
INNKAUPAFULLTRÚI    
Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi til að slást í hópinn í innkaupadeild ferskvörusviðs 
(ávextir og grænmeti) Innnes. Um er að ræða 100% framtíðarstarf. Deildin sér um öll innkaup 
og innflutning fyrir vörumerki Innnes. Óskað er eftir því að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.

INNNES ehf. er ein af stærstu matvöruheildverslunum landsins og eru mörg vörumerki 
fyrirtækisins landsmönnum að góðu kunn. Fyrirtækið hefur á að skipa samhentum hópi 
starfsmanna sem tilbúinn er að þjóna viðskiptavinum eins og kostur er. 

Innnes ehf | Fossaleyni 21,  112 Reykjavík | www.innnes.is 

• Ákvörðun um innkaupaþörf
• Vinnsla og eftirfylgni pantana
• Innkaupaáætlanir
• Samskipti við birgja
• Samskipti við flutningsaðila
• Þjónusta/upplýsingagjöf við innri viðskiptavini
• Eftirfylgni árangursmælinga
• Birgðagreiningar 
• Önnur tilfallandi verkefni

STARFSSVIÐ

MENNTUNAR OG HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi t.d viðskiptafræði, vörustjórnun 
 eða rekstrarverkfræði.
• 3-5 ára starfsreynsla úr innkaupum er skilyrði
• Frammúrskarandi samskiptahæfileikar
• Mjög góð tölvukunnátta - reynsla af AGR Innkaup 
• og upplýsingakerfi Axapta/Navision 
• Góð greiningarhæfni og nákvæm vinnubrögð
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Góð íslensku-og enskukunnátta

Innnes er traust, leiðandi og framsækið fyrirtæki 
í innflutningi, sölu og þjónustu á matvörumarkaði. 
Aðalstarfsstöðvar  Innnes eru við Fossaleyni og  
Bæjarflöt í Reykjavík.   

Hjá Innnes starfar öflug liðsheild sem er lykillinn að 
farsælum árangri fyrirtækisins. Innnes leitast við að 
ráða og hafa í sínum röðum starfsfólk sem býr yfir 
metnaði  til  að ná árangri.  
  

Upplýsingar um starfið veitir Sigurður Helgason 
innkaupastjóri í síma 6642516 eða í tölvupósti 
she@innnes.is
Sækja skal um og senda starfsferilsskrá á:  
https://storf.innnes.is

VILTU TAKA ÞÁTT?

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins – Skógarhlíð 14 – S: 528 3000 – www.shs.is

Slökkvilið höfuðborgarsvæðis ins 
(SHS) vill ráða starfsfólk í sumar-

21. nóvember.

Sumarstörf

www.shs.is

Slökkvilið 
höfuðborgarsvæðisins
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Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@frettabladid.is 512 5426
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Capacent — leiðir til árangurs

Skrifstofa stjórnunar og 
umbóta sinnir meðal annars 
umbótastarfi, eigna- og 
framkvæmdamálum og 
stefnumörkun í mannauðs- 
og kjaramálum. Á skrifstofu 
stjórnunar og umbóta eru 17 
starfsmenn. 
 
Helstu verkefni fjármála- og 
efnahagsráðuneytisins snúa 
að því að tryggja stöðugleika 
og efnahagslega hagsæld í 
íslensku samfélagi. Ráðuneytið 
fer með yfirstjórn ríkisfjármála 
og efnahagsmála og markar 
stefnu og gerir áætlanir á 
þessum sviðum. Ráðuneytið 
fer með mannauðsmál 
ríkisins, vinnur að umbótum 
í ríkisrekstri og fer með 
eignamál þess. 
 
Í fjármála- og 
efnahagsráðuneytinu eru sex 
fagskrifstofur og eitt stoðsvið 
sem saman mynda sterka 
heild. Um 90 sérfræðingar 
skipa  starfslið ráðuneytisins, 
flestir háskólamenntaðir. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/10592 

Starfssvið:

Umbætur og nýsköpun í rekstri og stofnanakerfi ríkisins.
Stefnumótun og árangursstjórnun.
Þróun stafrænnar þjónustu.
Opinber innkaup.
Stefnumörkun á sviði launa- og mannauðsmála.
Samskipti við ráðuneyti, stofnanir og ýmsa samstarfsaðila. 

Menntunar- og hæfnikröfur:

Meistaragráða sem nýtist í starfi.
Þekking og reynsla af stefnumótun, þróunar- og 
breytingaverkefnum. 
Þekking og reynsla af umbótum og hagræðingu í rekstri.
Stjórnunarreynsla og þekking á opinberri stjórnsýslu er 
kostur.
Mjög gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti er 
skilyrði.

LEIÐANDI SÉRFRÆÐINGUR Á SVIÐI 
UMBÓTAMÁLA 
Markmið starfsins er að stuðla að umbótum, auknum 
árangri og hagkvæmni í ríkisrekstri.  
 
Starfið felur í sér að vera leiðandi í umbótateymi og 
gegna forystu á sviði umbóta í starfi og þjónustu ríkisins, 
hagræðingar í ríkisrekstri og þróun stjórnunaraðferða.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/10593 

Starfssvið:

Þróun umgjörðar opinberra framkvæmda og þátttaka í 
undirbúningi og eftirfylgni framkvæmdaverkefna.
Þátttaka í áætlanagerð og hagkvæmnimati á sviði 
framkvæmda-, fjárfestinga- og fasteignamála.
Umsýsla og hagnýting lands og auðlinda í eigu ríkisins.
Samningagerð varðandi ýmsa þætti eignamála.
Samskipti við ráðuneyti, stofnanir og ýmsa samstarfsaðila. 

Menntunar- og hæfniskröfur

Meistaragráða sem nýtist í starfi.
Þekking á framkvæmdum er skilyrði.
Þekking á fjárfestingum og eignaumsýslu er æskileg.
Þekking og reynsla af stefnumótun, þróunar- og 
breytingaverkefnum, sérstaklega á sviði fasteignaþróunar.
Kunnátta til að greina og miðla tölulegum upplýsingum 
með greinargóðum og skýrum hætti.
Mjög gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti er 
skilyrði.

SÉRFRÆÐINGUR Á SVIÐI FRAMKVÆMDA- OG 
FASTEIGNAMÁLA  
Markmið starfsins er að stuðla að markvissri umsýslu 
eigna ríkisins og skilvirkum framkvæmdum.  
 
Starfið felur í sér virka þátttöku í breytingum sem eru 
framundan á eignaumsýslu ríkisins auk vaxandi umfangs 
framkvæmda ríksins.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið leitar að öflugum liðsmönnum til að taka þátt í spennandi og krefjandi 
verkefnum á skrifstofu stjórnunar og umbóta.  
 
Leitað er að lausnamiðuðum einstaklingum sem hafa góða skipulagshæfni og sýna sjálfstæði og frumkvæði í 
starfi. Þeir þurfa að vera afburða góðir í samskiptum og að mynda tengsl þvert á skipulagsheildir.

Umsóknarfrestur

28. nóvember
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Viltu bæta opinberan rekstur?

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

Ef þú ert með rétta 
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Skrifstofustjóri

Capacent — leiðir til árangurs

Mýrdalshreppur er ört 
stækkandi sveitarfélag 
með tæplega 700 íbúa. Í 
sveitarfélaginu er að finna 
einstakar náttúruperlur, 
ferðaþjónusta er vaxandi 
atvinnugrein og mörg 
spennandi verkefni í gangi. 
Vík er þéttbýliskjarni 
sveitarfélagsins og þar er 
stjórnsýslan ásamt grunnskóla, 
leikskóla, heilsugæslu, 
sundlaug, íþróttahúsi, verslun, 
banka og fjölda veitingastaða.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/10589 

Menntunar- og hæfniskröfur

Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Reynsla af reikningshaldi, áætlanagerð og 
fjármálastjórnun nauðsynleg.
Þekking og reynsla af opinberu rekstrarumhverfi æskileg.
Góð tölvukunnátta skilyrði, þekking á  Microsoft NAV 
bókhaldskerfi æskileg.
Góð hæfni í mannlegum samskiptum nauðsynleg.
Sjálfstæði í vinnubrögðum nauðsynlegt.

·
·

·
·

·
·

·

·
·

·

·
·

Umsóknarfrestur

26. nóvember 

Helstu verkefni:

Fagleg forysta og verkstjórn á daglegum verkefnum á 
skrifstofu.
Umsjón með daglegri umsýslu fjármála og bókhalds.
Yfirumsjón með bókhaldi, afstemmingum og greiðslu 
reikninga.
Aðstoð við fjárhagsáætlanagerð, frávikagreiningu og 
kostnaðareftirlit.
Ábyrgð á staðgreiðsluskilum og virðisaukauppgjöri.
Almenn skrifstofustörf.

Mýrdalshreppur óskar eftir að ráða metnaðarfullan einstakling í starf skrifstofustjóra. Starfið er mjög margþætt og krefst 
því góðrar færni á ýmsum sviðum. Húsnæðishlunnindi fylgja starfinu.

Framkvæmdastjóri

Capacent — leiðir til árangurs

Starfsgreinasamband Íslands 
er stærsta landssamband 
innan ASÍ og samanstendur 
af 19 stéttarfélögum 
verkafólks með um 57 
þúsund félagsmenn. Hlutverk 
sambandsins er að styðja og 
styrkja aðildarfélögin í þeirra 
starfi og hagsmunabaráttu 
félagsmanna þeirra. Skrifstofa 
sambandsins er í Guðrúnartúni 
1, 105 Reykjavík.  
 
Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/10496 

Menntunar- og hæfniskröfur
Menntun og reynsla sem nýtist í starfi
Reynsla af stjórnun og rekstri
Reynsla og þekking á málefnum stéttarfélaga og 
kjarasamningum
Góð hæfni í mannlegum samskiptum og leiðtogahæfileikar
Hæfni til að miðla upplýsingum í ræðu og riti
Góð kunnátta í íslensku, ensku og einu norðurlandamáli

·
·
·

·
·
·

·
·
·
·

·
·

Umsóknarfrestur

15. nóvember 

Starfssvið
Stjórnun og ábyrgð á daglegum rekstri
Stefnumótun og framkvæmd ákvarðana
Umsjón með gerð og túlkun kjarasamninga
Umsjón með kynningarstarfi, útgáfu og samskiptum við 
fjölmiðla
Skipulagning samráðs og samstarfs aðildarfélaga
Samskipti við innlend og erlend aðildarfélög

Starfsgreinasamband Íslands óskar eftir að ráða öflugan einstakling í starf framkvæmdastjóra. Um er að ræða afar 
fjölbreytt og krefjandi starf.

Starfsmenn og verkstjóri í 
fiskeldi

Capacent — leiðir til árangurs

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

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/10555 

Menntunar- og hæfniskröfur

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

·
·
·

Umsóknarfrestur

18. nóvember 

Helstu verkefni:

Vinnan felst í fjölbreyttum fiskeldisstörfum, svo sem 

fóðrun, flutningi á lifandi fiski á milli kerja, skráningum, 

eftirliti og almennum viðhalds störfum. Skemmtileg vinna 

sem hentar bæði körlum sem konum. Hreinlæti og góð 

umgengni mikilvæg.

Matorka óskar eftir að ráða almenna starfsmenn og verkstjóra í fiskeldi. Viðkomandi aðilar þurfa að hafa þekkingu og/eða 
mikinn áhuga á fiskeldi og löngun til að starfa á því sviði.  
Staðsetning Matorku er í Grindavík. Búseta á svæðinu er æskileg. 
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Fjármála- og efnahagsráðuneytið leitar að metnaðarfullum og framsæknum hagfræðingi til að sinna fjölbreyttum verkefnum á sviði 
efnahagsmála. Starfið felur í sér stefnumörkun, ráðgjöf og greiningar. Um er að ræða nýtt starf á skrifstofu efnahagsmála.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
 Stefnumörkun og ráðgjöf í hagstjórn

 Samþætting heildarstefnu í efnahagsmálum

 Greiningar á stöðu og horfum í efnahagsmálum

  Kynningar á stöðu og þróun efnahagsmála í ræðu og riti

 Þátttaka í alþjóðastarfi og samskipti við erlendar stofnanir  
og aðila á fjármálamarkaði

Menntunar- og hæfniskröfur
 Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

  Meistaranám í hagfræði eða sambærileg menntun sem nýtist í starfinu

 Þekking á efnahagsmálum í þjóðhagslegu samhengi og opinberri hagstjórn

 Reynsla af greiningarvinnu sem nýtist í starfi

 Greinandi, gagnrýnin og lausnamiðuð hugsun

  Mjög gott vald á íslensku í ræðu og riti er skilyrði og góð enskukunnátta  
er nauðsynleg

 Reynsla af notkun hagrannsóknaforrita á borð við Eviews kostur

 Góð samskipta- og skipulagshæfni auk hæfileika til að leiða teymisvinnu

HAGFRÆÐINGUR

Í boði er áhugavert starf á krefjandi og skemmtilegum vinnustað.  
Á skrifstofu efnahagsmála starfa nú 4 starfsmenn en í ráðuneytinu  
eru alls um 90 starfsmenn.

Nánari upplýsingar veita:

Aldís Stefánsdóttir í fjármála- og efnahagsráðuneytinu, aldis@fjr.is 

Inga S. Arnardóttir hjá Hagvangi, inga@hagvangur.is

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

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna 
Stjórnarráðsins. Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.

Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. 2. gr. reglna  
nr. 464/1996, um auglýsingar á lausum störfum með síðari breytingum.

Umsóknarfrestur er til og með 26. nóvember 2018.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Skrifstofa efnahagsmála hefur umsjón með undirbúningi og eftirfylgni með efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar, samhæfingu opinberrar 
hagstjórnar og kynningu á efnahags- og hagstjórnarmálum innanlands og utan. Í því skyni annast skrifstofan mat á þróun og horfum 
í efnahagsmálum og samskipti við Hagstofu Íslands um gerð þjóðhagsspár. Skrifstofan annast gerð hagfræðilegra athugana, 
sviðsmynda- og frávikagreiningar, vöktun hagstærða og samskipti við erlend matsfyrirtæki og ýmsar alþjóðlegar stofnanir á sviði 
efnahagsmála, þ.m.t. Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og Efnahags- og framfarastofnunina (OECD). Skrifstofan starfar náið með öðrum 
skrifstofum ráðuneytisins varðandi framgang stefnu ríkisstjórnarinnar í opinberum fjármálum.

www.landsvirkjun.is

Við leitum að sérfræðingi á fjármálasvið sem hefur umsjón með og 
þróar áætlanakerfi fyrirtækisins, framsetningu stjórnendaupplýsinga, 
frávikagreiningu og aðstoðar stjórnendur við rekstur eininga og verkefna. 

