvinna í boði!
SLIPPURINN 

AKUREYRI

Þjónustu- og framleiðslufyrirtækið

EHF

...er leiðandi á sviði málmiðnaðar og véltækni á Íslandi.
Fyrirtækið býður heildarlausnir í hönnun, endurnýjun og viðhaldi 

skipa, ásamt hönnun og framleiðslu á vinnslubúnaði fyrir alþjóðleg 
sjávarútvegsfyrirtæki.

Umsóknarfrestur er 
til 10. sept. 2018

Nánari upplýsingar veitir 
Kristján Heiðar Kristjánsson. 
Netfang: khk@slipp.is 
eða í síma: 460 2900

NEMAR

ERTU Í LEIT AÐ DRAUMASTARFINU?    

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is
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Sviðsstjóri stjórnsýslusviðs ber ábyrgð á daglegri starfsemi sviðsins og gegnir leiðandi 
hlutverki við stefnumótun í stjórnsýslunni. Hann ber ábyrgð á fjárhagslegum rekstri sve-
itarfélagsins í samvinnu við fjármálastjóra og bæjarstjóra og hefur yfirumsjón með þróun 
rafrænnar þjónustu/stjórnsýslu og innleiðingar á gæðakerfi á bæjarskrifstofum, auk þess að 
bera ábyrgð á upplýsingagjöf og skjalamálum. Eitt af aðalverkefnum hans fyrstu árin felst í 
að verkefnastýra sameiningu sveitarfélaganna.
Sviðsstjóri ritar einnig fundargerðir bæjarstjórnar. Sviðsstjóri heyrir beint undir bæjarstjóra 
og er staðgengill hans. Undir starfsemi stjórnsýslusviðs heyrir meðal annars fjármál, man-
nauðs- og launamál, skjalamál og þjónustumál.

Menntunar- og hæfnikröfur:

Umsóknarfrestur er til 10. september 2018.

Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá ástæðu umsóknar og 
rökstuðningi fyrir hæfni í starfið skulu berast á netfangið baejarstjori@gardurogsandgerdi.is

Um framtíðarstarf er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað.

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um starfið. Fagmennska – Samvinna - Virðing

NÝTT STARF SVIÐSSTJÓRA STJÓRNSÝSLUSVIÐS

Starf sviðsstjóra stjórnsýslusviðs í sameinuðu sveitarfélagi
Sandgerðis og Garðs er laust til umsóknar. Um nýtt starf er að ræða.

SÉRKENNSLURÁÐGJAFI
Laust er til umsóknar 100% starf sérkennsluráðgjafa hjá 
Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og 
einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnaskerðingu (ÞÞM).

Helstu verkefni Þjónustu- og þekkingarmiðstöðvar er að 
auka möguleika þeirra sem eru blindir, sjónskertir eða með 
samþætta sjón- og heyrnarskerðingu,  til virkni og þátttöku á 
öllum sviðum samfélagsins til jafns við aðra, með áherslu á 
stuðning til náms, sjálfstæðs heimilishalds, virkra tómstunda 
og atvinnuþátttöku. 

Meðal helstu verkefna kennsluráðgjafa eru: 
 

 aðra fagaðila. 
 

 og kennsluaðstæðna. 

 og námstækni.

 
 kennara, starfsfólk, nemendur skóla, aðstandendur,  
 þjónustuaðila og samfélag. 

 
 og umbótaverkefnum.

Hæfniskröfur: 

 margbreytilegra kennsluhátta  æskileg.

Frekari upplýsingar um starfið:
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi. Umsókn skal fylgja 

ástæðu umsóknar og kynningarbréf þar sem fram kemur 

umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum við 
umsækjendur.

Umsóknarfrestur er til og með 10. september 2018.

Umsóknir skulu sendar rafrænt á netfangið  

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um  
ráðstöfun starfsins liggur fyrir.

545 5800. 

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

www.skaginn3x.com

Systurfyrirtækin Skaginn hf., Þorgeir og Ellert hf. á Akranesi og 3X Technology ehf. á Ísafirði mynda saman Skaginn 3X. 
Fyrirtækin framleiða og selja sérsniðnar hátæknilausnir fyrir matvælaiðnað á alþjóðamarkaði og er viðskiptavinina að finna 
víðsvegar um heiminn. Tæknistigið er hátt og starfsmenn eru rúmlega 300 talsins í starfsstöðvum sem eru um 14.000 m2. 
Starfsemin hefur vaxið mjög síðustu misseri en frumkvöðla- og nýsköpunarandinn hefur viðhaldist allt frá fyrsta degi. 
Áhersla er lögð á að bjóða gæðavörur og ryðja braut nýrrar tækni sem færir viðskiptavinum og umhverfinu verulegan 
ávinning. Skaginn 3X hlaut nýlega Útflutningsverðlaun forseta Íslands og Nýsköpunarverðlaun Íslands.

Sölufulltrúi

Menntunar- og hæfniskröfur
• Góð þekking á CRM kostur 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð 
• Frumkvæði og hæfni til ákvarðanatöku 
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum 
• Geta til þess að vinna sjálfstætt og sem partur af teymi
• Gott vald á ensku er skilyrði
    

Leiðtogi söluhönnuða 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Góð kunnátta á ýmis teikniforrit t.d. AutoCad
• Kunnátta á 3D hönnun í Factory Suite
• Þekking á vinnslutækni og búnaði 
• Reynsla af matvælavinnslu 
• Greiningarhæfileikar og útsjónarsemi 
• Vandvirk og skipulögð vinnubrögð

   

Tæknimaður

Menntunar- og hæfniskröfur
• Iðn- eða tæknimenntun í raf- eða vélgreinum, megatrónik eða vélfræði.
• Reynsla af fiskvinnslu æskileg
• Þekking á sjálfvirknivæðingu í iðnaði
• Greiningarhæfileikar og útsjónarsemi
• Vandvirk og skipulögð vinnubrögð 
• Gott vald á ensku er skilyrði

Nánari upplýsingar um störfin veitir Gyða Björk Bergþórsdóttir, 
job@skaginn3x.com. 