Viðkomandi sér um upplýsingagjöf til stjórnenda, kynningar og hefur 
umsjón með ýmsum fjárhagsgreiningum í starfsemi fyrirtækisins.

Starfið felur í sér náið samstarf við starfsmenn og stjórnendur Lands-
virkjunar. Í því felst virk þátttaka í þróun viðskiptagreindarkerfa, 
skýrslna og mælaborða. Starfið krefst samstarfs við aðra sérfræðinga 
Landsvirkjunar í leit að framsæknum lausnum. 

- Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. viðskiptafræði, hagfræði  
eða verkfræði.

- Þekking og reynsla af verkefnastjórnun, áætlanagerð, frávikagreiningum, 
kostnaðareftirliti og almennri gagnaúrvinnslu.

- Góðir samstarfshæfileikar og frumkvæði, góð íslensku- og ensku-
kunnátta.

Viltu greina fortíðina
og hafa áhrif á framtíðina?

Sótt er um starfið á vef Hagvangs, www.hagvangur.is. Nánari upplýsingar: Inga Steinunn 
Arnardóttir (inga@hagvangur.is). Umsóknarfrestur er til og með 20. nóvember 2018.

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

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



Landhelgisgæsla Íslands er borgaraleg 
ör yggis-, eftirlits- og löggæslustofnun sem 
sinnir ör yggis 

nr. 52/2006 um Landhelgisgæslu Íslands er 
henni falið að gæta ytri landamæra og standa 
vörð um full veldisrétt Íslands á hafsvæðinu í 
kringum landið.

Hjá Landhelgisgæslunni starfar tæplega 200 
manna samhentur hópur sem hefur að leiðar
ljósi slagorðið: Við erum til taks!

Gildin okkar eru:  
Öryggi – Þjónusta – Fagmennska

Höfuðstöðvar eru í Skógarhlíð 14 í Reykjavík  
   

og Reykja  
og á rat sjár stöðvum. 

Helstu verkefni: 

 Dagleg stýring á bókhaldi
 Umsjón með mánaðarlegum uppgjörum og greiningum
 Ársreikningagerð
 Aðstoð við rekstrarspá og áætlanagerð 
 Samantekt og framsetning tölfræðiupplýsinga
 Ýmis umbóta  og þróunarverkefni
 Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:

 Menntun á sviði viðskipta, áhersla á reikningshald kostur
 Góð þekking á reikningsskilastöðlum og lögum um  

bókhald og ársreikninga
 Góð færni í Excel áskilin ásamt þekkingu á helstu O ce forritum
 Þekking á Oracle bókhaldsker og/eða  

Cognos áætlanaker kostur
 Reynsla af bókhaldi og afstemmingum æskileg
 Hæfni til að koma frá sér upplýsingum á skýran og  

hnitmiðaðan hátt í ræðu og riti
 Góð íslenskukunnátta nauðsynleg og góð færni í ensku æskileg
 Góð samskiptafærni og sjálfstæði í star

Starfsstöð er í Reykjavík. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að 
sækja um star  www.hagvangur.is. Umsókn þarf að fylgja 
ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Umsóknarfrestur er til og með 26. nóvember nk.

LHG.IS

Við erum til taks!
Sérfræðingur  
á rekstrarsviði
Landhelgisgæsla Íslands leitar að áhuga sömum 
einstaklingi til að slást í samhent teymi Gæslunnar. 

Viðkomandi þarf að vera traustur, með ríka þjón-
ustu lund og geta tekist á við krefjandi verkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur:

 
  

 
  

 
 

VIÐHALDS- OG REKSTRARSTJÓRI BÚNAÐAR Í VÖRUHÚSI    
Innnes leitar að metnaðarfullum starfsmanni í starf viðhalds- og rekstrarstjóra búnaðar í 
vöruhúsi. Um er að ræða 100% framtíðarstarf.
INNNES ehf. er ein af stærstu matvöruheildverslunum landsins og eru mörg vörumerki 
fyrirtækisins landsmönnum að góðu kunn. Fyrirtækið hefur á að skipa samhentum hópi 
starfsmanna sem tilbúinn er að þjóna viðskiptavinum eins og kostur er. 
Fyrirtækið er um þessar mundir að byggja nýjar starfsstöðvar við Korngarða í Reykjavík. 
Í þurrvöru- og frystihluta vöruhússins verður tekin í notkun sjálfvirkur búnaður þ.e. færibönd, 
kranar, skutlur o.fl sem er fyrsti búnaður sinnar tegundar á Íslandi.

Innnes ehf | Fossaleyni 21,  112 Reykjavík | www.innnes.is 

•     Daglegur rekstur búnaðar í vöruhúsi. Viðhald og eftirlit með sjálfvirkum búnaði í vöruhúsi
•     Viðhald og eftirlit með hurðum og lyftum ásamt kælitækjum og kælivélum
•     Viðhald og eftirlit með frystitækjum og frystivélum og með varaaflstöð
•     Umsjón með varahlutalager, verkstæði og rekkakerfi

STARFSSVIÐ

MENNTUNAR OG HÆFNISKRÖFUR
• Vélfræði eða véliðnfræði
• Reynsla af rekstri vélbúnaðar og iðnstýringu
• Reynsla af  viðhaldsstjórnun og lagervörslu er kostur
• Haldgóð þekking á:
• Kæli og frystikerfum
• Iðnstýringu og sjálfvirkni
• Rafmagnsfræði, rafdreifingu og varaaflsvélum
• Öðrum vélrænum búnaði, t.d færiböndum, hurðum,  vökvalyftum o.fl.
• Frum¬kvæði og sjálf¬stæði í vinnu¬brögðum
• Umbótamiðuð hugsun og drifkraftur
• Jákvæðni, þjónustulund og lipurð í mann¬legum samskiptum
• Gott vald á ensku
• Góð almenn tölvuþekking

Við leitum á duglegum og metnaðarfullum aðila sem 
hefur áhuga á að taka þátt í þessu spennandi verkefni 
með okkur.  Sækja skal um og senda starfsferilsskrá á:  
https://storf.innnes.is  

Innnes er traust, leiðandi og framsækið fyrirtæki 
í innflutningi, sölu og þjónustu á matvörumarkaði. 
 Aðalstarfsstöðvar  Innnes eru við Fossaleyni og
 Bæjarflöt í Reykjavík.   

Hjá Innnes starfar öflug liðsheild sem er lykillinn að 
farsælum árangri fyrirtækisins. Innnes leitast við að 
ráða og hafa í sínum röðum starfsfólk sem býr yfir 
metnaði  til  að ná árangri.  
  



 
Starfssvið
 Viðhald, þjónusta og nýbyggingar 

 Ýmis vinna í þjónustustöðinni 

Menntunar- og hæfniskröfur

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.

Vélamenn

Háskólinn í Reykjavík óskar eftir að ráða skjalastjóra í 50% stöðu.  
Skjalastjóri leiðir áframhaldandi þróun og umsjón með skjalavörslu 
háskólans. Í boði er áhugavert starf sem reynir á öguð vinnubrögð, 
samskiptahæfni og fagmennsku. 

Skjalastjóri

STARFSSVIÐ

– Ábyrgð og umsjón með þróun skjalastefnu 
og verklags við skjalastjórnun

– Umsjón með móttöku erinda og skjölun

– Umsjón með frágangi skjalasafns og 
eftirfylgni með skjalaskráningu

– Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur  
og starfsmenn

– Skipulagning og framkvæmd fræðslu  
um skjalamál

– Ábyrgð á þróun rafræns 
skjalastjórnunarkerfis

HÆFNISKRÖFUR

– Háskólapróf sem nýtist í starfi, m.a. í 
bókasafns- og upplýsingafræði

– Þekking og reynsla af skjalastjórnun 
nauðsynleg

– Góð almenn tölvukunnátta skilyrði

– Reynsla af innleiðingu skjalastýringarkerfis  
er kostur

– Góð samskiptahæfni og rík þjónustulund

– Frumkvæði, metnaður og nákvæmni í starfi

– Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Elín Guðlaugsdóttir (sigridureg@ru.is) framkvæmdastjóri mannauðs 
og gæða. Eingöngu þær umsóknir sem berast í gegnum umsóknarvef eru teknar til greina. Farið er með 
allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. Umsóknarfrestur er til og með 24. nóvember 2018.

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði 

fyrir einstaklinga og samfélag með siðgæði, sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi. Akademískar deildir 

háskólans eru fjórar: Lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og verkfræðideild og viðskiptadeild. Kennsla 

og rannsóknir við Háskólann í Reykjavík mótast af sterkum tengslum við atvinnulíf og samfélag. Lögð er 

áhersla á þverfagleika, alþjóðlegt umhverfi, nýsköpun og góða þjónustu. Nemendur Háskólans í Reykjavík 

eru um 3700 í fjórum deildum og starfa um 250 fastir starfsmenn við háskólann auk fjölda stundakennara.

Háskólinn í Reykjavík    |    Menntavegi 1    |    101 Reykjavík    |    Sími 599 6200    |    www.hr.is

Álheimar ehf óskar eftir að ráða 
vélvirkja eða vanan mann  
í málmsmíði / vélavinnu. 

Fjölbreytt framtíðarstarf, góð vinnuaðstaða. 
Uppl. í s. 869 1122, efnir@efnir.is www.alheimar.is

Framtíðarstarf
Stofnfiskur hf. óskar eftir að ráða starfsmann í 
framtíðarstarf í hrognkelsaeldi fyrirtækisins í Höfnum, 
Reykjanesi

Menntunar og hæfniskröfur:
 Fiskeldismenntun æskileg en ekki skilyrði
 Áhugi og reynsla af fiskeldi er mikill kostur 

Starfssvið og ábyrgð:
 Almenn eldisstörf við eldi á hrognkelsum:

  Fóðrun og umhirða á fiski, seiðum og hrognum
  Þrif á eldiskerum og ýmiskonar viðhald
 Ýmis ábyrgðarverkefni samkvæmt fyrirmælum

 stöðvarstjóra/ aðstoðar stöðvarstjóra

Skrifleg umsókn ásamt ferilskrá skulu berast á netfangið 
vidar@stofnfiskur.is fyrir 26.nóvember næstkomandi
Frekari upplýsingar um Stofnfisk hf. má nálgast á 
heimasíðu fyrirtækisins www.stofnfiskur.is
Frekari upplýsingar um starfið má nálgast á 
vidar@stofnfiskur.is

Í boði er spennandi starf hjá framsæknu fyrirtæki í örum 
vexti sem hefur á að skipa metnaðarfullu og samhentu 
starfsfólki

Jötunn leitar eftir áreiðanlegum lagermanni í framtíðarstarf á 

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

Um framtíðarstarf er að ræða. 

Jötunn sérhæfir sig í sölu á vélum og búnaði tengdum landbúnaði og jarðvinnuverktökum. 
Fyrirtækið leggur áherslu á að veita viðskiptavinum sínum góða  þjónustu og hefur það markmið 
að vera leiðandi í þjónustu og sölu. Jötunn er með starfsstöðvar á Selfossi, Akureyri og Egilsstöðum. 

Hjá fyrirtækinu starfa um 45 manns.

Austurvegur 69 - 800 Selfoss // Lónsbakki - 601 Akureyri // Sólvangi 5 - 700 Egilsstaðir 
Sími 480 0400 // jotunn@jotunn.is // www.jotunn.is

Umsóknarfrestur er til og með 20. nóvember nk. 
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að senda 

umsókn ásamt ferilskrá á netfangið johannes@jotunn.is
Nánari upplýsingar veitir Jóhannes í síma 773 1504.

Helstu verkefni:
Umsjón vörumóttöku

Skráning á vörumóttöku

Tiltekt og skráning vörusendinga

Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur:
Reynsla af lagerstörfum nauðsynleg.

Þekking á birgðabókahaldi nauðsynleg.

Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð 

Lyftarapróf kostur.

Ábyrgur einstaklingur  

Góðir samskiptahæfileikar 

Hreint sakavottorð   

Aldurstakmark er 20 ára 

Starfsmaður  
á lager
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Erum við að 
leita að þér?

samgongustofa.is  ı  Ármúli 2  ı  108 Reykjavík  ı  Sími 480 6000
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Lögfræðingur
Samgöngustofa óskar eftir að ráða lögfræðing til starfa í lögfræðideild 
stofnunarinnar. Helstu verkefni eru samning lagafrumvarpa og reglugerða, 
ásamt þátttöku í vinnu við innleiðingu reglugerða Evrópusambandsins á 
sviði samgöngumála í samvinnu við samgöngu- og sveitarstjórnar-
ráðuneytið. Ráðgjöf til annarra starfsmanna í úrvinnslu á erindum sem 
berast stofnuninni þar sem lögfræðilegrar þekkingar er þörf. Skrif 
álitsgerða og framsetning lögfræðilegs efnis í riti og á vef. Svar almennra 
lagalegra fyrirspurna á starfssviði Samgöngustofu, samskipti við innlend 
stjórnvöld og hagsmunaaðila og þátttaka í alþjóðlegu samstarfi. 
Starfshlutfall er 100%.
 

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Grunn- og meistaranám í lögfræði.
 • Haldgóð reynsla eða þekking á sviði opinberrar stjórnsýslu 
  er nauðsynleg.
 • Reynsla eða þekking á Evrópurétti og EES-samningnum 
  er nauðsynleg.
 • Reynsla eða þekking á samgöngumálum er æskileg.
 • Mjög gott vald á íslensku og ensku, í rituðu og töluðu máli er 
  nauðsynlegt.
 • Góð færni í einu Norðurlandamáli er æskileg.
 • Frumkvæði, skipulögð og nákvæm vinnubrögð og sjálfstæði í starfi.
 • Gagnrýnin og lausnamiðuð hugsun.
 • Góð samskiptahæfni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Framkvæmdastjóri þjónustusviðs
Samgöngustofa auglýsir lausa til umsóknar stöðu framkvæmdastjóra 
þjónustusviðs frá 1. janúar 2019. Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á 
starfsemi síns sviðs gagnvart forstjóra og starfar í framkvæmdastjórn 
Samgöngustofu. Hlutverk þjónustusviðs er að sjá til þess að þjónusta 
Samgöngustofu gangi faglega og vel fyrir sig, ásamt því að vinna að 
stefnumótun og árangursstjórnun stofnunarinnar í samstarfi við aðra 
stjórnendur. Framkvæmdastjóri þjónustusviðs hefur að auki yfirumsjón 
með húsnæðismálum stofnunarinnar, ber ábyrgð á rekstri mötuneytis sem 
og innkaupum stofnunarinnar á skriffærum og húsgögnum. 
Starfshlutfall er 100%.
 

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi. Gerð er krafa um BS eða BA gráðu.
 • Mikil reynsla úr atvinnulífinu og/eða opinberri stjórnsýslu.
 • Góð þekking og reynsla af samgöngumálefnum.
 • Reynsla af þjónustustjórnun.
 • Leiðtogahæfni og haldgóð stjórnunarreynsla.
 • Hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Mjög góð kunnátta í íslensku og ensku í ræðu og riti, þekking 
  á norðurlandamáli er kostur.
 • Vilji og áhugi á samvinnu, samþættingu og þjónustu.
 • Frumkvæði, skipulögð og nákvæm vinnubrögð og sjálfstæði í starfi.

Eftirlitsmaður í flugleiðsögudeild
Samgöngustofa óskar eftir að ráða eftirlitsmann í flugleiðsögudeild á 
mannvirkja- og leiðsögusvið stofnunarinnar. Í starfinu felst almennt eftirlit 
með fyrirtækjum með starfsleyfi til flugleiðsöguþjónustu, framkvæmd 
úttekta og skoðana. Einnig sérfræðivinna varðandi gjaldakerfi og 
frammistöðuáætlanir tengdar afköstum og kostnaðarhagkvæmni í 
rekstrarstjórnun flugumferðar. 
Starfshlutfall er 100%.

  
Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun eða viðeigandi tæknimenntun sem nýtist í starfi,  
  t.d. verkfræði, svo sem rekstrarverkfræði eða tæknifræði.
 • Þekking á gæða- og öryggisstjórnunarkerfum og reynsla á því 
  sviði er kostur.
 • Þekking á íslenskum og alþjóðlegum kröfum í flugmálum, s.s.   
  flugleiðsögu, er æskileg.
 • Mjög góð tök á ensku er skilyrði sem og gott vald á úrvinnslu og   
  framsetningu upplýsinga.
 • Frumkvæði, sjálfstæði og fagmennska í starfi ásamt skipulagi   
  og ögun í verkum sínum. 

Eftirlitsmaður í flugleiðsögudeild
Samgöngustofa óskar eftir að ráða eftirlitsmann í flugleiðsögudeild á 
mannvirkja- og leiðsögusvið stofnunarinnar. Starfið snýr að eftirliti með 
fyrirtækjum með starfsleyfi til flugleiðsöguþjónustu: en til flugleiðsögu 
telst flugumferðar-, fjarskipta-, leiðsögu- og kögunarþjónusta, veður- 
þjónustu fyrir flug og upplýsingaþjónusta flugmála. Í starfinu felst fram-
kvæmd úttekta og skoðana, einkum að því er varðar fjarskipta-, leiðsögu- 
og kögunarþjónustu.  
Starfshlutfall er 100%. 
 

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun eða viðeigandi tæknimenntun sem nýtist í starfi.
 • Menntun og/eða reynsla af flugtengdri starfsemi er æskileg, 
  svo sem af flugleiðsögu, flugrekstri eða flugkerfum.
 • Þekking á gæða- og öryggisstjórnunarkerfum og reynsla á því 
  sviði er kostur.
 • Þekking á íslenskum og alþjóðlegum kröfum í flugmálum, s.s.   
  flugleiðsögu, er æskileg.
 • Mjög góð tök á ensku er skilyrði sem og gott vald á úrvinnslu 
  og framsetningu upplýsinga.
 • Frumkvæði, sjálfstæði og fagmennska í starfi ásamt skipulagi   
  og ögun í verkum sínum.  
 

Í boði er spennandi störf hjá metnaðarfullri stofnun í alþjóðlegu 
umhverfi. Við bjóðum góða starfsaðstöðu og frábæra vinnufélaga.

Hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um. Umsóknarfrestur er 
til 26. nóvember 2018. 

Hægt er að sækja 
um störfin rafrænt á 
samgongustofa.is/storf

Upplýsingar um 
Samgöngustofu má finna 
á samgongustofa.is



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 A R F R E S T U R :
2 5 .  N ÓV E M B E R 

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

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna 
bakgrunnskoðunar lögreglu og vera með hreint sakavottorð. Nánari upplýsingar er að finna á isavia.is.

Isavia óskar eftir að ráða sérfræðing sem mun hafa umsjón  
og eftirlit með ferlum fjárfestingaáætlana og fjárfestinga- 
heimilda ásamt þróun á gagnahögun fjárfestinga og fram-
setningu fjárhagslegra upplýsinga fjárfestinga í fjárfestin-
gamælaborði. 

Hæfniskröfur
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi: viðskiptafræði,   
 verkfræði eða tengdar greinar.
• Reynsla af fjárhagslegu utanumhaldi fjárfestinga er kostur
• Mjög góð tölvukunnátta og færni í gagnavinnu
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Nánari upplýsingar veitir Guðfinnur Jóhannsson, deildar- 
stjóri hagdeildar, gudfinnur.johannsson@isavia.is.

Starfsstöð: Reykjavík eða Keflavík

Isavia óskar eftir ábyrgum aðila sem sýnir frumkvæði og á 
auðvelt með að aðlaga sig að breytingum og þróun. Helstu 
verkefni eru að hafa umsjón með þróun á gagnaferlum og 
gæðum flug- og fjármálagagna, greining gagna og þátttaka í 
sjálfvirknivæðingu skýrslugerðar og mælaborða.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af SQL fyrirspurnum
• Reynsla af vinnslu og framsetningu á gögnum
• Reynsla af exMon er kostur
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

 Nánari upplýsingar veitir Guðfinnur Jóhannsson, deildar- 
stjóri hagdeildar, gudfinnur.johannsson@isavia.is.

Starfsstöð: Reykjavík eða Keflavík

S É R F R Æ Ð I N G U R 
F J Á R F E S T I N G A F E R L AG A G N A S É R F R Æ Ð I N G U R

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is



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

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.

Isavia óskar eftir að ráða verkefnastjóra eignaumsýslu á Kefla-
víkurflugvelli. Helstu verkefni eru utanumhald á bygginga- 
tengdum fjárfestingum, gerð kostnaðar og verkáætlana,  
úttektir, uppfærsla og utanumhald á BIM líkani í rekstri.  
Verkefnastjóri er tengiliður eignaumsýslu inn í framkvæmdir 
vegna BIM og í samskiptum við yfirvöld og hönnuði. 

Hæfniskröfur
• Verk-, tæknifræði eða sambærileg menntun sem  
 nýtist í starfi
• Góð íslensku- og enskukunnátta er skilyrði
• Góð kunnátta á Revit er skilyrði
• Þekking á BIM aðferðafræðinni er skilyrði
• Þekking á stafrænum ferlum við framkvæmdir er kostur

Nánari upplýsingar veitir Sævar Garðarsson, deildarstjóri 
eignaumsýslu, saevar.gardarsson@isavia.is.

Starfsstöð: Keflavík

V E R K E F N A S T J Ó R I 
E I G N A U M S Ý S L U

Isavia óskar eftir að ráða umsjónarmann ræstinga á Keflavíkur-
flugvelli. Helstu verkefni eru daglegt eftirlit með ræstingu og 
samskipti við verktaka. Úrvinnsla, skýrslugerð og eftirfylgni 
við verktaka á reglubundnum samningsstjórnunarfundum. 
Eftirlit með framkvæmdaþrifum og öðrum verkefnum. 
Gæðaúttektir og önnur tilfallandi verkefni. 

Hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla tengd gæða- og eftirlitskerfum
• Reynsla eða þekking á ræstingum fasteigna
• Góð tölvukunnátta er skilyrði
• Góð íslensku- og enskukunnátta er skilyrði

Nánari upplýsingar veitir Sævar Garðarsson, deildarstjóri 
eignaumsýslu, saevar.gardarsson@isavia.is.

Starfsstöð: Keflavík

U M S J Ó N A R M A Ð U R 
R Æ S T I N G A

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is



Félagsráðgjafi
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir stöðu 
félagsráðgjafa lausa til umsóknar. Um er að ræða 100% 
starf. 

Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga (FSS) annast 
félags- og skólaþjónustu sveitarfélaganna á Snæfellsnesi, 
Snæfellsbæjar, Stykkishólmsbæjar, Grundarfjarðarbæjar, 
Helgafellssveitar og Eyja-og Miklaholtshrepps. Í sveitar-
félögunum búa tæplega 3.900 íbúar.

Hjá FSS starfa auk forstöðumanns, skólasálfræðingur, tveir 
félagsráðgjafar, tveir þroskaþjálfar, náms- og starfsráðgjafi, 
talmeinafræðingur auk starfsfólks dagþjónustu- og hæfing-
arstöðva og stuðningsþjónustu sveitarfélaganna.

Umsækjandi  hafi starfsréttindi félagsráðgjafa.

Verkefni félagsráðgjafa taka til almennrar félags- og 
skólaþjónustu, barnaverndar og stuðningsþjónustu sveit-
arfélaga.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Félagsráðgjafafélags  Íslands.

Skrifleg umsókn er tilgreini  menntun, starfsferil, 1-2   
umsagnaraðila ásamt prófskírteinum,  starfsleyfi og 
sakavottorði berist Sveini Þór Elinbergssyni, forstöðumanni 
sem jafnframt veitir frekari upplýsingar um starfið í síma 
430-7800, 861-7802 og  tölvupósti sveinn@fssf.is.  
Klettsbúð 4, 360  Snæfellsbæ

Umsóknarfrestur er til 15. desember

Vélstjóri á tæknisviði
ÖLGERÐIN er eitt stærsta 

fyrirtækið á sínu sviði. 

ÖLGERÐIN framleiðir, flytur 

inn, dreifir og selur matvæli  

og sérvöru af ýmsum toga. 

Áhersla er lögð á að vörur 

fyrirtækisins séu fyrsta flokks 

og að viðskiptavinir þess  

geti gengið að hágæða  

þjónustu vísri.

Vinnutími er 7:30-15:30 en fjórðu/fimmtu hverja viku er kvöldvaktavika.

Umsóknum er svarað jafn óðum og því gott að sækja um sem  
fyrst. Umsóknarfrestur er til og með 25. nóvember nk.

Sótt er um á heimasíðu Ölgerðarinnar: umsokn.olgerdin.is

HLUTVERK OG ÁBYRGÐ:

• Viðhald á framleiðslulínum.

• Viðgerðir og eftir l it á tækjum.

• Uppsetning á nýjum framleiðslu-
tækjum.

• Ýmis ti lfal landi verk tengd véla-  
og tækjabúnaði Ölgerðarinnar.

Við leitum að áhugasömum duglegum 
einstaklingi með brennandi áhuga á 
vélbúnaði og sjálfvirkni framleiðslu-
l ína. Einstaklingi sem sýnir frumkvæði 
og getur tekið sjálfstæðar ákvarðanir.  

Viðkomandi þarf að getað talað og 
skrifað á íslensku.

Ölgerðin óskar að ráða öflugan vélstjóra á tæknisvið

olgerdin.is

Álheimar ehf óskar eftir að ráða 
vélvirkja eða vanan mann  
í málmsmíði / vélavinnu. 

Fjölbreytt framtíðarstarf, góð vinnuaðstaða. 
Uppl. í s. 869 1122, efnir@efnir.is www.alheimar.is

Nánari upplýsingar um starfið, hæfniskröfur og gögn sem þurfa að fylgja 
umsókn er að finna á www.airicelandconnect.is/umsokn

Við hlökkum til að heyra frá þér.

Air Iceland Connect leitar að lífsglöðum
einstaklingum, konum og körlum, til
að sinna starfi flugmanns.

Flugmenn óskast  
til starfa

Við leggjum áherslu á fagmennsku, öryggi og gleði í starfi. Umsækjendur  
þurfa að hafa gilt atvinnuflugmannsskírteini með blindflugsáritun fyrir 
fjölhreyfla flugvél og hafa lokið námskeiði í áhafnasamstarfi.



442 1000
Þjónustuver opið:

Mán.-fim. 9:00-15:30
Fös. 9:00-14:00

rsk@rsk.is

Ríkisskattstjóri er í fararbroddi 
innleiðingar rafrænnar stjórnsýslu. Helstu verkefni embættisins eru  

álagning opinberra gjalda, skatteftirlit sem og að halda lögbundnar skrár en að auki er  
embættinu falið að sinna ýmsum sérverkefnum til lengri eða skemmri tíma.

Meginstefna ríkisskattstjóra í mannauðsmálum byggir á gagnkvæmu trausti, tillitssemi og virðingu á  
milli stofnunar og starfsmanna og starfsmanna sín í milli. Vinnustaðurinn er fjölmennur og dreifist starfsemin 
á átta starfsstöðvar um landið allt. Gildi ríkisskattstjóra eru fagmennska, jákvæðni og samvinna.  
Frekari upplýsingar um embættið má finna á vefsíðunni rsk.is.

Hópstjóri í eftirliti með peningaþvætti
Öflugum og jákvæðum einstaklingi gefst nú tækifæri til að 
verða hluti af nýju verkefni hjá ríkisskattstjóra sem snýst um 
eftirlit með peningaþvætti. Verkefnin fela m.a. í sér reglusetn-
ingu af ýmsu tagi, skráningu skráningarskyldra aðila og eftirlit 
með þeim. Hópstjóri í peningaþvætti mun stýra fjögurra 
manna teymi þar sem aðaláherslan er að koma í veg fyrir pen-
ingaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Hópstjóri ber einnig 
ábyrgð á uppbyggingu þekkingar í málaflokknum sem og  
útdeilingu verkefna til starfsmanna teymisins.

Hæfnikröfur

 
lögfræði, fjármálaverkfræði eða hagfræði.

 
er æskileg.

 
í mannlegum samskiptum.

Sérfræðingar í eftirliti með peningaþvætti
Öflugum og jákvæðum einstaklingum gefst nú tækifæri 
til að verða hluti af teymi til að sinna nýju verkefni hjá 
ríkisskattstjóra sem snýst um eftirlit með peningaþvætti 
og ýmsa tengda verkþætti í því skyni að koma í veg fyrir  
peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. 

Um þrjú störf er að ræða á starfsstöð embættisins  
í Reykjavík.

Hæfnikröfur

 
lögfræði, fjármálaverkfræði eða hagfræði.

 
í mannlegum samskiptum.

Ný og spennandi störf  
      á góðum vinnustað

Frekari upplýsingar

umsagnaraðila og annað er máli skiptir þarf að fylgja með svo umsókn teljist fullnægjandi. Umsækjendum um störf hjá ríkisskatt-
stjóra kann að vera gert að leysa verkefni í ráðningarferlinu sem kæmu, auk annarra þátta, inn í heildstætt mat á hæfni þeirra til 
viðkomandi starfa.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur er til og með 26. nóvember 
2018 og verður öllum umsóknum svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin um ráðningar. Upplýsingar um störfin veitir  
Unnur Ýr Kristjánsdóttir, mannauðsstjóri, í síma 442-1000.