Umsóknir skulu berast gegnum heimasíðu Skaginn 3X 
og er umsóknarfrestur til og með 16. september 2018 

Starfssvið
• Skipulagning sölumála 
• Utanumhald um 
 CRM kerfi 
• Almenn skrifstofustörf 
• Stöðugar umbætur

Starfssvið
• Skipulagning á 
   verkefnum söluhönnuða 
• Þátttaka í sölu 
   og söluhönnun
• Hönnun og bestun 
   framleiðsluferla
• Forgangsröðun verkefna 
   og stýring daglegra töflufunda 
• Stöðugar umbætur 

Starfssvið
• Uppsetning á vélbúnaði 
   og vinnslukerfum
• Greining og viðgerðir 
   á vélrænum búnaði, 
   rafmagnsbúnaði og 
   PLC stýribúnaði
• Þjónusta við viðskiptavini 
   og varahlutasala
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Skrifstofa reksturs og umhirðu borgarlands á umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar auglýsir starf deildarstjóra 
austursvæðis laust til umsóknar. Deildarstjóri austursvæðis hefur umsjón með daglegum rekstri og verkefnum útstöðva við 
Jafnarsel, á Kjalarnesi og verkbækistöðvar garðyrkju í Elliðaárdal ásamt Ræktunarstöð borgarinnar og útmörk. Útmörkin 
er uppland borgarinnar þar sem fram fer m.a. skógrækt og landbúnaðarstarfsemi. Í starfinu felst m.a. stjórnun og umsjón 
með  verkefnum viðkomandi útstöðva þar sem gæta þarf hagsmuna borgarinnar á austursvæði borgarinnar og tryggja íbúum 
borgarinnar örugga og skilvirka þjónustu.   

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

viðskipta og rekstrarfræða eða önnur háskólamenntun 
sem nýtist í starfi.

starfsmannamálum og rík þjónustulund.

verkefnum og metnað til að ná árangri.

skýrslugerð. 

fjölbreytt verkefni og getu til að leysa verk vel af hendi 
á eigin spýtur og í samstarfi við aðra.  

skrifstofustörfum s.s. eins og Word og Excel. 

Deildarstjóri austursvæðis 

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Starfssvið

Elliðaáa og Reykjanesbrautar) í samvinnu við skrifstofustjóra.

viðkomandi einingar. 

og skrifstofustjóra og halda reglulega starfsmanna og 
verkstjórafundi.

og erindum, bæði skriflega, í síma og augliti til auglits.

Reykjavíkurborgar.

borgarlands á austursvæðinu eða vegna starfsemi skrifstofunnar.

hjalti.johannes.gudmundsson@reykjavik.is).
www.reykjavik.is undir flipanum 

„Laus störf“  og starfsheitinu „Deildarstjóri austursvæðis“.

SOE Kitchen 101
Hosted by Marshall Restaurant + Bar

11 August – 28 October 2018

HLUTASTARF Í FRAMREIÐSLU

Við erum að leita að starfsfólki í hlutastarf, 
aðallega um kvöld og helgar. Í SOE Kitchen 101 

framreiðum við heiðarlegan og fallegan mat 
og starfsandinn er mjög góður. 

Við leitum að fólki sem er meðvitað um 
mikilvægi þess að huga að umhverfinu, 
er með jákvætt viðmót og kemur fram 
af virðingu við gesti og samstarfsfólk.

Nánari upplýsingar

info@marshallrestaurant.is
+354 519 7766 – Kristín Harpa eða Johanna

Marshallhúsið, Grandagarður 20, 101 Reykjavík

ERTU Í LEIT AÐ DRAUMASTARFINU?    

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is
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Fjölskylduþjónusta
»    Matráður í mötuneyti eldri borgara - Hjallabaut 33
»    Starfsmaður í kvöld- og helgarþjónustu
Fræðslu- og frístundaþjónusta
»    Daggæslu- og innritunarfulltrúi
Grunnskólar
»    Frístundaleiðbeinandi - Áslandsskóli
»    Stuðningsfulltrúi í Tröllaheima - Áslandsskóli
»    Enskukennsla á unglingastigi - Hraunvallaskóli
»    Frístundaleiðbeinandi í Holtasel - Hvaleyrarskóli
»    Stuðningsfulltrúi í Holtasel - Hvaleyrarskóli
»    Starf með nemendum með fjölþættan vanda
»    Frístundaleiðb. í Skarðssel - Skarðshlíðarskóli
»    Stuðningsfulltrúi í Skarðssel - Skarðshlíðarskóli
»    Frístundaleiðbeinandi í Selið - Öldutúnsskóli
Leikskólar
»    Deildarstjóri - Hraunvallaskóli
»    Leikskólakennari - Hraunvallaskóli
»    Leikskólakennari - Hvammur
»    Leikskólakennari - Hörðuvellir
»    Þroskaþjálfi - Hörðuvellir
»    Leikskólakennari - Hvammur - skilastaða
»    Leikskólakennari - Víðivellir
»    Þroskaþjálfi - Víðivellir
 

Málefni fatlaðs fólks
»    Afleysing - Lækur, athvarf fyrir geðfatlaða
»    Starf á heimili fatlaðs fólks í Áslandshverfi
»    Tímabundið starf deildarstjóra
»    Stuðningsfulltrúi - Geitungarnir
»    Framtíðarstarf á Svöluhrauni
»    Stuðningsfulltrúi - Vinaskjól

 

  

Nánar á hafnarfjordur.is

FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
LAUS STÖRF

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

Ertu söngfugl?
Kvennakór auglýsir eftir áhugasömum kórkonum. 

Fyrsta verkefni kórsins í haust er þátttaka í jólatón-
leikum, til styrktar Landspítala Háskólasjúkrahúsi, 
sem fyrirhugaðir eru í byrjun desember. Eftir áramót 
er stefnt á léttara efni ásamt djasshljómsveit.

undir stjórn Lilju Eggertsdóttur og gert er ráð fyrir að 

Raddprufur verða miðvikudaginn 29. ágúst.

 
netfangið:korconcordia@gmail.com

korconcordia

SKRÁÐU NAFN ÞITT
Á SPJALD SÖGUNNAR

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi 
sem er tilbúinn að leggja sig allan fram í starfi.

Á Radisson BLU Hótel Sögu störfum við eftir 
alþjóðlegum stöðlum virtrar hótelkeðju. 
Við erum sterk liðsheild sem leggjum metnað 
okkar í fagleg vinnubrögð.

Helstu verkefni:
Nánari upplýsingar veitir Anna Jónsdóttir,
mannauðsstjóri, í síma 525 9803. 
Umsóknarfrestur er til 9. september 2018 
og eru umsækjendur beðnir að senda umsókn á 
netfangið: anna.jonsdottir@radissonblu.com.

Menntun og hæfni:

BÓKUNARDEILD
ERTU Í LEIT AÐ DRAUMASTARFINU?    

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is
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Hafnarstjóri ber ábyrð á daglegri starfsemi Sandgerðishafnar, rekstri hennar og 
uppbyggingu. Hafnarstjóri sinnir starfi sínu bæði á skrifstofu og á hafnarsvæði og 
undir hann heyra starfsmenn
Sandgerðishafnar. Hann annast fjármálastjórn hafnarinnar og sér um áætlanagerð og 
kostnaðareftirlit ásamt því að sinna markaðssetningu og upplýsingagjöf um starfsemina.
Hafnarstjóri heyrir beint undir bæjarstjóra.

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla og þekking á rekstri hafna og sjávarútvegsmálum er æskileg.
• Reynsla af stjórnun, rekstri og stefnumótun er kostur.
• Góð almenn tölvukunnátta er skilyrði.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.

Umsóknarfrestur er til 10. september 2018.

Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá ástæðu umsóknar og 
rökstuðningi fyrir hæfni í starfið skulu berast á netfangið baejarstjori@gardurogsandgerdi.is.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Magnús Stefánsson, bæjarstjóri í síma 422-0200. 
Um framtíðarstarf er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi 
stéttarfélaga.

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um starfið. Fagmennska – Samvinna - Virðing

HAFNARSTJÓRI SANDGERÐISHAFNAR

Starf hafnarstjóra Sandgerðishafnar er laust til umsóknar.

Rafkaup leitar að starfsfólki

Einungis reyklausir einstaklingar, eldri en 25 ára, koma til greina og þarf viðkomandi að hafa hreint sakarvottorð.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Um framtíðarstörf er að ræða. 

Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda til atvinna@rafkaup.is fyrir 2. september 2018.

Sölumaður í verslun  
Í starfinu felast öll almenn verslunarstörf s.s. sölumennska, vöru-
framsetning, innkaup, áfylling og fleira. Um hlutastarf er að ræða 
og er vinnutími virka daga frá kl. 12:00 –18:00 og einn til tveir 
laugardagar í mánuði frá kl. 11:00 –16:00.  

Hæfniskröfur:

• Reynsla af verslunarstörfum

• Sjálfstæð vinnubrögð

• Góð þjónustulund

Starfsmaður á lager
Í starfinu felast öll almenn lagerstörf s.s. afgreiðsla pantana, 
vörumóttaka, áfyllingar ofl. Vinnutími er alla virka daga frá 
kl. 8:00 –17:00.

Hæfniskröfur:

• Reynsla sem nýtist í starfi

• Sjálfstæð vinnubrögð

• Góð þjónustulund

Rafkaup er þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í sölu og þjónustu á lömpum, lampabúnaði og ljósaperum. 

Markmið félagsins er að vera ávallt í fremstu línu varðandi þjónustu til viðskiptavina sinna og markaðssetningu 

á þeirri vöru sem fyrirtækið selur.

• Stundvísi

• Gott skipulag

• Góð íslenskukunnátta

• Stundvísi

• Gott skipulag

Um starfið:

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

Hæfniskröfur: 

•

• Nákvæmni í vinnubrögðum.
• 18 ára aldurstakmark.

VINNUSTAÐAGREININGAR

SPURNINGAVAGNAR

SKOÐANAKANNANIR

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

Vantar þig aukatekjur?

Hvað er Numerus?
Numerus var stofnað árið 2018. Við könnum skoðanir fólksins í landinu. Við spyrjum, greinum og kynnum niðurstöður.
Fagmennska og trúverðugleiki eru einkennisorð okkar.
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kopavogur.is

Kópavogsbær

   ·

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Ýmis störf

· Forstöðumaður í félagsmiðstöðinni Fönix 

· Frístundaleiðbeinendur í Igló og Kjarnann 

· Starfsmaður hjá Sundlaug Kópavogs - Kona 

· Starfsmaður í Tónlistarhúsi Kópavogs 

· Starfsmaður í Þjónustumiðstöð við almenna   
 þjónustu

· Yfirvaktstjóri við Salalaug 

 Grunnskólar

· Frístundaleiðbeinandi í Snælandsskóla

· Frístundaleiðbeinendur í Kársnesskóla 

· Frístundaleiðbeinendur í Kópavogsskóla 

· Frístundaleiðbeinendur í Salaskóla 

· Frístundaleiðbeinendur í Smáraskóla 

· Frístundaleiðbeinendur í Vatnsendaskóla 

· Húsvörður í Snælandsskóla 

· Kennari í hönnun og smíði í Vatnsendaskóla 

· Kennari í íslensku í Vatnsendaskóla 

· Skólaliði í Smáraskóla 

· Starfsfólk í Álfhólsskóla 

· Umsjónarkennari á miðstig í Salaskóla 

 Leikskólar

· Deildarstjóri á leikskólann Kópahvol 

· Deildarstjóri í Austurkór 

· Deildarstjóri í Fífusölum 

· Deildarstjóri í Rjúpnahæð 

· Fagstjóri í íþróttum í Efstahjalla 

· Leikskólakennari á leikskólann Fífusalir 

· Leikskólakennari í Arnarsmára 

· Leikskólakennari í Álfatúni 

· Leikskólakennari í Baug 

· Leikskólakennari í Efstahjalla 

· Leikskólakennari í Grænatúni 

· Leikskólakennari í Kópahvoli 

· Leikskólakennari í Kópasteini 

· Leikskólakennari í Marbakka 

· Leikskólakennari í Núp 

· Leikskólakennari í Sólhvörfum 

· Leikskólasérkennari á Kópahvol 

· Leikskólasérkennari, þroskaþjálfi í Marbakka 

· Sérkennslustjóri í Læk 

· Starfsmaður á deild í Læk 

· Starfsmaður í Núp 

· Starfsmaður í sérkennslu í Læk 

· Þroskaþjálfi/leikskólasérkennari í Álfatúni   

Velferðarsvið

· Þroskaþjálfi á heimili fyrir fatlað fólk 

· Stuðningsaðilar á velferðarsviði Kópavogsbæjar 

· Starfsmenn í þjónustuíbúðir fyrir fatlað fólk 

· Starfsmaður í íbúðarkjarna 

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

Hefur þú brennandi áhuga á vélum og vilt vinna í lifandi og 

Vélfang ehf. er sölu- og þjónustuaði l i  á sviði  v innu- og landbúnaðarvéla. 
Vélfang ehf. var val ið Framúrskarandi fyr i rtæki 2015, 2016 og 2017

Hjá Vélfangi starfar hópur fólks sem hefur það að markmiði 
að veita viðskiptavinum sínum framúrskarandi þjónustu.

Hæfniskröfur:

  Reynsla af vélaviðgerðum nauðsynleg.
  Menntun við hæfi  kostur.

   Rík þjónustulund, jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum.
  Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

   Gott með að vinna í teymi.

Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf sem allra fyrst.
Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.

Gylfaflöt 32  112 Reykjavík  Sími 580 8200 velfang.is
Frostagötu 2a  603 Akureyri  velfang@velfang.is 

-VERKIN TALA

Yfirvaktstjóri við Salalaug

Salalaug er staðsett við Versali í salahverfi Kópavogs. Sundlaugin var formlega opnuð á sumardaginn fyrsta árið 
2005.  Þar eru sundlaugar úti og inni ásamt heitum pottum, gufubaði og rennibraut.  Hjá lauginni starfa rúmlega 
tuttugu manns, við þjónustustörf, þrif og öryggisgæslu.

Nánar um starfið
Yfirvaktstjóri er undirmaður forstöðumanns sundlaugar og er jafnframt staðgengill forstöðumanns. Yfirvaktstjóri 
gengur vaktir og sér um ýmis rekstrartengd mál svo sem pantanir, mönnun á vaktir o.s.frv. Yfirvaktstjóri er yfir-
maður almennra starfsmanna á sinni vakt. Um framtíðarstarf er að ræða í 100% starfshlutfalli.