Kópavogsbær auglýsir eftirtalin störf 
laus til umsóknar:

kopavogur.is

Grunnskólar
Forfallakennari í Hörðuvallaskóla
Forfallakennari í Smáraskóla
Matráður í Kársnesskóla
Skólaliðar í Kópavogsskóla
Skólaliðar í Smáraskóla
Stærðfræði- og náttúrufræðikennari í 
Kársnesskóla
Umsjónarkennari í Salaskóla
Leikskólar
Deildarstjóri í Austurkór
Deildarstjóri í Álfatún
Deildarstjóri í Kópahvol
Deildarstjóri í Núp
Leikskólakennarar í Austurkór
Leikskólakennari í Furugrund
Leikskólakennari í Grænatún
Leikskólakennari í Kópahvol
Leikskólakennari í Urðarhól
Leikskólasérkennari í Kópahvol
Velferðarsvið
Teymisstjóri á heimili fyrir fatlaða
Þroskaþjálfi á áfangaheimili

Umsóknir ásamt upplýsingum um störfin 
eru á vef Kópavogsbæjar, kopavogur.is.

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

SECURITY AND DETECTION GUARD

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

 
Umsóknarfrestur er til og með 18. nóvember 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 November 18, 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

Fasteignasala 
- sölumaður. 

Rótgróin fasteignasala á Höfuðborgarsvæðinu óskar 
eftir að ráða löggiltan fasteignasala til sölustarfa. 
Árangurstengd laun og góð vinnuaðstaða í boði. 

Skilyrði er að viðkomandi hafi reynslu af  
sölumennsku á fasteignamarkaði. 

Umsóknir sendist á atvinna@frettabladid.is   
fyrir 15. nóv.  merkt „fasteignasali“ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

V E R K V I T   H U G V I T   E I N I N G

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ 25. NÓV
Móttaka umsókna er á:  umsoknir@vhe.is

Við hvetjum konur og karla til að sækja um öll störf hjá fyrirtækinu. 
Allar umsóknir eru meðhöndlaðar með trúnaði.

Frekari upplýsingar um starfið gefa:
Karl Elí - kalli@vhe.is og Páll Gauti - pallgauti@vhe.is 

Okkur vantar öflugan einstakling til starfa á Mannvirkjasvið fyrirtækisins í Hafnarfirði.
 

VHE er fjölskyldufyrirtæki, stofnað 1971 og hefur starfsstöðvar í Hafnarfirði, á Egilsstöðum 
og á Reyðarfirði. Hjá fyrirtækinu starfa um 300 manns við hin ýmsu störf og erum við mjög 
stolt af þekkingu og reynslu starfsmanna okkar.  Sími 575   www.vhe.is

VHE ehf

VERKSTJÓRI Á MANNVIRKJASVIÐI
Viðkomandi þarf að hafa góða reynslu í verkstjórn á byggingastað, 
vera með góða hæfni í mannlegum samskiptum, vera öflugur í úthlutun verkefna, 
hafa góða skipulagshæfni og vera sjálfstæður í vinnubrögðum. Iðnmenntun er kostur.



Bifvélavirki óskast
Launafl ehf óskar að ráða bifvélavirkjameistara eða 
bifvélavirkja til að veita forstöðu Bifreiðaverkstæði 
Launafls ehf á Reyðarfirði.
Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi  starf með góða 
vinnuaðstöðu.  Góð laun í boði fyrir réttan aðila.
Endilega kíktu inn á www.austurland.is og þar sérðu þá 
fjölbreyttni sem Austurland hefur upp á að bjóða.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Magnús Helgason 
framkvæmdastjóri í síma 840-7211. Vinsamlega sendið 
umsókn á starfsmannastjóra LA adda@launafl.is

Tanntæknir  
– aðstoðarmanneskja tannlæknis
Tannlæknastofa í Ármúla auglýsir eftir tanntækni/ 
aðstoðarmanneskju til starfa.
Óskað er eftir starfsmanni í fullt starf (100%).  

 

Mikilvægt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á gkae6569@gmail.com 

Umsóknarfrestur er til 20. nóvember 2018.

Embætti forstöðumanns  
Samskiptamiðstöðvar heyrnar-

lausra og heyrnarskertra
Auglýst er laust til umsóknar embætti forstöðumanns 
Samskiptamiðstöðvar heyrnarlausra og heyrnarskertra. 

menntamalaraduneyti.is.

Umsóknarfrestur er til og með 28. nóvember 2018.

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

Hæfniskröfur:
 
 

 
 

Starfssvið
 

 
 

 
 

 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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Helstu verkefni og ábyrgð
  
  fagsviðs með svæðisstjóra, í samræmi við  
  stefnu og markmið Heilsugæslu  
  höfuðborgarsvæðisins
  Er svæðisstjóra innan handar við daglegan  
  rekstur stöðvar og er staðgengill hans
  Innleiðir nýjungar og vinnur að breytingum á  
  starfsemi til hagsbóta fyrir skjólstæðinga
  Mótar, innleiðir og endurskoðar verkferla
  Tekur þátt í gerð, innleiðingu og notkun klínískra  
  leiðbeininga
  Stuðlar að góðri vinnustaðamenningu
 
  Hefur umsjón með sérnámslæknum stöðvar,  
  veitir fræðslu til nema, nýliða og starfsmanna  
  fagsviðs í samvinnu við aðra starfsmenn stöðvar  
  
  klínísku starf samhliða

Hæfnikröfur
  Sérfræðingur í heimilislækningum
 
  Þekking, reynsla og hæfni á sviði stjórnunar
  Nám í stjórnun æskilegt
  Hæfni í mannlegum samskiptum
  Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri  

  Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt 
  Reynsla af og áhugi á teymisvinnu  
  Íslenskukunnátta nauðsynleg

Nánari upplýsingar
 
  til 5 ára frá og með 1. janúar 2019 eða eftir  
  nánara samkomulagi.
  Upplýsingar veitir Rut Gunnarsdóttir, svæðisstjóri,
  s. 5135850 rut.gunnarsdottir@heilsugaeslan.is

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

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

heilbrigðisþjónustunnar eftir því sem þörf er á. 

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins hefur gert breytingu á 
skipulagi og rekstri heilsugæslustöðva sem miðar að því 
að auka þjónustu við notendur, nýta betur fjármuni og að 

Til að gera þjónustuna markvissari er lagt upp með 
teymisvinnu sem grunnstef í starfsemi stöðva, ásamt 
innleiðingu aðferða straumlínustjórnunar.  Þverfagleg teymi 
heilbrigðisstarfsfólks munu auðvelda stöðvum að taka á 

Í breyttu skipulagi hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins 
hefur 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. 

Fagstjóri lækninga - Heilsugæslan Hvammi
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar starf fagstjóra lækninga Heilsugæslunnar 
Hvammi. Um er að ræða ábyrgðarmikið og krefjandi starf sem reynir á frumkvæði, skipulagshæfni og 

Umsóknarfrestur er til og með 26. nóvember 2018

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Læknafélag Íslands hafa gert. Stéttarfélag er 
Læknafélag Íslands. Allar umsóknir verða sendar til stöðunefndar hjá Landlæknisembættinu. 

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar. Leggja skal 
fram staðfestar upplýsingar um menntun, fyrri störf og reynslu. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu 
Þorkelsdóttur, framkvæmdastjóra mannauðs og nýliðunar Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík. 
Jafnframt skal fylla út eyðublaði „Umsókn um læknisstöðu“ og setja það í viðhengi. Umsóknareyðublaðið má nálgast á vef 

Sækja skal um á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins www.heilsugaeslan.is undir laus störf eða á Starfatorgi  
www.starfatorg.is.

 Sérfræðingur í málefnum barna

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu auglýsir laust 
til umsóknar 50% hlutastarf sérfræðings í málefnum 
barna. Markmið með sérfræðiráðgjöf í málefnum 
barna og sáttameðferð á vegum sýslumanns er að 
aðstoða foreldra við að leysa úr ágreiningsmálum er 
varða m.a. forsjá eða umgengni með hagsmuni barn-
sins að leiðarljósi. Starfsstöð er hjá Sýslumanninum 
á höfuðborgarsvæðinu en fjögurra manna sérfræði-
teymi sér um þjónustu við öll sýslumannsembætti og 
sinnir verkefnum á landsvísu.

Verkefni sérfræðinga lúta að málum sem eru til 
meðferðar hjá sýslumönnum þar sem foreldrar  
deila um forsjá, lögheimili, umgengni eða um-
gengnistálmanir. Starfið felst í ráðgjöf við foreldra, 
sáttameðferð, umsögn um tiltekin álitaefni og/eða 
liðsinni.
Menntunar- og hæfnikröfur:
 Háskólapróf til starfsréttinda í sálfræði, félagsráð - 

 gjöf eða sambærilegum greinum.
 Að hafa unnið að lágmarki í tvö ár við meðferð  

 mála þar sem reynir beint á hagsmuni barna og/eða  
 foreldra.
 Að hafa haldgóða þekkingu á ákvæðum barnalaga  

 og þeim helstu álitaefnum sem reynir á við túlkun  
 þeirra.
 Menntun á sviði sáttameðferðar eða sáttamiðlunar  

   eða umtalsverð starfsreynsla á því sviði eða fjöl  
 skyldumeðferðar.
 Mikil hæfni í mannlegum samskiptum og geta til   

 að vinna undir álagi.
 Færni til að geta unnið sjálfstætt sem og í hópi með  

 skipulögðum og öguðum vinnubrögðum.
 Færni í mæltu og rituðu máli á íslensku og ensku.

Nánari upplýsingar um starfið og umsóknaferlið er 
að finna á syslumenn.is/storf
Umsóknarfrestur er til og með 19. nóvember 2018.  
Nánari upplýsingar um starfið veita Eyrún Guð-
mundsdóttir sviðsstjóri (eyrung@syslumenn.is) og 
Vigdís Edda Jónsdóttir mannauðsstjóri (vigdisj@
syslumenn.is).

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu
Hlíðasmára 1, 201 Kópavogur

s. 458 2000
www.syslumenn.is

Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS.  
 Sími 585 2000 – www.reykjalundur.is

Talmeinafræðingur
Laus er til umsóknar staða talmeinafræðings og er starfs- 
hlutfall samkomulagsatriði. 

Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegri  teymisvinnu. Óskað er 
eftir einstaklingum með færni í samskiptum og sveigjanleika, 
frumkvæði og sjálfstæði í starfi. 

Launakjör samkvæmt kjarasamningi Fræðagarðs og fjármála- 
ráðherra auk stofnanasamnings Fræðagarðs og Reykjalundar.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þórunn Hanna Halldórs-
dóttir yfirtalmeinafræðingur, thorunnh@reykjalundur.is  

Umsóknarfrestur er til 25. nóvember 2018

Umsóknareyðublað og upplýsingar um Reykjalund má finna  
á heimasíðunni  www.reykjalundur.is

Til hvers að auglýsa ?

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

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

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

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

Með starf
fyrir þig

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

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

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

www.stra.is
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Helstu verkefni og ábyrgð
  Ber ábyrgð á rekstri heilsugæslustöðvar  
  gagnvart framkvæmdastjórn
  Skipuleggur heilsugæsluþjónustu  
  í umdæmi stöðvar
  Þróar nýjungar og vinnur að breytingum  
  í starfsemi
  Mótar, innleiðir og endurskoðar verkferla
  Byggir upp og styður við teymisvinnu og   
  þverfaglegt samstarf
  Stuðlar að góðri vinnustaðamenningu
  Stuðlar að gæðaþróun og árangursmati  

  Tekur þátt í gerð áætlana varðandi rekstur,  
  þjónustu og áherslur í starfsemi stöðvar 
  
  klínísku starf

Nánari upplýsingar
 
  til 5 ára frá og með 1. febrúar 2019 eða eftir  
  nánara samkomulagi.

Hæfnikröfur
  Heimilislæknir eða hjúkrunarfræðingur með  
  framhaldsmenntun og/eða reynslu af stjórnun 
 
  Þekking, reynsla og hæfni á sviði stjórnunar
 
  æskileg
  Nám í stjórnun æskilegt
  Hæfni í mannlegum samskiptum
  Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri  

  Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt

Aðrir eiginleikar
 
  heilbrigði íbúa svæðisins
  Áhugi og hæfni til að leiða þverfaglegt starf  
  heilsugæslunnar
  Áhugi og hæfni til að nýta aðferðafræði   
  straumlínustjórnunar
 

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

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

heilbrigðisþjónustunnar eftir því sem þörf er á. 

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins hefur gert breytingu á 
skipulagi og rekstri heilsugæslustöðva sem miðar að því 
að auka þjónustu við notendur, nýta betur fjármuni og að 

Til að gera þjónustuna markvissari er lagt upp með 
teymisvinnu sem grunnstef í starfsemi stöðva, ásamt 
innleiðingu aðferða straumlínustjórnunar.  Þverfagleg teymi 
heilbrigðisstarfsfólks munu auðvelda stöðvum að taka á 

Í breyttu skipulagi hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins 
hefur 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. 

Svæðisstjóri - Heilsugæslan Hamraborg
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar starf svæðisstjóra Heilsugæslunnar 

Umsóknarfrestur er til og með 26. nóvember 2018

Nánari upplýsingar veita: 
Svanhvít Jakobsdóttir, forstjóri - 513 5000 svanhvit.jakobsdottir@heilsugaeslan.is og  
Svava Þorkelsdóttir, framkvæmdastjóri mannauðs og nýliðunar - 513 5000 svava.kristin.thorkelsdottir@heilsugaeslan.is

Sjá nánar á www.heilsugaeslan.is. Sækja skal um á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins www.heilsugaeslan.is undir laus störf 
eða á Starfatorgi www.starfatorg.is.

Reykjaneshöfn óskar eftir að ráða í eitt 
stöðugildi hafnsögumanns/hafnarvarðar við 
Reykjaneshöfn. 
Starfið felst m.a. í leiðsögu skipa, skipstjórn 
dráttarbáts auk annarra starfa. Nánari útlistun 
er að finna á vef Reykjanesbæjar, www.
reykjanesbaer.is og vef Reykjaneshafnar,  
www.reykjaneshofn.is

Hæfniskröfur:
• Gerð er m.a. krafa um skipstjórnarréttindi 

C, reynslu af skipstjórn auk annarra 
þátta sem tilgreindir eru nánar á vefjum 
Reykjanesbæjar og Reykjaneshafnar.

• Gerð er krafa um að viðkomandi þarf til 
að bera líkamlega hæfni, m.a. til að klífa 
upp/niður lunningu skipa úti á rúmsjó.

Starfssvið
• Þar sem í starfinu felst að vinna 

undir ákvæðum laga nr. 50/2004 um 
hafnarvernd þarf umsókninni að fylgja 
sakavottorð.

Nánari upplýsingar gefur Halldór K. Hermanns- 
son hafnarstjóri, halldor.k.hermannsson@
reykjanesbaer.is eða í síma 897 6300

Umsóknarfrestur er til og með 3. desember 
2018. Sótt er um starfið á vef Reykjanesbæjar, 

Hafnsögumaður
hjá Reykjaneshöfn

Tanntæknir  
– aðstoðarmanneskja tannlæknis
Tannlæknastofa í Ármúla auglýsir eftir tanntækni/ 
aðstoðarmanneskju til starfa.
Óskað er eftir starfsmanni í fullt starf (100%).  

 

Mikilvægt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á gkae6569@gmail.com 

Umsóknarfrestur er til 20. nóvember 2018.

Fasteignasalar og nemar
Fold fasteignasala óskar eftir sölumönnum til starfa.
Áhugi á sölumennsku og mannlegum samskiptum 
ásamt faglegum metnaði  er skilyrði. Við bjóðum 
upp á nútímalega, fallega vinnuaðstöðu miðsvæðis í 
Reykjavík og reynslumikið samstarfsfólk sem vinnur 
vel saman að úrlausn verkefna.”

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsókn á  
vidar@fold.is

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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STÖRF HJÁ
GARÐABÆ
Urriðaholtsskóli
• Leikskólakennarar eða annað uppeldis- 
 menntað starfsfólk

Leikskólinn Bæjarból
• Deildarstjóri – tímabundin staða
• Uppeldismenntað starfsfólk

Leikskólinn Holtakot
• Leikskólakennari eða annar uppeldis-  
 menntaður starfsmaður
• Starfsmaður til stuðnings við barn

Leikskólinn Lundaból
• Leikskólakennari eða annar uppeldis-  
 menntaður starfsmaður

Leikskólinn Sunnuhvoll
• Leikskólakennari

Hönnunarsafn Íslands
• Starfsmaður í móttöku og safnbúð
 um helgar

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

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

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

Þjónustustjóri Listasafns Reykjavíkur 
Listasafn Reykjavíkur auglýsir 
laust til umsóknar nýtt starf 
þjónustustjóra safnsins.
Listasafn Reykjavíkur er lifandi og 
framsækinn vettvangur þar sem 

 
-

og hefur ríkar samfélagslegar 
menningarlæsi og vitund um gildi 
myndlistar. Í Listasafni Reykjavík-

-

-
-

safnverslunum Listasafns Reykja-

-

gagnvart gestum þess. 
Hæfniskröfur

starfsemi. 

 
og verslunarrekstri.

 
– Mikil færni í mannlegum sam-

-
-

 
og gagnavinnslu.

eru samkvæmt kjarasamningi 
stéttarfélags.   
 

-
olof.kristin.sigurdardottir@reykja-

Umsóknir skulu sendar á vef 
Reykjavíkurborgar www.reykja-
vik.is/storf. Umsóknum skal fylgja 
starfsferilskrá og kynningarbréf 
þar sem umsækjendur gera grein 

Umsóknarfrestur er til 

-

ess. 

Umsóknarfrestur er til 19. nóvember. 
Umsókn berist til Írisar Sigtryggsdóttur rekstrarstjóra, iris@byko.is

Við leitum að dugmiklum svæðisstjóra með ríka þjónustulund  
og hæfni í mannlegum samskiptum.  
Svæðisstjóri starfar náið með verslunarstjóra, leiðir hóp sölumanna og ber ábyrgð  
á vöruframsetningu og útliti deildarinnar. Umsækjendur þurfa að vera 25 ára eða eldri.

Viðkomandi þarf að búa að góðri kunnáttu um flest er varðar málningu og málningar- 
vinnu ásamt því að hafa metnað til að takast á við krefjandi verkefni. Við förum fram á 
stundvísi, jákvæðni og heiðarleika. Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Við leitum að  
öflugum stjórnanda

Málningardeild BYKO Breidd



Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja.
Hjá félaginu starfa um 3.300 manns í 25 löndum.

Gildi félagsins eru: HEIÐARLEIKI – HAGSÝNI – HUGREKKI.

Ég hef háskólapróf og/eða góða reynslu sem nýtist í starfið

Ég hef áhuga á að starfa hjá alþjóðlegu fyrirtæki í alþjóðlegum verkefnum

Ég hef hæfni til að starfa bæði sjálfstætt og í hópi

Ég elska nýjar áskoranir 

The Össur Way er metnaðarfull vegferð sem hefur það að markmiði að auka skilvirkni og vöxt fyrirtækisins á alþjóðavísu. 
Tækni og kerfi spila þar stórt hlutverk, ekki síður en fólk og ferlar.

Framundan er metnaðarfull innleiðing á nýjum og núverandi kerfum ásamt samþættingu með aðstoð agaðrar 
verkefnastýringar.

Össur leitar að kraftmiklum einstaklingum til að slást í hópinn.

VIÐ ERUM AÐ LEGGJA AF STAÐ – VERTU MEÐ!

THE ÖSSUR WAY



Umsóknarfrestur er til og með 19. nóvember 2018.
Sótt er um starfið á vef Össurar, ossur.is/mannaudur.  Athugið að velja viðeigandi starf.
For an English version please see the above webpage.

Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300.

Verkefnastjóri ›› Samþætting ››

HELSTU ÁBYRGÐARSVIÐ ERU

›› Verkefnis-, kostnaðar- og mannaflaáætlanir sem og önnur grunnskjöl

›› Skilgreina afurðir verkefna með hagsmunaaðilum

›› Fylgjast með kostnaði verkefna og bregðast við mögulegum frávikum

›› Stýra upplýsingagjöf til allra hagsmunaaðila

›› Tryggja gæði og tímasetningar á afurðum verkefnisins á hverjum tíma

HELSTU ÁBYRGÐARSVIÐ ERU

›› Þátttaka í kröfugreiningu, hönnun og umsjón samþættingarvinnu

›› Umsjón og viðhald á núverandi kerfissamþættingum

›› Þróun og eftirlit með vef- og sýndarvefþjónustum

›› Utanumhald á verktökum, ráðgjöfum og hagsmunaaðilum

›› Tækniaðstoð og ráðgjöf við hin ýmsu kerfisteymi

WWW.OSSUR.COM

Salesforce / CRM ››Dynamics NAV / ERP ›› 

HELSTU ÁBYRGÐARSVIÐ ERU

›› Þátttaka í kröfugreiningu og hönnun lausna

›› Hönnun, þróun og viðhald á ERP lausnum

›› Utanumhald á verktökum, ráðgjöfum og hagsmunaaðilum

›› Aðstoð og ráðgjöf við hina ýmsu verkefnahópa

HELSTU ÁBYRGÐARSVIÐ ERU

›› Þátttaka í kröfugreiningu og hönnun lausna

›› Hönnun, þróun og viðhald á Salesforce lausnum

›› Utanumhald á verktökum, ráðgjöfum og hagsmunaaðilum

›› Aðstoð og ráðgjöf við hina ýmsu verkefnahópa

Össur leitar að sérfræðingi til þess að taka þátt í hönnun og þróun ERP 
lausna fyrirtækisins. Þessi einstaklingur mun taka þátt í innleiðingu og 
uppbyggingu nýrra ERP lausna Össurar.

Össur leitar að reyndum einstaklingi með haldgóða reynslu í 
verkefnastjórnun sem mun starfa í hópi reyndra verkefnastjóra. 
Sérmenntun í verkefnastjórnun og alþjóðlegar vottanir eru kostur.

Össur leitar að sérfræðingi til þess að leiða hönnun og þróun á lausnum 
sem byggja á Salesforce. Þessi einstaklingur er hluti af teymi hönnuða og 
tæknistjóra sem tryggja skilvirkni út um allan heim.

Össur leitar að einstaklingi til að taka þátt í hönnun, útfærslu og stjórnun 
á samþættingarverkefnum. Þessi einstaklingur mun vera partur af teymi 
hönnuða og tæknistjóra með það að markmiði að tryggja skilvirkt flæði 
upplýsinga.



FORSTÖÐUMAÐUR 
FRÆÐSLU- OG MENNINGARSVIÐS
GARÐABÆJAR

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

Garðabær auglýsir laust til umsóknar starf forstöðumanns fræðslu- og menningarsviðs.

Leitað er að öflugum einstaklingi sem er tilbúin/-n til að stýra metnaðarfullu starfi
starfsmanna og stofnana bæjarins í þeim málaflokkum sem tilheyra sviðinu og vera einn af
leiðandi aðilum í uppbyggingu samfélagsins í Garðabæ.

Fræðslu- og menningarsvið hefur yfirumsjón með málefnum leik- og grunnskóla,
menningarmálum, íþrótta- og tómstundamálum og forvarnarmálum. Undir sviðið heyra skólar
bæjarins, menningarstofnanir og íþróttamiðstöðvar. Í Garðabæ er unnið eftir markvissri
skólastefnu sem nær til allra skóla bæjarins. Áhersla er lögð á sjálfstæði skóla, fjölbreytni og
valfrelsi nemenda sem felst m.a. í því að nemendur og foreldrar þeirra hafa fullt frelsi um val
á skóla.

Í menningarstefnu Garðabæjar er m.a. lögð áhersla á að marka Garðabæ sérstöðu sem
hönnunarbær og á menningu og listsköpun meðal barna og ungmenna.

Góð aðstaða er til iðkunar íþrótta, líkams- og heilsuræktar í Garðabæ og er áhersla lögð á að
hvetja börn og ungmenni til þátttöku. Íþrótta- og tómstundaráð Garðabæjar hefur samþykkt
afreksstefnu og veitir styrki samkvæmt henni árlega. Gerður hefur verið samstarfssamningur
við landlæknisembættið um að Garðabær verði heilsueflandi samfélag.

Hlutverk og ábyrgð:
• Yfirumsjón með þeim málaflokkum sem heyra undir sviðið
• Fagleg og fjárhagsleg ábyrgð á rekstri og starfsemi sviðsins
• Ábyrgð á stefnumótun og framtíðarsýn
• Frumkvæði í þróun og innleiðingu nýjunga
• Samstarf við yfirstjórn bæjarins, starfsmenn og aðra aðila sem tengjast málaflokkum sviðsins

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, meistaragráða æskileg
• Áræðni og drifkraftur
• Haldbær reynsla af stjórnun og stefnumótun
• Reynsla af mannaforráðum og fjárhagslegri ábyrgð
• Góð greiningarhæfni og rökhugsun
• Stjórnunar- og skipulagshæfileikar
• Forystuhæfni og færni til að leiða samvinnu mismunandi hópa
• Framsýni, frumkvæði og metnaður í starfi
• Þjónustu- og samskiptahæfni
• Hæfni til að setja fram mál í ræðu og riti

Umsóknarfrestur er til og með 25. nóvember 2018.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Gunnar Einarsson bæjarstjóri í síma 525 8500.

Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilskrá um störf umsækjanda, menntun, stjórnunarreynslu
og verkefni sem viðkomandi hefur unnið og geta varpað ljósi á færni umsækjanda til að sinna
starfi forstöðumanns. Jafnframt er óskað eftir greinargerð að hámarki 2 blaðsíður þar sem
umsækjandi lýsir framtíðarsýn sinni fyrir leik- og grunnskóla, menningarmál, íþrótta- og
tómstundamál og forvarnarmál í Garðabæ.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um rafrænt á vef Garðabæjar, gardabaer.is 

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.
Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef Garðabæjar https://starf.gardabaer.is

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

– erum við með réttu
manneskjuna

Job.is

Þú finnur 
draumastarfið á

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Kennsla

Iðnaðarmenn

Heilbrigðisþjónusta

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Sérfræðingur í hjúkrun  Landspítali Reykjavík 201811/2019
Starfsmaður í hlutastarf Landspítali, rúmaþjónusta Reykjavík 201811/2018
Mannauðsstjóri Landspítali, rannsóknarsvið Reykjavík 201811/2017
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, bæklunarskurðdeild Reykjavík 201811/2016
Sjúkraliði Landspítali, bæklunarskurðdeild Reykjavík 201811/2015
Sérfræðingur í áhættustýringu Íbúðalánasjóður Reykjavík 201811/2014
Kennsluþróunarstjóri Háskóli Íslands, Menntavísindasvið Reykjavík 201811/2013
Verkefnisstjóri starfsþróunar Háskóli Íslands, Menntavísindasvið Reykjavík 201811/2012
Framkvæmdastjóri þjónustusviðs Samgöngustofa Reykjavík 201811/2011
Lögfræðingur Samgöngustofa Reykjavík 201811/2010
Eftirlitsmaður í flugleiðsögudeild Samgöngustofa Reykjavík 201811/2009
Eftirlitsmaður í flugleiðsögudeild Samgöngustofa Reykjavík 201811/2008
Svæðisstjóri Heilsugæslan Hamraborg Kópavogur 201811/2007
Fagstjóri lækninga Heilsugæslan Hvammi Kópavogur 201811/2006
Starfsmaður á skurðlækningadeild Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201811/2005
Ræsting og afgreiðsla Heilbrigðisstofnun Norðurlands Kópasker 201811/2004
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201811/2003
Sérfræðilæknir í heimilislækn. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201811/2002
Hjúkrunarfræðingar á legudeild Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201811/2001
Hjúkrunarfr., slysa-/bráðamóttaka Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201811/2000
Hjúkrunarfr. í skólaheilsugæslu Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201811/1999
Yfirlögregluþjónn Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Reykjanesbær 201811/1998
Yfirlögregluþjónn Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Keflavíkurflugv. 201811/1997
Rannsóknarlögreglumaður Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Reykjanesbær 201811/1996
Rannsóknarlögreglumaður Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Keflavíkurflugv. 201811/1995
Lögreglufulltrúi Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Keflavíkurflugv. 201811/1994
Vefstjóri Háskóli Íslands Reykjavík 201811/1993
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201811/1992
Ráðgj., snemmtæk atferlisíhlutun Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins Kópavogur 201811/1991
Verkefnastjóri Landspítali, eldhús og matsalir Reykjavík 201811/1990
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, skilunardeild Reykjavík 201811/1989
Sálfræðingur Landspítali, geðsvið Reykjavík 201811/1988
Umsjón með safnbúð Listasafn Íslands Reykjavík 201811/1987
Vélamenn Vegagerðin Hafnarfjörður 201811/1986
Ritari á heilsugæslu Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201811/1985
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201811/1984
Lektor í lífeðlisfræði Háskólinn á Akureyri Akureyri 201811/1983
Aðjúnkt í hjúkrunarfræði Háskólinn á Akureyri Akureyri 201811/1982
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Ólafsvík 201811/1981
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Stykkishólmur 201811/1980

Veitustjóri á umhverfissviði
Laust er til umsóknar starf veitustjóra sveitarfélagsins Húnaþings 
vestra. Um er að ræða 100% starf í stjórnsýslu sveitarfélagsins. 
Starfið heyrir beint undir sveitarstjóra Húnaþings vestra. Leitað 
er að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi í starf veitustjóra. 
Veitustjóri ber ábyrgð gagnvart sveitarstjóra og sveitarstjórn í 
öllum störfum sínum og ákvörðunum.