Menntunar og hæfniskröfur
Gerð er krafa um eftirfarandi hæfni:

- Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
- Ríka þjónustulund og lausnarmiðaða hugsun.
- Frumkvæði, skipulag og sjálfstæð vinnubrögð.

Menntun:
- Æskilegt er að umsækjandi hafi lokið námi sem nýtist í starfi.

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið.

Laun eru samkvæmt samningi Starfsmannafélags Kópavogs og Launanefndar sveitafélaga.

Umsóknarfrestur er til og með 27. ágúst 2018.

Frekari upplýsingar
Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðmundur Halldórsson í síma 570-0485 eða í gegnum netfangið  
gudmundur.h@kopavogur.is .

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

kopavogur.is

Þarftu að ráða starfsmann?
Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
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Sveitarfélagið Hornafjörður / Hafnarbraut 27 / S: 4708000 / www.hornafjordur.is

DEILDARSTJÓRI 
HEIMAÞJÓNUSTUDEILDAR

SKIPULAGSBREYTING
Breyting á aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2013-2025
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti á fundi sínum þann 22.8.2018 að auglýsa framlagða tillögu, dags. 
08.08.2018, að breytingu á aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2013-2025, er varðar færslu á háspennulínu við 
Hamranes og að málsmeðferð verði í samræmi við 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Bæjarstjórn Hafnarfjaðar samþykkti á fundi sínum þann 22.8.2018 framlagða tillögu, dags. 08.08.2018, að 
breytingu á aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2013-2025 og að málsmeðferð verði í samræmi við 31. gr. skipulagslaga 
123/2010. Breytingin felst í að ákvæði um Suðurhöfn, hafnarsvæði (landnotkunarflokk H), verði ítarlegri. 

Breyting á deiliskipulagi Suðurhafnar, Hafnarfirði – Fornubúðir 5
Bæjarstjórn Hafnarfjaðar samþykkti á fundi sínum þann 22.8.2018 framlagða tillögu, dags. 10.08.2018, að 
breytingu á deiliskipulagi Suðurhafnar í Hafnarfirði vegna lóðarinnar við Fornubúðir 5. Jafnframt var 
samþykkt að málsmeðferð verði í samræmi við 41. gr. skipulagslaga 123/2010.

Í deiliskipulagsbreytingunni felst orðalagsbreyting í greinargerð til samræmis við breytingu á greinargerð 
aðalskipulags Hafnarfjarðar 2013-2025 og eru aðalskipulagsbreytingin og deiliskipulagsbreytingin auglýstar 
samhliða, sbr. 2. mgr. 41. gr. skipulagslaga 123/2010.

Tillögurnar verða til sýnis í þjónustuveri Hafnarfjarðar Strandgötu 6 og hjá Umhverfis- og skipulagsþjónustu að 
Norðurhellu 2, frá 27.08. – 08.10.2018. Hægt er að skoða breytingartillögurnar á vef Hafnarfjarðar 
www.hafnarfjordur.is. Nánari upplýsingar eru veittar hjá umhverfis- og skipulagsþjónustu.  

Þeim sem telja sig hagsmuna eiga að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillögurnar og skal þeim 
skilað skriflega til umhverfis- og skipulagsþjónustu Hafnarfjarðarbæjar, eigi síðar en 08. október 20108. Þeir 
sem eigi gera athugasemdir við breytinguna innan tilskilins frests, teljast samþykkir henni.

Umhverfis- og skipulagsþjónusta Hafnarfjarðar.
Skipulagsfulltrúi.

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTUVER
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 
ALLA VIRKA DAGA

585 5500
hafnarfjordur.is

Ungmennafélagið Afturelding óskar  
eftir að ráða fjármálafulltrúa í 50% starf.  

Afturelding er eitt af stærri íþróttafélögum landsins 
með um 1.300 iðkendur í 11 deildum. Um er ræða nýtt 
starf við umsjón fjármála og daglegan rekstur félagsins.

Helstu verkefni:
• Launavinnsla
• Móttaka og greiðsla reikninga
• Umsjón með viðskiptamannabókhaldi
• Lausafjárstýring
• Innheimta
• Gerð og eftirfylgni fjárhagsáætlana
• Skýrslugerð og önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
• Menntun eða reynsla sem nýtist í starfi
• Reynsla og þekking á sviði fjármála er kostur
• Góð tölvukunnátta og gott vald á Excel
• Frumkvæði, ábyrgð og faglegur metnaður 
• Rík þjónustulund og færni í samskiptum 
• Þekking og áhugi á íþróttum er kostur

Umsóknarfrestur er til 2. september. Umsóknir skulu berast  
á netfangið umfa@afturelding.is merktar „Fjármálafulltrúi“

Nánari upplýsingar veitir Jón Júlíus Karlsson, framkvæmdastjóri  
Aftureldingar í síma 616 0098 eða með tölvupósti á umfa@afturelding.is

Fjármálafulltrúi 
Aftureldingar

Útboð

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum „VEV-
2018-23 Hveragerði endurnýjun gufulagnar Breiðamörk 
- Austurmörk“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu 
Orkuveitunnar frá mánudeginum 27.08.2018  
https://www.or.is/utbod 

Tilboð verða opnuð hjá Veitum ohf., Bæjarhálsi 1,  
110 Reykjavík, þriðjudaginn 11.09.2018 kl. 10.30.

VEV-2018-23 25.08.2018   

Veitur ohf., óska eftir  
tilboðum í útboðsverkefnið:

HVERAGERÐI
ENDURNÝJUN GUFULAGNAR 

BREIÐAMÖRK - AUSTURMÖRK

Útboð

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@or.is

Verkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum „ONVK-2018-
07 Veitulagnir að lóð jarðhitagarðs“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu OR 
https://www.or.is/utbod

Tilboð verða opnuð hjá Orku náttúrunnar ohf. Bæjarhálsi 
1, 110 Reykjavík, fimmtudaginn 13.09.2018 kl. 11:00.

ONVK-2018-07 25.08.2018   

Orka náttúrunnar ohf. óskar  
eftir tilboðum í:

VEITULAGNIR AÐ LÓÐ 
JARÐHITAGARÐS



Tilboð óskast í leigu 

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

Tilboð óskast í leigu á lóðum úr  
Patreksfjarðarflugvelli

Lýsing
Um er að ræða leigu á tveimur afmörkuðum lóðum á 
aflagðri flugbraut í Patreksfirði. Lóðirnar eru staðsettar 
við vesturenda flugbrautarinnar og eru u.þ.b. 36m x 165m 
að stærð hver um sig eða um 12.000 m2 að stærð sam-
tals. Lóðirnar geta hentað undir ýmsa starfsemi þar sem 
flugbrautin myndar gott athafnasvæði með góðu aðgengi. 
Aðkoma að lóðunum er um sérveg frá Örlygshafnarvegi og 
meðfram flugbrautinni.