Starfssvið
 Starfar á umhverfissviði við hlið rekstrarstjóra og  

 umhverfisstjóra. 
 Ber ábyrgð á framkvæmdum og rekstri fráveitu, hitaveitu og  

 vatnsveitu en vinnur jafnframt að öðrum tilfallandi verkefnum í  
 samráði við rekstrarstjóra og umhverfisstjóra.   
 Er yfirmaður annarra starfsmanna veitna
 Vinnur að undirbúningi fjárhagsáætlana fyrir veitur í samvinnu  

 við framkvæmdaráð og aðra starfsmenn sveitarfélagsins eftir  
 því sem við á.
 Ber ábyrgð og eftirlit með öryggismálum sem snerta veitur.

Menntunar- og hæfniskröfur
 Menntun sem nýtist í starfi 
 Reynsla á sviði framkvæmda er nauðsynleg
 Reynsla af áætlanagerð, s.s. verk-, kostnaðaráætlunum.
 Góð almenn tölvukunnátta
 Geta til að tjá sig í ræðu og riti
 Sjálfstæði í vinnubrögðum, þjónustulund og hæfni í mannlegum  

 samskiptum
 Þekking og reynsla af stjórnun og rekstri er æskileg
 Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er æskileg

Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilskrár og kynningar-
bréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðnin-
gur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Umsóknarfrestur um starf veitustjóra Húnaþings vestra er til og 
með 26. nóvember nk. Umsóknir skulu vera skriflegar og skal 
senda þær til skrifstofu Húnaþings vestra, Hvammstangabraut 
5, 530 Hvammstangi. Öllum umsóknum verður svarað skriflega. 
Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi Húnaþings vestra á hei-
masíðu sveitarfélagsins www.hunathing.is.  Nánari upplýsingar 
um starfið veitir  Guðný Hrund Karlsdóttir, sveitarstjóri í síma 
455-2400

Hvammstangi í Húnaþingi vestra er stærsti þéttbýliskjarni 
sveitarfélagsins með um 600 íbúa en íbúar í Húnaþingi vesta eru 
um 1200.  Hvammstangi er í alfaraleið, aðeins 6 km. frá þjóðvegi 1 
og í u.þ.b. tveggja klst. akstursfjarlægð frá Reykjavík og Akureyri. 
Í Húnaþingi vestra er til staðar öll almenn opinber þjónusta auk 
annarrar fjölbreyttrar þjónustu. Möguleikar til útivistar, íþrótta, 
afþreyingar og félagsstarfa eru fjölmargir og því er Húnaþing 
vestra góður búsetukostur fyrir fjölskyldufólk.

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

intellecta.is
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Drög að breytingum á Svæðis- 
skipulagi Suðurnesja 2008-2024

Svæðisskipulagsnefnd Suðurnesja hefur samþykkt að kynna drög 
að breytingum á Svæðisskipulagi Suðurnesja 2008-2024 ásamt 
umhverfisskýrslu í samræmi við 27. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 
Drögin verða aðgengileg á heimasíðu Sambands sveitarfélaga á 
Suðurnesjum (www.sss.is/svaedisskipulag), allra sveitarfélag- 
anna og aðila sem eiga aðild að nefndinni. Jafnframt verða drögin 
aðgengileg á skrifstofu sambandsins.

Breytingar á skipulagi snúa að:

Ábendingar og athugasemdir við drögin skal senda til skrifstofu 
 

sss@sss.is. Þær þurfa að berast fyrir 5. desember 2018.

Formaður svæðisskipulagsnefndar verður á skrifstofu Sambands 
sveitarfélaga á Suðurnesjum þann 13. nóvember milli kl. 15-17,  
til að svara fyrirspurnum um breytingartillöguna.

Svæðisskipulagsnefnd Suðurnesja
Ólafur Þór Ólafsson, formaður 

kopavogur.is

Leikskólinn Marbakki er fimm deilda leikskóli með rými fyrir 104 börn. Leikskólinn tók til starfa árið 
1986 og er hann staðsettur í Sæbólshverfi í Kópavogi. Leikskólastarfið er í anda hugmyndafræði  
Reggio Emilia.  Einkunnarorð skólans eru sjálfstæð, glöð og skapandi börn. 

Menntunar- og hæfniskröfur
· Leikskólakennaramenntun 
· Reynsla af starfi í leikskóla 
· Reynsla af stjórnun æskileg
· Reynsla og þekkingin af starfi hugmyndafræði Reggio Emila æskileg
· Forystuhæfileikar og góð færni í mannlegum samskiptum
· Fagleg forysta, sýn og vilji til nýbreytni og þróunar í leikskólastarfi
· Frumkvæði, lausnamiðuð hugsun og metnaður til að ná árangri í starfi
· Gott vald á íslenskri tungu
· Góð tölvukunnátta 

Ráðningartími og starfshlutfall
Um er að ræða fullt starf frá og með 2. janúar 2019 eða samkvæmt samkomulagi.    

Frekari upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og FSL.

Unnið er samkvæmt starfslýsingum Félags stjórnenda í leikskóla.  

Þeir sem ráðnir eru til starfa í leikskólum Kópavogs þurfa að undirrita heimild til að afla upplýsinga af 
sakaskrá.

Umsóknarfrestur er til og með 26. nóvember 2018.

Nánari upplýsingar veita Hólmfríður K Sigmarsdóttir, leikskólastjóri s. 840-2682 og Sigurlaug Bjarna-
dóttir (sigurlaugb@kopavogur.is) deildarstjóri leikskóladeildar, s. 441-2855.

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

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

Aðstoðarleikskólastjóri 
í Marbakka   
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Geirsgata 9 | 101 Reykjavík | Sími 535 5500 
Hafnarstræti 91 | 600 Akureyri | Sími 535 5500 

  s        

 SAMSTARFSAÐILAR UM GÆÐA-  
 OG UMHVERFISÚTTEKTIR
Ferðamálastofa auglýsir eftir óháðum skoðunar- eða vottunarstofum til að annast 
úttektir hjá þátttakendum í Vakanum, gæða- og umhverfiskerfi ferðaþjónustunnar.

Viðkomandi fyrirtæki þurfa:

 Að vera sérhæfð í úttektum og vottunum og starfa samkvæmt eftirfarandi stöðlum:   
ISO 17021 eða ISO 17065.

 Að geta tryggt hlutleysi, trúverðugleika og fagmennsku úttektaraðila.

  Að hafa burði til að taka út ferðaþjónustufyrirtæki alls staðar á landinu.

  Að hafa nægjanlega marga úttektaraðila með viðeigandi hæfni og þekkingu á ferðaþjónustu á Íslandi. 

Úttektaraðilar þurfa að sitja námskeið Ferðamálastofu um Vakann og gildandi gæða- og umhverfisviðmið kerfisins.

Verkefnið verður nánar skilgreint í samningi á milli aðila þar sem nákvæm lýsing á fyrirkomulagi mun koma fram.

Umsókn ásamt vandaðri greinargerð um hæfni umsækjenda og sýn á verkefnið skal senda til Áslaugar Briem  
hjá Ferðamálastofu á netfangið aslaug@ferdamalastofa.is, eigi síðar en 23. nóvember n.k.

Ferðamálastofa áskilur sér rétt til að synja umsóknum sem ekki teljast uppfylla ofangreindar kröfur.

TILBOÐSLÓÐ
Hraunskarð 2, Hafnarfirði
Hafnarfjarðarbær óskar eftir tilboðum lögaðila í 
fjölbýlishúsalóð fyrir 32 íbúðir að Hraunskarði 2.

Búið er að marka lágmarksverð í lóðina og teljast 
tilboð undir lágmarksverði ógild. Tilboðum ásamt 
viðeigandi fylgigögnum skal skilað  til Þjónustuvers, 
Strandgötu 6 fyrir kl. 10 þann 19. nóvember n.k. 
Tilboð verða opnuð kl. 10 sama dag á sama stað. 

Sjá skipulagsuppdrátt, skilmála, gjaldskrá og fleira á 
hafnarfjordur.is

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

SANNKÖLLUÐ NÁTTÚRUPERLA Á FRÁBÆRUM STAÐ!

Styrkir til menningarsamstarfs 
milli Noregs og Íslands 
Norsk stjórnvöld leggja árlega til framlag til norsks-íslensks menn-
ing arsamstarfs. Markmið framlagsins er að stuðla að fjölbreyttu 
menningarsamstarfi milli Noregs og Íslands. 

Umsækjendur verða að fylla út umsóknareyðublað á vef norska 
menningarráðsins (Norsk kulturråd): https://www.kulturradet.no/
stotteordning/-/vis/norsk-islandsk-kultursamarbeid 

Æskilegt er að umsóknir séu skrifaðar á norsku, dönsku, sænsku 
eða ensku. 

Umsóknarfrestur um styrki rennur út þann 4. desember nk.

Nánari upplýsingar er að finna á vefsíðu mennta- og menning-
armálaráðuneytis: menntamálaráðuneyti.is
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ÚTBOÐ

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

20596 HÍF - Hús íslenskra fræða 
– húsbygging 

 
Framkvæmdasýsla ríkisins, fyrir hönd  mennta- og menning-
armálaráðuneytis óskar eftir tilboðum í verkið „Hús íslenskra 
fræða – Hús og lóð“, Arngrímsgötu 5, Reykjavík. 
Hús íslenskra fræða verður á þremur hæðum auk kjallara undir 
hluta þess. Opinn bílakjallari verður sunnan- og vestanmegin 
við húsið. Byggingin er sporöskjulaga og er formið brotið upp 
með útskotum og inngörðum. Að utan er byggingin klædd 
opnum málmhjúp. Helstu stærðir eru:

Lóð:  um 6.502 m²
Stærð byggingar /birt flatarmál, án bílakjallara:  um 6.477 m²
Byggingarmagn ofanjarðar:  um 5.038 m²
Stærð bílakjallara:  um 2.230 m²
Brúttó rúmmál:  um 28.548 m³

Verkefnið er unnið samkvæmt BIM og stefnt er að því að 
byggingin verði vottuð sem vistvænt mannvirki samkvæmt 
alþjóðlega vottunarkerfinu BREEAM.

Verkinu skal vera að fullu lokið í febrúar 2022.

Útboðsgögn eru aðgengileg á vef Ríkiskaupa  
www.rikiskaup.is. Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum,  
fimmtudaginn 24.  janúar 2019  kl.  11:00  að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska.

Um er að ræða tvö störf hjá byggingarfulltrúanum í Reykjavík. Embætti byggingarfulltrúans í Reykjavík starfar á grundvelli 
mannvirkjalaga, byggingarreglugerðar og samþykkt borgarstjórnar um embættisafgreiðslur byggingarfulltrúa svo og öðrum 
lögum, reglugerðum og samþykktum er byggingarmál varða. Byggingarfulltrúi er með vottað gæðastjórnunarkerfi í samræmi 
við ISO 9001:2015. 

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 úttektarfulltrúa

sambærilegum tæknigreinum á háskólastigi í samræmi 
við ákvæði mannvirkjalaga. 

og verkumsjón er kostur.

og eiga samskipti í hóp.

ritað mál fyrir stjórnsýslu borgarinnar. 

tölvukunnáttu og notkun algengra forrita.

Úttektarfulltrúi og arkitekt 
óskast til starfa hjá byggingarfulltrúa

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Starfssvið úttektarfulltrúa

gögn, lög, reglugerðir og staðla.  

byggingarfulltrúa.

samskiptum við framkvæmda- og ábyrgðaraðila.

verk sem viðkomanda eru falin. 

kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur er til og með 26. nóvember 2018. Sækja skal 
um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „laus störf“ – “Úttektarfulltrúi” eða “Arkitekt”.

oskar.torfi.thorvaldsson@
reykjavik.is

Menntunar- og hæfniskröfur arkitekts

háskólastigi.  

ásamt reynslu í hönnun mannvirkja og gerð aðal- og 
séruppdrátta.

og eiga samskipti í hóp.

ritað mál fyrir stjórnsýslu borgarinnar. 

tölvukunnáttu og notkun algengra forrita.

Starfssvið arkitekts

innsend gögn og uppdrætti.

afgreiðslufundi byggingarfulltrúa.

byggingarfulltrúa.

og gerð aðal- og séruppdrátta aðalhönnuða.

hafa verið við mál á afgreiðslufundum og leiðbeina 
viðskiptavinum embættisins eftir þörfum.

byggingarfulltrúa. 

Sala fasteigna frá

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

Vorum að fá í sölu 1731,7 fm iðnaðarhúsnæði á neðstu hæð við 
Faxafen 12. Í dag er starfrækt crossfit stöð í húsnæðinu. Innkeyrslu-
dyr á bakvið. Húsnæðið lítur vel út að utan og innan.

Nánari uppl.: H. Daði Hafþórsson lg. fasteignasala s: 824 9096, 
dadi@eignamidlun.is.

Glæsilegar nýar og nýuppgerðar 2ja – 4ra herbergja íbúðir til leigu í miðbæ 
Reykjavíkur. Íbúðirnar eru stutt frá Hallgrímskirkju í þriggja hæða húsi. 
Íbúðirnar leigjast út með eða án húsgagna til lengri eða skemmri tíma. 
Flestar íbúðirnar eru með þvottavélum en einnig er þvottaaðstaða í kjallara 
fyrir þær íbúðir sem ekki eru með þvottaaðstöðu í íbúðum.

Nánari upplýsingar veitir: 
Þórarinn í síma 783 3020 eða tölvupósti: toti@raritet.is

Glæsilegar nýjar og nýuppgerðar  
íbúðir til leigu

Hlíðarvegur 11, 200 Kópavogi

Falleg 3. herb. neðri hæð í þríbýli með bílskúr og sérinngangi. Í íbúðinni eru 2 svefn-
herbergi, eldhús, baðherbergi, þvottahús, borðstofa og stofa. Góðar suðursvalir. 
Bílskúr upphitaður. Heitt og kalt vatn. Frábær staðsetning. V. 4 .9 m.

Nánari uppl. Haraldur Guðjónsson lgf s. 783 1494 

Haraldur Guðjónsson
lögg. fast.

s. 783 1494 
halli@fasteignasalan.is

OPIÐ HÚS



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

Ragnar G. Þórðarson
ragnar@gardatorg.is
s: 8995901

Sigurður Tyrfingsson
sigurdur@gardatorg.is
s: 8983708

Steinar S. Jónsson
steinar@gardatorg.is
s: 8985254

Haraldur Björnsson
haraldur@gardatorg.is
s: 7878727

Frakkastígur 12A. Reykjavík   

Falleg og vel innréttuð 3-4ra herbergja 110 fm 
íbúð á góðum stað í miðbæ Reykjavíkur.  
Tvennar svalir, sér stæði í bílgeymslu.
Verð 64 m.  
Nánari uppls. veitir Steinar S: 898-5254

Holtsvegur 27. Garðabæ.

Opið hús laugardaginn 10. nóv. frá kl: 14-14:30
Fullbúnar íbúðir til afhendingar strax.
Íbúð 201. 3ja herbergja 101,9 fm á 2.hæð með 
suður svölum og stæði í bílgeymslu. Verð 56.9 m.  
Íbúð 303. 4ra herbergja 135,5 fm á 3.hæð með 
tvennum svölum, hjónaherbergi með sér baðher-
bergi. Bílskúr 28,4 fm. Verð 74.9 m.
Nánari uppls. veitir Steinar S: 898-5254.

OPIÐ HÚS
JAÐARLEITI 8 

 103 REYKJAVÍK

BOÐAÞING 18-20 
KÓPAVOGI

ÞRASTARTJÖRN 26-36, REYKJANESBÆ   

Opið hús sunnudaginn 11. nóvember
frá kl: 13-13:30

Til sölu glæsilegar nýja 2ja og 3ja her-
bergja íbúðir með og án bílageymslu.
Íbúðirnar eru fullbúnar með gólfefnum, 
gluggatjöldum, ísskáp og uppþvottavél.

Verð frá 45 til 65 millj. 

Nánari uppl. veitir Steinar S: 898-5254
Um er að ræða 138 fm raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr.
Húsin skilast miðað við byggingstig 4. Lokafrágangur des. 2018
Afhending við kaupsamning: Verð á endahúsum 33,9 millj. Verð á millihúsum 31,9 millj. 

Upplýsingar veitir Sigurður Tyrfingsson löggiltur fasteignasali í síma 898-3708, sigurdur@gardatorg.is 

Opið hús sunnudaginn 11. nóvember 
frá kl: 13-13:30

Til sölu nýjar fullbúnar 2ja-3ja og 4ra 
herbergja íbúðir með og án bílageymslu.

Íbúðirnar ert til afhendingar strax með 
gólfefnum, gluggatjöldum, ljósum og 
ísskáp.

Verð frá 42,9 til 59 millj.

Nánari uppl. veitir Steinar S: 898 5254 
TIL AFHENDINGAR STRAX 

FULLBÚNAR ÍBÚÐIR

TIL AFHENDINGAR STRAX 
FULLBÚNAR ÍBÚÐIR

OPIÐ 

HÚS
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Einarsnes 4 – Endaraðhús á tveim hæðum

Húsið er nýlega klætt að utan á vandaðan hátt og er í góðu ástandi. 
Stór og falleg aflokuð sólrík lóð  í góðri rækt. Fjögur svefnh. á neðri 
hæð en stórar og bjartar stofur ásamt nýlega endurnýjuðu eldhúsi á 
efri hæð.  Mikil lofthæð er á efri hæðinni.  Stórar L-laga svalir með 
stórbrotnu og óskertu útsýni í suður, vestur og norður.  Mögulegt að 
útbúa íbúðarrými í bílskúr. Opið hús laugardag kl. 13.30-14.00.  
Frekari upplýsingar veitir Ragnar; 774 7373 ragnar@heimili.is

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

OPIÐ HÚS

Ragnar  
Þorgeirsson
viðskiptafræðingur

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Sala fasteigna frá

Skálahlíð - Til leigu
Hluti húsnæðis við 
Skálahlíð í Mosfellsbæ 
er til leigu. Um er að 
ræða 512 fm á tveimur 
hæðum. Á neðri hæð 
eru snyrtingar, eldhús, 
salur og borðsalur.  
Á efri hæð er eitt stórt 
opið rými og geymsla.

Nánari upplýsingar veitir: Hilmar Þór Hafsteinsson Löggiltur fasteignasali, 
löggiltur leigumiðlari, hilmar@eignamidlun.is, Farsími: 824 9098

               
588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík
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2000 fm atvinnuhúsnæði miðsvæðis í Ásbrú með 
fjöldan allan af bílastæðum á malbikaðri lóð

Innkeyrsla möguleg frá fram- og bakhlið hússins

Möguleiki á aðlögun innviða húsnæðisins í  

Gott tækifæri fyrir þá sem þurfa góða  
inni- og útiaðstöðu

Hagstætt leiguverð

Grænásbraut 720 
Ásbrú

 

TIL LEIGU

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

Laus strax

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is



Dórothea
Fasteignasali
898 3326

Helgi
Fasteignasali
780 2700 

Sigurður
Fasteignasali
898 6106

Hafdís
Fasteignasali
820 2222

Þóra
Fasteignasali
822 2225

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
698 7695

Hrönn
Fasteignasali
692 3344

KYNNING 
verður á skrifstofu Fasteignasölunnar TORG

GARÐATORGI 5, Garðabæ

LAUGARDAGINN 10. NÓV
FRÁ KL.13:00 - 14:00 

NÝJAR ÍBÚÐIR 
TIL SÖLU
NÚTÍMALEGT 
MIÐBORGARHVERFI
EFSTALEITI 27, LÁGALEITI 1-9

Íbúðir frá 35fm studíó-íbúðir upp í 5 herb. 120fm

Stúdíóíbúð verð frá 28,5m        2. herb. verð frá 33.9m
3. herb. verð frá 58.9m         4. herb. verð frá 64.9m
5. herb. verð frá 79.8m

Verð frá kr. 28.400.000

 Nýtt og nútímalegt miðborgarhverfi með skjólsælum görðum,  

útivistar og leiksvæði.

 Áætluð afhending fyrstu íbúða í apríl 2019.

 Fullbúnar íbúðir án gólfefna fyrir utan votrými sem verða flísalögð.

 Bjartar og nútímalegar íbúðir með hagnýtu skipulagi.

 Innréttingar hannaðar af G.K.S.

 Rut Kára innanhúsarkitekt sá um að velja saman efni og lit á  

innréttingum.

 Stæði í bílageymslu fylgir mörgum íbúðum.

 Húsin eru einangruð að utan og klædd með álklæðningu.

 Íbúðir afhentar fullbúnar með öllum innbyggðum eldhústækjum en 

án gólfefna.

  

Allar nánari upplýsingar veitir söludeild Fasteignasölunar TORG

HRINGIÐ BEINT Í SÖLUMENN!

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

Lágaleiti 9  Íb. 114 
2ja herb.

Stærð: 50,8m2

Verð: 36.900.000

Efstaleiti 27 Íb. 206
3ja herb 

Stærð: 101,0m2

Verð: 59.850.000

Íb

0

Lágaleiti 9 
2ja herb.

Stærð: 50,8m2

Verð: 36.900.000

27 Íb. 206
3ja herb 

ð: 101,0m2

59.850.000
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HEIL HÚSEIGN VIÐ AUÐBREKKU TIL SÖLU

Vönduð fasteign við Auðbrekku 21, Kópavogi til sölu.

Verð kr. 350.000.000,-.

Frekari upplýsingar veitir Agnar lgfs. í s. 820-1002 eða agnar@domusnova.is

Frakkastígsreitur
FRAKKASTÍGUR 8 / HVERFISGATA 58A OG B
Á Frakkastígsreit eru í byggingu 67 litlar og meðalstórar íbúðir sem munu tengjast skjólgóðum, lokuðum garði. Um er að ræða 

2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir. Stæði í bílageymslu fylgir með hluta af íbúðunum. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna. 

· Stærð íbúða er frá 56 – 147 fm.

· 2ja herb. verð frá 39,9 m.

· 3ja herb. verð frá 55,9 m.

· Ein 4ra herb. íbúð eftir (147,2 fm)

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 10. NÓVEMBER MILLI KL. 13.00 OG 13.30

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

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

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

Kjartan Hallgeirsson
löggiltur fasteignasali 
kjartan@eignamidlun.is
Sími 824 9093

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



UPPHAF FASTEIGNAFÉLAG
Upphaf fasteignafélag slhf. er alhliða fjárfestir á íbúðamarkaði sem tekur þátt í verkefnum 

á öllum stigum byggingarferilsins. Markmið félagsins er að byggja næstu árin allt að 200 

til 250 hagkvæmar íbúðir á ári, sem eru ætlaðar litlum og meðalstórum fjölskyldum. Íbúð- 

irnar eru ýmist ætlaðar til útleigu eða sölu. Verkefnin eru unnin fyrir félagið af fjölmörgum 

byggingarverktökum. Félagið vinnur einnig að þróunarverkefnum lóða og svæða, endur-

bótum og breytingum á eldra húsnæði. 

Upphaf er með um 900 íbúðir í þróun, byggingu, sölu eða leigu á höfuðborgarsvæðinu 

öllu. Heimasíða félagsins er www.upphaf.is og síminn er 519 3300.

INNANHÚSSHÖNNUN

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITA

Grunnhugmynd hönnunarinnar á Holtsvegi er einfaldleiki 

og tímaleysi. Áhersla er lögð á gott samband  á milli alls 

skipulags og innra fyrirkomulags, efnisáferða og lita í íbúð- 

unum sem skipti miklu máli í allri upplifuninni og stemmn-

ingunni. Lagt er upp úr að skapa aðlaðandi og hlýlega 

stemmningu með fallegum jarðlitum og efnum sem endast 

vel og er því dökkur viður allsráðandi í innréttingum ásamt 

ljósum steini sem gerir íbúðirnar einstaklega notalegar 

og hýlegar.

Helga Sigurbjarnadóttir innanhússarkitekt FHI 
og Berglind Berndsen innanhússarkitekt FHI

Gunnar Sverrir Harðarson
Löggiltur fasteignasali
Sími 862 2001
gunnar@remax.is

Ástþór Reynir Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 899 6753
arg@remax.is

Senter

Urriðaholt

Keflavík

Elliðarárvogur

Grafarholt7–20 mín.

5 mín.

30 mín.

Miðborg

6 mín.

6 mín.Miðbær Garðabæjar

SÖLUSÝNING - HOLTSVEGUR 2-6
SUNNUDAGINN 11. NÓVEMBER - KL. 15.00 - 15.30

Glæsilegar 2ja til 5 herbergja íbúðir 
á einstökum stað í Urriðaholti



Landmark leiðir þigþ g heim!landmark.isHlíðasmári 2, 201 Kópavogur., p g

ÁSBÚÐ 77 – 210 GBÆ. SÖLKUGATA 2 – 270 MOS. SKÓGARHJALLI 11 -200 KÓP

SÓLARSALIR 11 – 203 KÓP

BERGSTAÐASTRÆTI 66 – 101 RVK

KÁRSNESBRAUT 21.A – 200 KÓP LAXATUNGA 130 – 270 MOS

FURUGRUND 44  - 200 KÓP. LAUTARVEGUR 14 OG 16 – 103 RVK. TRÖNUHJALLI 7 – 200 KÓP.

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS 

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

BORGARHOLTSBRAUT 9 – 200 KÓP

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

BÓKIÐ SKOÐUN

NÝTT



Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur., p g

HLÍÐARHJALLI 76, 200 KÓP. BREKKUGATA 17 - 190 VOGAR HÚSALIND 15 – 201 KÓP

OPIÐ HÚS 

SKÚTUVOGUR 1B, 104 RVK

ATVINNUHÚSNÆÐI – 

AUSTURKÓR 42 - 203 KÓP ENGJASEL 69, 109 RVK. 

Upplýsingar
um íbúðir veita:

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

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

- Íbúðir verða afhentar í NÓVEMBER 2018 fullbúnar með gólfefnum.

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

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

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

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

Verð: 60.3 – 99.9 millj.

DYNGJUGATA 1-3,  
URRIÐAHOLT GARÐABÆ

8
EIGNIR

SELDAR

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 



VERÐ FRÁ 38,9 MILLJÓNUM

OPIÐ HÚS – FULLBÚIN SÝNINGARÍBÚÐ

Nýjar snjallíbúðir miðsvæðis, 
hannaðar til að nýta tíma, jafnt 
sem fermetra fullkomlega

· Stærðir frá 63–198 m

Hannes 
Steindórsson

699 5008
hannes@fastlind.is

Stefán Jarl 
Martin
Lögg. leigumiðlari
892 9966
stefan@fastlind.is

Gunnar 
Valsson

699 3702
gunnar@fastlind.is

Kristján Þórir 
Hauksson

696 1122
kristjan@fastlind.is

510 7900 / Hlíðasmári 6 / 201 Kópavogur fastlind.is

LAUGARDAGINN 10. NÓV. FRÁ KL. 14:00–15:00



Bryndís

Óttuhæð 7
210 GARÐABÆR

Snyrtilegt sex herbergja hús fyrir neðan götu á 
grónum stað í Garðabæ. Húsið hefur að geyma 
þrjú baðherbergi, tvær svalir, tvær sturtur og 
saunu svo eitthvað sé nefnt. 

STÆRÐ: 294 fm EINBÝLI       HERB: 6

134.900.000
Heyrumst
Jón   777 2288
Sölufulltrúi/í námi til lögg.fasteignasala

Ljósalind 6
201 KÓPAVOGUR

Björt og snyrtileg 3-4 herb íbúð með útsýni á 
eftirsóttum stað í litlu fjölbýli að Ljósalind 6. 
Möguleiki á að bæta við þriðja svefnherberginu 
úr borðstofu.

STÆRÐ: 92,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

44.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Leifsgata 22
101 REYKJAVÍK

Rúmgóð og björt þriggja herbergja íbúð á 
annari og efstu hæð í þríbýlishúsi að Leifsgötu 
22.

STÆRÐ: 97,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

42.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

101 REYKJAVÍK

Mjög góðir tekjumöguleikar. Neðri hæð í fastri leigu með 

sex mánaðauppsagnafresti, tekjur 145.000kr. Sérinn- 

gangur í báðar eignir. 