Forsendur
Lóðirnar leigjast í núverandi ástandi og eru áhugasamir til-
boðsgjafar hvattir til að kynna sér vel aðstæður á staðnum. 
• Lágmarks ársleiga af hvorri lóð er 200.000 kr.  Leiguverð  
 skal taka breytingum í samræmi við vísitölu neysluverðs.  
 Leiguverð er greitt fyrirfram fyrir eitt ár í senn, í fyrsta  
 sinn við upphaf leigusamnings.
• Gerður verður ótímabundinn leigusamningur með  
 gagnkvæmum 1 árs uppsagnafresti.

Leitað er eftir tilboði í leigu hvorrar lóðar um sig miðað við 
ofangreindar forsendur.
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík.  

Auglýsing um breytingu á deiliskipulagi í Kópavogi

Kórinn við Vallarkór- íþróttasvæði. Breytt deiliskipulag.
Bæjarráð Kópavogs samþykkti 23. ágúst 2018 að auglýsa tillögu að breyttu deiliskipulagi Íþróttasvæðisins við Kórinn, 
Vallakór 12-16 í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Í breytingunni felst að ljósmöstrum, 25 m háum 
fyrir fljóðljós er komið fyrir við gervigrasvöll (æfingavöll) vestan við Kórinn. Uppdrættir í mkv. 1:1000 ásamt greinar-
gerð og skýringarmyndum með útreikningum á ljósdreifingu dags. 20. ágúst 2018.

Ofangreind tillaga er aðgengileg á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is og í þjónustuveri Kópavogsbæjar að 
Digranesvegi 1 frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá kl. 8:30 til 15:00. Eru þeir sem telja sig 
eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Athugasemdir og ábendingar skulu hafa borist skriflega til 
skipulags- og byggingardeildar Umhverfissviðs, Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða á netfangið skipulag@kopavogur.is 
eigi síðar en kl. 15:00 miðvikudaginn 10. október 2018.

Skipulagsstjóri Kópavogs.

Umsóknarfrestur á haustönn 2018 
er til 15. október n.k. 

Nemendur á framhaldsskólastigi sem ekki njóta lána 
hjá LÍN geta sótt um styrk til jöfnunar á námskostnaði. 
Styrkurinn ræðst af búsetu og er fyrir þá sem stunda 
nám fjarri heimili sínu. 

• Dvalarstyrkur (fyrir þá sem að dvelja fjarri lögheimili  
 og fjölskyldu sinni vegna náms).
• Styrkur vegna skólaaksturs (fyrir þá sem sækja nám  
 frá lögheimili fjarri skóla).

Opnað er fyrir umsóknir 1. september 2018.

Nemendur og aðstandendur þeirra eru hvattir til að 
kynna sér reglur um styrkinn á vef LÍN (www.lin.is). 

Lánasjóður íslenskra námsmanna
Námsstyrkjanefnd

Jöfnunarstyrkur  
til náms

Gerðarsafn í Kópavogi óskar eftir áhuga sömum 
rekstraraðila til að taka að sér veitingarekstur  
í björtu og hlýlegu rými á neðri hæð safnsins.

SPENNANDI 
TÆKIFÆRI 
Í HJARTA 
KÓPAVOGS

Sá sem annast veitingarekstur þarf að:
• Bjóða upp á fjölbreyttar og vandaðar  

veitingar sem henta starfsemi safnsins  
og umhverfi.

• Hafa reynslu, hæfni og áhuga  
á að sinna veitingarekstri.

• Búa yfir góðri samskiptahæfni og vera  
fær um að sinna fjölbreyttum hópi gesta.

• Vera tilbúinn til að þróa reksturinn í takt  
við starfsemi safnsins hverju sinni. 

Gerðarsafn er opið alla daga nema mánu daga  
frá kl. 11.00–17.00. Auk þess nær veitinga-
reksturinn til veitingaþjónustu vegna útleigu 
safnsins fyrir viðburði, fundi og veislur utan 
opnunartíma. Gerðarsafn tilheyrir Menningar-
húsum Kópavogs en undir þeim hatti eru einnig 
Salurinn, Bókasafn Kópavogs, Náttúrufræðistofa 
Kópavogs og Héraðsskjalasafn Kópavogs sem eru 
í næsta nágrenni við safnið. Sundlaug Kópavogs 
er skammt undan. 

Áætlaður gestafjöldi menningarhúsanna  
á svæðinu á ársgrundvelli er hátt í tvö hundruð 
þúsund manns. 

Gert er ráð fyrir að rekstraraðili starfi með 
forstöðumanni menningarmála Kópavogs  
og forstöðumanni Gerðarsafns að því að setja 
nýjan og ferskan brag á veitinga þjónustuna og nái 
til nýrra markhópa auk þeirra sem fyrir eru. Vilji 
rekstaraðili gera breytingar innanhúss skal hann 
skila inn upplýsingum um þær ásamt kostnaðar-
áætlun með umsókn. Tekið er á móti öllum 
umsóknum með opnum huga. 

Tilboðum skal skilað fyrir kl. 12:00 þann  
10. september 2018 í afgreiðslu Kópavogs-
bæjar að Digranes vegi 1 eða senda þau til Soffíu 
Karlsdóttur forstöðumanns menningar mála 
Kópavogs, í netfangið soffiakarls@kopavogur.is, 
sem einnig veitir nánari upplýsingar um 
verkefnið. 

Gerðarsafn stendur fyrir metnaðarfullri 
sýningardagskrá með megináherslu 
á nútíma- og samtímalist í glæsilegri 
byggingu á besta stað í Kópavogi nærri 
Kópavogskirkju. 

Safnið var reist í minningu Gerðar 
Helgadóttur myndhöggvara og var 
opnað árið 1994. Í Gerðarsafni eru  
á hverju ári haldnar um 10 sýningar 
af fjölbreyttu tagi, ásamt áhugaverðri  
viðburðadagskrá.

Þrír sýningarsalir eru í safninu, tveir 
á efri hæð og fjölnota sýningarsalur 
ásamt sólríkri kaffistofu í glerbyggingu 
á neðri hæð. 

 Er verið að leita að þér?
Viðskiptavinir Ráðum fela ráðgjöfum okkar oft að finna starfsmenn án þess að auglýsa stöðuna.
Skráðu þig í gagnagrunninn okkar til að tryggja að við finnum þig þegar rétta starfið býðst. 
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SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

NÝTT Í SÖLU!

NÝTT Í ÚLFARSÁRDAL

Efstaleiti 27 & Lágaleiti 1-3
FRÁBÆRLEGA STAÐSETTAR ÍBÚÐIR MIÐSVÆÐIS Í REYKJAVÍK
Í Efstaleitinu rís nútímalegt íbúðahverfi á einum besta stað í borginni. Efstaleitið er sannkallað miðborgarhverfi 
í göngufæri við helstu verslunar- og þjónustukjarna borgarinnar og falleg útivistarsvæði.