STÆRÐ: 82 fm ÞRÍBÝLI        HERB: 5

51.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Neðstaleiti 1
103 REYKJAVÍK

Björt og glæsileg íbúð á 3. hæð (efstu) ásamt stæði í 

bílageymslu. Skráning hjá Þjóðskrá: íbúð 69,7 fm og 

bílastæði 31,8 fm. Sérgeymsla í sameign. Nýleg gólfefni, 

STÆRÐ: 101,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

39.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Espigerði 4
108 REYKJAVÍK

5 herbergja íbúð á 2. hæð í mjög mikið endur-
bættu fjölbýlishúsi í Espigerði. Hægt er að bæta 
við 2 herbergjum á kostnað stofu. Eignin er laus 
til afhendingar.

STÆRÐ: 138,6 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

53.500.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Löggiltur fasteignasali 

Lundarbrekka 2
200 KÓPAVOGUR

Björt og falleg 5 herbergja íbúð á efstu hæð í 
mikið endurbættu fjölbýlishúsi við 
Lundarbrekku 2 í Kópavogi. Íbúðin er með 
sérinngang af svölum.

STÆRÐ: 124,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

44.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Löggiltur fasteignasali

Nýlendugata 45
101 REYKJAVÍK

Stórglæsilegt, mikið endurnýjað 7 herbergja einbýlishús 

á frábærum stað í miðbæ Reykjavíkur. Einstaklega falleg 

og vel hönnuð eign. Ath: laust við kaupsamning, seljandi 

skoðar skipti á minni eign í 101 Reykjavík.

STÆRÐ: 184 fm EINBÝLI      HERB: 7

91.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    11. nóv 14:00 – 14:30OPIÐ HÚS    10. nóv 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    11. nóv 15:00 – 15:30

OPIÐ HÚS    11. nóv 14:00 – 14:30 OPIÐ HÚS    10. nóv 14:30 – 15:00

OPIÐ HÚS    11. nóv 16:00 – 16:30OPIÐ HÚS    11. nóv 17:00 – 17:30



Með þér alla leið

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ragnheiður Pétursdóttir
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur 
fasteignasali

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

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

Óskar H. Bjarnasen 
lögg. fasteignasali
Sími:  691 1931

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

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

Hrönn Bjarnadóttir
aðstm. fasteignasala
Sími: 663 5851

Jason Ólafsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

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

.       

34,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 11 nóv. 14:00 - 14:30

Vel skipulögð 3 herb. 100 fm íbúð

Efri hæð í snyrtilegu og viðhaldsléttu

fjölbýli við Asparás, Garðabæ.

Gott alrými, sólríkar svalir.

Víðimelur 49
107 Reykjavík

.       

125,0 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 11. nóv. kl. 15:00 - 15:45

Vel skipulagt 248 fm einbýli á  
tveimur hæðum 
Innst í botnlanga með frábæru útsýni 
Mjög stílhrein og björt eign 4 svefnherbergi 
og hægt að bæta við. Stofa og eldhús í opnu 
rými þar sem er fallegur arinn 

Stór hellulögð verönd bakatil með 
skjólgirðingu 35 fm bílskúr

Fjallakór 11
203 Kópavogur

.       

62,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 11. nóv. kl. 14:45 - 15:15

Björt og falleg neðri sérhæð 
Gott hús á þessum eftirsótta stað 
Innra skipulag er einkar gott 
Stórt og fallegt alrými, fínt eldhús 
Tv hol, tvö svefnherbergi og bað 
Eignin er laus strax

Háteigsvegur 38
105 Reykjavík

.       

51,9 – 110,0 millj.Verð frá :

Aðeins 6 íbúðir eftir.  
Stærðir frá 81,7 – 146,2 fm. 
Tveggja til þriggja herbergja. 
Stæði í lokuðum bílakjallara fylgir.
Innréttingar frá Brúnás. 
Afhendast við kaupsamning. 

Einstök staðsetning á rólegum stað í  
hjarta borgarinnar í nánd við iðandi  
og fjölbreytt borgarlíf

SÖLUSÝNING
laugardaginn 10. nóv. kl. 12:00 - 13:00

Mánatún 1
105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veita:

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

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

Einstakt 724,5 fm hús á horni Víðimels og Furumels.  
Húsið er teiknað af Einari Sveinssyni arkitekt og er hönnun þess sérlega 
glæsileg með stórum stofum er vísa út að garði ásamt bogadregnum skála 

um að ræða eign sem býður upp á mikla möguleika.
Skv. fasteignaskrá er gert ráð fyrir 5 íbúðum í húsinu.   
Tvær íbúðir í kjallara, tvær sérhæðir ásamt rishæð.
Eignin þarfnast viðhalds en klárlega er um að ræða ein af glæsilegri  
byggingum vesturbæjar Reykjavíkur.   

Áhugsömum er bent á að hafa samband við 
Jón Rafn Valdimarsson löggiltan fasteignasala  
jon@miklaborg.is  sími: 695 5520

Víðimelur 29 107 Reykjavík

Nánari upplýsingar veita: 

Atli S. Sigvarðsson lögg. fasteignasali
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Nánari upplýsingar veita: 

Atli S. Sigvarðsson lögg. fasteignasali
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Nánari upplýsingar veitir:  

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

50,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 11. nóv. kl. 15:30 - 16:00

Vel skipulögð 3 herb. 100 fm íbúð

Efri hæð í snyrtilegu og viðhaldsléttu

fjölbýli við Asparás, Garðabæ.

Gott alrými, sólríkar svalir.

Asparás 8
210 Garðabær

.       

42,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
laugardaginn 14. nóv. kl. 14:00 - 14:30

Falleg, björt og vel skipulögð 86,1 fm,  
3ja herbergja íbúð á 4 (efstu) hæð í litlu  
10 íbúða fjölbýli 

Tvær íbúðir á hæðinni 

Frábær staðsetning, mikil lofthæð, útsýni 

Þvottahús innan íbúðar

Funalind 3
201 Kópavogur

.       

102,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 11 nóv.  kl. 13:00 - 13:45

Einstaklega vel staðsett 260 fm einbýli 

Stendur hátt í landi Reykjadals Mosfellssveit 

Frábært útsýni til Reykjavíkur og víðar 

5 svefnherbergi, þrjár stofur 

Gólfhiti á neðri og efri hæð 30 fm geymsla  
til viðbótar við uppg. fm

Efstu-Reykir 
271 Mosfellsbær

Upplagt fyrir hestafólk 
Fallegur 49,9 fm bústaður að meðtalinni 
5,5 fm geymslu. 50 mín frá Rvík og 10 mín 
frá Hellu 6,8 ha sumarbústaðarland með 

Heklu, Eyjafjallajökul og Vestmannaeyjar .
Stór pallur og heitur pottur. 

27,9 millj.Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Þjóðólfshagi 7

s. 773 6000

851 Holt

Eignarland sem liggur að Þingvallavatni 
Sumarbústaðaland, 3 hektara að stærð 

Landið er norð-vestamegin við Miðfell  
Á milli Miðfells og Arnarfells 
Notkunareining - sumarbústaðaland 
Mikil náttúruparadís Landið lyng og kjarri vaxið 

Tilboð óskast 

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Mjóanes nr 17

s. 845 8958

801 Þingvellir

Falleg og vel skipulögð hæð í góðu húsi  
við Lönguhlíð 11 
116 fm - 5-6 herbergja - Sérinngangur 
Sérmerkt bílastæði með rafbílatengli 
Góð staðsetning þar sem stutt er  
í alla helstu þjónustu og iðandi  
mannlíf miðbæjarins

56,5 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Langahlíð 11

s. 899 5856

105 Reykjavík

61,4 fm heilsárhús í landi Galtarholts 
Rétt norðan Borgarness 
Stutt á golfvöll í Borgarnesi 
Þrjú svefnherbergi 
Innbú fylgir með í kaupum  
Áhaldahús til viðbótar við uppg. fermetra

21,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Arkarholt

s. 695 5520

270 Borgarhreppur

Íbúðin er alls 118,6 fm á fyrstu hæð 
Tvær geymslur önnur er 10,4 fm (nr16)  
og hin 8,7 fm (nr44) Íbúðin er fullbúin  
með gólfefnum. 
Vandaðar innréttingar. Vinsæl staðsetning
Eigninni fylgir stæði í lokaðri bílgeymslu

76,0 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hrólfsskálamelur 14

s. 845 8958

170 Seltjarnarnes

Mjög sjarmerandi einbýlishús á Óðinsgötu.
Eignin samanstendur af þremur fastanr. 
samtals 318,4 fm. Stór 124 fm íbúð á 
tveimur hæðum, auk 50,3 fm kjallara og 
14.1 fm geymslu, samtals 189,0
64,7 fm 3-ja herbergja íbúð á fyrstu hæð.
-  64,7 fm 3-ja herbergja íbúð á annari hæð.

Tilboð óskast 

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307  

Nánari upplýsingar:

Óðinsgata 5

s. 778 7272

101 Reykjavík

Heilsárshús 120 fm við Fljótsbakka 29  
í nágrenni við Sogið  
Eignin skiptist í 4 svefnherbergi
Gestahús með baðherbergi  
Góðar útigeymslur fylgja 
Heitt vatn er á svæðinu

49,8 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fljótsbakki 29

s. 775 1515

801 Selfoss

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali s. 778 7272  

Nánari upplýsingar:

Óskar H. Bjarnasen, lögg. fasteignasali
ohb@miklaborg.is sími: 691 1931 

Nánari upplýsingar veita: 

Atli S. Sigvarðsson lögg. fasteignasali
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Nánari upplýsingar veitir:  

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

.       

38,9 millj.Verð frá:

OPIÐ HÚS
laugardaginn 10. nóv.  kl. 14:00 - 15:00

Glæsilegar 2ja-4ra herbergja fullbúnar íbúðir  
með sjávarútsýni á vestanverðu Kársnesinu

fallegum  
útivistar- og göngusvæðum við sjávarsíðuna
Ný brú mun tengja Kársnesið, 
háskólasamfélaginu  
við Öskjuhlíð og miðbæ Reykjavíkur.
Mikil og metnaðarfull uppbygging  
á Kársnesinu.

Hafnarbraut 9
Kársnesi / 200 Kópavogi

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Álalind 1-3 
201 Kópavogi

SÖLUSÝNING
laugardaginn 10. nóv. kl. 15:00 - 16:00

 
tveimur stigagöngum og lyftu. 
Í húsinu eru 36 íbúðir, 2ja til 4ra herbergja á bilinu 83-116 fm.
Húsið er viðhaldslétt, klætt að utan með álklæðningu  
og með gluggum úr áli.

Vandaðar innréttingar frá Sérverk og tæki frá AEG
Allar íbúðir ná í gegnum húsið með gluggum í vestur og austur

Rúmgóð stæði með rafmagnstenglum í bílageymslu
Sér þvottaherbergi innan allra íbúða
 
  Verðdæmi   2ja herb.    83,7 fm  43,5 millj.

    3ja herb.    96,4 fm  45,6 millj.
    4ra herb.  104,9 fm  53,5 millj.

SÖLUMENN MIKLUBORGAR VERÐA Á STAÐNUM



519 5500
SÍÐUMÚLA 23  108 REYKJAVÍK  FASTBORG.IS

VERÐ:
72.5M

HÆÐ

SOGAVEGUR 220 108 REYKJAVÍK

6 HERBERGI 183.4m2

GLÆSILEG EFRI SÉRHÆÐ OG BÍLSKÚR

GUNNLAUGUR 844 6447 | ÚLFAR 897 9030

Opið hús Mið. 14. nóv. frá kl. 17:00-17:30

VERÐ
46.5M

ÍBÚÐ

VESTURGATA 50A, ÍB. 301 101 REYKJAVÍK

GÓÐ ÍBÚÐ Í LYFTU HÚSI

GUNNLAUGUR 844 6447 | ÚLFAR 897 9030

STÆRÐ: 85.9m2

VERÐ
TILBOÐ

EINBÝLISHÚS

BREIÐAVÍK 89 112 REYKJAVÍK

TIL AFHENDINGAR VIÐ KAUPSAMNING

GUNNLAUGUR 844 6447 | SIGURÐUR 897 5930

6 HERBERGI

Opið hús Mán. 12. nóv. frá kl. 18:00-18:30

AUKA ÍBÚÐ

VERÐ:
46.9M

ÍBÚÐ

BREKKULÆKUR 1 105 REYKJAVÍK

3-4 HERBERGI 106.4m2

FLOTT ÍBÚÐ Á EFTIRSÓTTUM STAÐ

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON           660 4777

Opið hús Mán. 12. nóv. frá kl. 17:30-18:00

VERÐ:
48.5M

ÍBÚÐ

LINDARGATA 35 101 REYKJAVÍK

2 HERBERGI 73.1m2

GLÆSILEG ÍBÚÐ Í SKUGGAHVERFINU

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON           660 4777

Opið hús Sun. 11. nóv. frá kl. 12:30-13:00

VERÐ:
81.9M

RAÐHÚS

KRINGLAN 89 103 REYKJAVÍK

4 herb. 201m2 BÍLSKÚR FYLGIR

ENDARAÐHÚS Á TVEIMUR HÆÐUM

DAVÍÐ ÓLAFSSON 897 1533

VERÐ
165M

ÍBÚÐ

VATNSSTÍGUR 20-22 101 REYKJAVÍK

ÍBÚÐ Á 10. HÆÐ - LAUS STRAX

BRANDUR GUNNARSSON                897 1401

STÆRÐ: 173.3m2 3 HERBERGI

Opið hús Lau. 10. nóv. frá kl. 13:30-14:00

VERÐ
115M

ATVINNUHÚS

AUÐBREKKA 1 200 KÓPAVOGUR

GÓÐ LOFTHÆÐ

BRANDUR GUNNARSSON                897 1401

STÆRÐ: 397m2 LAUST STRAX

VERÐ
89.9M

EINBÝLISHÚS

EINARSNES 64 101 REYKJAVÍK

MIKIÐ ENDURNÝJAÐ Á 3 HÆÐUM

ÚLFAR 897 9030 | BÖRKUR 832 8844

STÆRÐ: 256.9m2 6 HERBERGI

Opið hús Sun. 11. nóv. frá kl. 15:30-16:00

VERÐ:
74.9M

RAÐHÚS

113 REYKJAVÍK

220m2

AFHENDAST FULLBÚIN AÐ UTAN

SJAFNARBRUNNUR 5-19

ÞÓRA 777 2882 og GUÐRÚN 621 2020

TILBÚIN TIL INNRÉTTINGA

VERÐ:
75M

JÖRÐ

KVERNGRJÓT 371 BÚÐARDALUR

SÖGÐ VERA UM 300 HEKT

HÉÐINN B. ÁSBJÖRNSSON 848 4806

RÆKTAÐ LAND 45 HEKT, HEILDARSTÆRÐ

Opið hús Sun. 11. nóv. frá kl. 13:00-14:00