· Stúdíóíbúð verð frá 37,2 m.
· 2ja herb. verð frá 37,9 m.
· 3ja herb. verð frá 58,9 m.
· 4ra herb. verð frá 64,9 m.

· Vandaðar og nútímalegar íbúðir
· Flestar íbúðanna með stæði í bílageymslu

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

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

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

Alexander Ingi Kristjánsson
löggiltur fasteignasali 
alexander@eignamidlun.is
Sími 695 7700

EFSTALEITI 27 

LÁGALEITI 1-3

SÝNINGARÍBÚÐ

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

LAUGARDAGINN 25. ÁGÚST MILLI KL. 13.00 OG 14.00

SUNNUDAGINN 26. ÁGÚST 
MILLI KL. 14.00-15.00

SÝNINGARÍBÚÐ Í JAÐARLEITI 6

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

Sjafnarbrunnur
SJAFNARBRUNNUR 5- 9 & 11-19 / 113 REYKJAVÍK
Mjög vel skipulögð raðhús á tveimur hæðum í rísandi hverfi. Húsin eru frá 219,9 fm 
upp í 230,5 fm með innbyggðum bílskúr. Húsin skiptast m.a. í stofu, eldhús, þvottahús, 
fjögur svefnherbergi og tvö baðherbergi. Húsunum verður skilað fullbúnum að utan 
með hellulögðu bílaplani en tilbúnum til innréttinga að innan. 

Afhending verður í sept.-okt. 2018.
Verð frá 73,5 m.

SJAFNARBRUNNUR 5,7,9



Flott raðhús á fallegum útsýnisstað í Mosfellsbæ
Sjón er sögu ríkari – Laxatunga 36 til 54 - Tilbúin til afhendingar

Húsin verða afhent rúmlega fokheld að innan og fullbúin að utan. 
Verð 54,9 til 57,9 mkr. 
6 herbergja hús. 4 til 5 svefnherbergi. 1 til 2 stofur. 2 baðherbergi. Möguleiki að gera auka íbúðarrými á neðri hæð.  
Stærðir 203,4 til 204,6 m2. Húsin eru vönduð, byggð úr steyptum einingum með dökkum steinsalla og hallandi hefðbundnu 
þaki klætt með bárujárni fyrir íslenskar aðstæður.  Húsin eru tilbúin til afhendingar.

Nánari upplýsingar má fá hjá eftirtöldum fasteignasölum:

Grensásvegur 13 - 108 Reykjavík 
Sími 570 4800 - gimli.is - gimli@gimli.is

Lilja S: 820 6511

Sími 512 4900 - landmark.is

Landmark leiðir þig heim!

Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

Þórarinn S: 7 700 309

OPIÐ
HÚS

Opið hús 
sunnudaginn 26.ágúst 

frá 15.00 til 16.00 

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

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

Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari



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

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

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

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

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

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

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

VIÐ ERUM TRAUSTI

Hrauntunga 117
200 Kópavogur

Hólmatún 15
225 Garðabær

Efstasund 61
104 Reykjavík

Holtsbúð 26
210 Garðabær

Sóleyjarimi 11
112 Reykjavík

VERSLUNARPLÁSS TIL LEIGU VIÐ 
LAUGAVEG OG SKÓLAVÖRÐUSTÍG

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 27. ÁGÚST KL. 17:00 - 17:30
Vel staðsett 187,1 fm. 6 herbergja raðhús á tveimur 
hæðum með 27,2 fm. innbyggðum bílskúr.  Fallegar 
þaksvalir með góðu útsýni á þessum eftirsótta stað.
Verð: 74,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 29. ÁGÚST KL. 17:00 – 17:30
Fallegt 160,4 fm. raðhús á tveimur hæðum með innbyggð-
um bílskúr á góðum útsýnisstað. Í dag eru 5 svefnher-
bergi, þar af er herbergi í bílskúr og annað á efri hæð 
hússins. Sólpallur í garðinum. Hellulagt bílaplan.
Verð: 59,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 27. ÁGÚST KL. 17:00 – 17:30
Einstaklega fallegt og rúmgott 256 fm. einbýlishús á fjórum 
pöllum og 43,9 fm. rúmgóður bílskúr með gryfju. Nýr pallur 
í bakgarði með heitum potti. Húsið hefur verið mikið 
endurnýjað að innan og fengið gott viðhald. 
Verð: 109 millj.

OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN 30. ÁGÚST KL. 18:00 – 18:30
Einstaklega góð 339,1 fm. eign á tveimur hæðum með 
innbyggðum tvöföldum bílskúr. Verönd í suður. Stór garður 
í kringum eignina. Þetta er glæsileg eign á góðu verði. 
Verð: 124,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 28. ÁGÚST KL. 17:30 – 18:00
Falleg 3ja - 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í álklæddu 
lyftu húsi. Eignin er skráð 109,1 fm., þar af er 10,2 fm. 
sérgeymsla í kjallara. Yfirbyggðar suðursvalir með  
glerlokun. Stæði í upphitaðri bílageymslu.
Verð: 49,9 millj.

Frá 96 fm. á jarðhæð neðst á Laugaveginum. 
Ca. 160 fm. á jarðhæð neðst á Laugaveginum. 
Ca. 180 fm. pláss neðarlega á Skólavörðustíg.

Upplýsingar aðeins á skrifstofu eða í síma  546 5050.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

JAÐARLEITI 8 – 103 REYKJAVÍK
Fasteignasalan Trausti kynnir:  Jaðarleiti 8, nýbygging 
tilbúin til afhendingar. Íbúðirnar eru 2ja - 4ra herbergja 
og skilast fullbúnar með gólfefnum, ísskáp, gardínum 
og ljósum.  Um er að ræða einstaklega vandaðar íbúðir 
á frábærri staðsetningu miðsvæðis í Reykjavík. Húsið 
er fimm hæðir og fjórar íbúðir eru á hæð nema á fyrstu 
hæð eru tvær íbúðir.  

• Harðparket á gólfi í herbergjum og stofum. 
• Flísar á baðherbergi. 
• Hvítar innréttingar og hurðar. 
• Gardínur uppsettar. 
• Lýsing uppsett. 
• Svalalokun. 
• Lyftuhús. 
• Innbyggður ísskápur. 
• Gólfhiti. 
• Gólfsíðir gluggar í stofu. 
• Stæði í bílageymslu (með efstu hæð).

Verð frá 42,9 millj. 

Garðar Hólm, löggiltur fasteignasali í síma 899-8811 
eða gh@trausti.is.

SÖLUSÝNING VERÐUR 
MÁNUDAGINN 27. ÁGÚST KL. 17:30 – 18:30 

SÖLUSÝNING
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MÁNALIND

Sölusýning Breiðakur 2-4 Garðabæ

Thelma Víglundsdóttir lögg.fasteignasali 
thelma@manalind.is   860 4700
Guðbjörg Guðmundsdóttir lögg.fasteignasali 
gudbjorg@manalind.is 899 5533

Laugardaginn 25.ágúst frá 14:00 - 16:00  Sunnudaginn 26.ágúst frá 14:00 - 16:00

www.manalind.is  Lágmúla 6  sími 511 1020

Þriggja og fjögurra herbergja íbúðir afhendast fullbúnar án gólfefna

Stærðir frá 122- 138 fm

Öllum íbúðum fylgja rúmgóð stæði í lokaðri bílageymslu

Aðalhönnuður hússins er Sigurður Hallgrímsson arkitekt

Afhending í október/nóvember 2018

Allar nánari upplýsingar á staðnum verið velkomin

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



Uppspretta  
ánægjulegra  
viðskipta

LIND Fasteignasala

Hannes 
Steindórsson 
Lögg. fasteignasali

699 5008
  hannes@fastlind.is

Magnús Már 
Lúðvíksson 
Lögg. fasteignasali

699 2010
  magnus@fastlind.is

Sögufrægt steinsteypt skrifstofuhúsnæði, u.þ.b 455 fm sem stendur
sér á stórri lóð í botni Skógarhlíðar. Húsið er 2 hæðir og kjallari 

á henni mörg bílastæði.

barnaskóla.

Í sölu sögufrægt hús, 
Þóroddsstaðir í Skógarhlíð, 
í Reykjavík ásamt 
byggingarétt fyrir 18 íbúðir. 

VIÐ KYNNUM

Hlíðasmári 6    201 Kópavogur    www.FASTLIND.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR

Spennandi fasteignaverkefni 
í Skógarhlíðinni
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Með þér alla leið

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120

Ragnheiður Pétursdóttir
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur 
fasteignasali

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Hrönn Bjarnadóttir
aðstm. fasteignasala
Sími: 663 5851

107 millj.Verð :

Vel staðsett og fallegt 195 fm endaraðhús  

 

OPIÐ HÚS

107 Reykjavík Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali
sími: 775 1515

Eignarland 1 hektari Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Öndverðarnes í Þrastarskógi
 

auk rislofts sem er ca 40 fm 

Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Selhólsbraut 6 

s. 775 1515

801 Selfoss

Vandaðar innréttingar

Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Melhæð 6

s. 775 1515

210 Garðabær

 
 

Verð :

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Hraunalda Hellu

s. 899 1178

850 Hella

 
Heitur pottur í garði í sameign allra

Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Laufásvegur 6 101 Reykjavík

Eignarland 
Rafmagnshlið

Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  s. 775 1515

801 Selfoss

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Þrastarlundur 9

s. 899 1178

210 Garðabær

Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Miðleiti 6
 

Verð :

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Mýrargata 26

s. 899 1178

101 Reykjavík

Einstöku staðsetning

Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Mýrargata 26 101 Reykjavík



569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is Jón Rafn Valdimarss. 695 5520

125 fm íbúð 76 fm íbúð  

 

 

 

 

 

127 fm útsýnisíbúð
 

 

 

 

 

Tilbúnar til afhendingar vandaðar  

frábæru útstýni til sjávar og fjalla

 

 

 

 
OPIÐ HÚS

útúttststýnýnýniii titil l sjávávarar ooogg g fjfjfjalaaa lala

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

NR 1 NR 2

NR 801



Um er að ræða einstakt hús sem allir þekkja og býður upp á 
fjölbreytta möguleika. Frábærar gönguleiðir eru frá húsinu.

Húsið í heild er 730 fm. sem skiptist í 4 einingar og er hægt að 
fá húsið leigt í heild sinni eða hlutum.
Framhús skiptist í íbúð 133 fm. salur 146, 5 fm. Bakhús skiptist 
í tvo hluta vinnustofu 201 fm. og verkstæði 246 fm.

Allar nánari upplýsingar veitir Andres Pétur í síma 772 0202 
eða á andrespetur@gmail.com

Straumur, Hafnarfirði er til leigu

STRANDGATA 31-33, 220 HAFNARFJÖRÐUR

VANTAR ÞIG NÝJA OG GLÆSILEGA 2JA EÐA 3JA 
HERBERGJA ÍBÚÐ Í MIÐBÆ HAFNARFJARÐAR? 

45-98 fm.

FULLBÚNAR ÍBÚÐIR MEÐ GEYMSLUM, 
ÞAR AF FIMM ÞAKÍBÚÐIR (PENTHOUSE).

LYFTUHÚS VIÐ STRANDGÖTUNA Í HAFNARFIRÐI,
ENDURBYGGT FRÁ GRUNNI. 

BÍLASTÆÐI Á BAKLÓÐ.

KJÖRIÐ TÆKIFÆRI TIL AÐ EIGNAST GLÆSILEGA 
ÍBÚÐ Í HJARTA BÆJARINS.

KAREN ÓSK
SAMPSTED
Sölufulltrúi / nemi til lögg. 
fasteignasala
GSM 869 9967

ERLA DRÖFN
MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

KJARTAN ÍSAK
GUÐMUNDSSON 
Viðskiptafræðingur
Sölufulltrúi / nemi til lögg. 
fasteignasala
GSM 663 4392

Þú ert ráðin/n!

FAST
Ráðningar

Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum
www.fastradningar.is

ERTU Í LEIT AÐ 
DRAUMASTARFINU?

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is
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ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
Löggiltur fasteignasali

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri
Hdl. löggiltur fasteignasali 
Löggiltur leigumiðlari

ERLA DRÖFN
MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966

ÓLAFUR H. 
GUÐGEIRSSON
MBA Rekstrarhagfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 663-2508

EINAR S.
VALDIMARSSON
M.Sc. Viðskiptafræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 840-0314

JÓHANNA ÍRIS
SIGURÐARDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 662 1166

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

KAREN ÓSK
SAMPSTED
Sölufulltrúi / nemi til lögg. 
fasteignasala
GSM 869 9967

ÞÓRUNN LILJA 
VILBERGSDÓTTIR
lögfræðingur / nemi til 
lögg. fasteignasala
Sími 535 1002

KRISTÍN 
SKJALDARDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
Sími:  535 1003
Gsm: 824 4031

ESKIHOLT 19, 210 GARÐABÆR 148.9M

 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

 

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967

Stórglæsilegt 300,1 fm. einbýlishús í klassískum stíl á tveimur hæðum á góðum útsýnisstað í 
Garðabæ, þar af er 48,4 fm. tvöfaldur bílskúr með góðri lofthæð. Að auki er um 80 fm. óskráð rými, 
sem nú er notað sem tómstundarherbergi/bíósalur og skrifstofa, þannig að um er að ræða samtals 
um 380 fm. hús.

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967

TJARNAGATA 10, 101 REYKJAVÍK 59.5M RAUÐARÁRSTÍGUR 5, 105 REYKJAVÍK 28.9M REKAGRANDI 1, 107 REYKJAVÍK 43.9M

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967

 

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON / 663 2508

 

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON / 663 2508

HÁTEIGSVEGUR 18, 105 REYKJAVÍK 69.9M FRAMNESVEGUR 40 - 42, 101 REYKJAVÍK

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON / 663 2508

SÓLTÚN 11, 105 REYKJAVÍK 55.9M

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967

Laus strax. Falleg 3 herb. íbúð á fjórðu hæð, með sérinngangi af 
svölum. Þvottahús innan íbúðar með geymslu inn af. Stæði í 
bílakjallara auk sér geymslu í sameign. 

Nýjar og glæsilegar íbúðir á Framnesvegi 40 og 42, stærðir frá 50
fermetrum uppí 150 fermetra. Vel hannaðar íbúðir þar sem rými 
nýtist frábærlega, skilast fullbúnar með gólfefnum og 
eldhústækjum. Í flestum íbúðum eru 2 svefnherbergi en 
möguleikar á að bæta þriðja við í nokkrum íbúðum. 
 

Sérlega falleg 120,3 fermetra sérhæð, auk 23 fermetra bílskúrs/
vinnustofu, í glæsilegu húsi á besta stað við Háteigsveg. 
Íbúðin er björt, með rúmgóðum stofum, stóru eldhúsi, tveimur
stórum svefnherbergjum, þvottavélum á baðherbergi og útgangi
útá skjólgóðann pall á þaki bílskúrsins. 
 

Falleg fjögurra herbergja íbúð á annarri hæð við Tjarnargötu 10A,
Reykjavík. Íbúðin skiptist í gang, stofu, eldhús, baðherbergi og 
3 svefnherbergi. Eignin er miðsvæðis í Reykjavík, þar sem stutt 
er í alla þjónustu. 
 

GÓÐ ÍBÚÐ Í MIÐBORGINNI - FÍN TIL ÚTLEIGU
STAKFELL kynnir í einkasölu: snotur 56,1 fm. 2ja herbergja íbúð
á 2. hæð í litlu fjölbýli miðsvæðis í Reykjavík. Stór bakgarður.
 

Rúmgóð og björt 87,0 fermetra þriggja til fjögurra herbergja íbúð
á tveimur hæðum, efstu hæð og risi, á þessum vinsæla stað í 
Vesturbænum. Tvö svefnherbergi á efri hæð en auðvelt að gera 
herbergi á neðri hæð. Baðherbergi með tengi fyrir þvottavél. 
Stæði í bílageymslu í kjallara. 
 

GARÐARSBRAUT 2, 640 HÚSAVÍK

KRISTÍN SKJALDARDÓTTIR / 824 4031

STAKFELL kynnir hið glæsilega Formannshús að Garðarsbraut 2. Húsið var byggt í lok 19. aldar en 
endurbætt 1995 með aðstoð arkitektastofunnar FORM. Við endurbætur hússins var mikið lagt upp 
úr því að þær væru í takt við uppruna þess. Húsið skiptist í tvær rúmgóðar stofur, fimm svefnher-
bergi, rúmgott eldhús, sjónvarpshol og tvö baðherbergi. Kjallari með sérinngangi. 

57.8M



Bílar 
Farartæki

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

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

ÞARFTU AÐ KAUPA  
EÐA SELJA BÍL?

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

 Bílar til sölu

SUZUKI SWIFT ‘05 vel með farinn 
frúarbíll sjálf.sk Ek.100.þ. nýl. 
álfelgur og heilsársdekk Einn 
eigandi Mjög gott eintak. Uppl.s.822 
1778

Til sölu Camaro SS, V8 árg. 2011, 
vél 6,2L, 430 hö, ekinn 63þkm. 
Ásett verð 7.350.000 en lækkar 
umtalsvert vegna nauðsynlegra 
viðgerða. Uppl í síma 8959800 e.kl. 
17 og allan sunnudag.

Til sölu MB SLK 350, 6cyl, 273 hö 
árg. 2006 ekinn 74þkm. Ásett verð 
3.950.000 en lækkar umtalsvert 
vegna ballansás viðgerðar. Uppl. 
í síma 8959800 e.kl. 17 og allan 
sunnudag.

VW Golf Highline 1.4 TSI árg. 
2009. Ek. 46þ, sjálfskiptur, sólúga, 
sportsæti og fl. Góð vetrardekk á 
felgum fylgja. Verð 990þ. Uppl s. 
8916441

Toyota Auris 2010 ek. 123þús, góður 
bíll. sjálfsk. bensín, Eyðir 5,5 Tilb. 
1.190þús Uppl. í s. 777 5066

 Bílaþjónusta

Þjónusta

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

 Bókhald

RÉTTA- BÓKHALDSÞJÓNUSTA.
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Alhliða bókhaldsþjónusta. 
Sanngjörn verð og góð þjónusta. 
Uppl. í s. 8548080/5168080 eða 
olafur@retta.is.

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

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

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

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

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

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

Dáleiðsla
Hætta að reykja,  betri svefn, 
léttast/þyngjast, og láta sér líða 
betur á margan annan máta.

Ingibjörg Bernhöft hjúkrunarfr.
og dáleiðslufræðingur

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

viftur.is
vogur v

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir HÖFÐABÓN
BÓN OG ÞVOTTUR

Hægt að panta tíma á hofdabon.is

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

Láttu okkur gera bílinn kláran fyrir veturinn.

Yfir 30 ára reynsla í öllum almennum bílaviðgerðum 
og smurþjónustu.

Bifreiðaverkstæði 
Auðbrekka 17
200 Kópavogiílvogur eh/fB Vetrargeymsla fyrir ferðavagna í Reykjavík

Geymslan er staðsett í Kjalarvogi 10, 104 Reykjavík (Gelgjutanga 
fyrir neðan Húsasmiðjuna). Leigutími er frá 10. september 2018 til 
10. maí 2019. Tekið er á móti ferðavögnum á virkum dögum frá 10. 
september til 21. september 2018 og sækja þarf þá á tímabilinu frá 
6. maí til 10. maí 2019.

Frekari upplýsingar veitir Rúnar Ásgeirsson í síma 774 7775 og í 
tölvupóstfanginu vogvehf@gmail.com   

Til leigu iðnaðar og/eða verslunarhúsnæði 
á Malarhöfða 2a

Áhugasamir geta sett sig í samband  
við Ásgeir í s: 660 3858

Um er að ræða allt að  
340 fermetra bil með  
tveim innkeyrsluhurðum.

Ekið er að húsnæðinu að 
neðanverðu. Bilinu hefur 
verið skipt upp í dag með 
milliveg sem hægt er að gera 
breytingar á. 

Hentar undir ýmiskonar 
starfsemi, s.s. léttan iðnað 
eða sem verslunarhúsnæði.

Til afhendingar strax.

512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar


