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Vélvirki
Óskum eftir vélvirkja eða 

einstaklingi með reynslu af því 
að vinna við vélbúnað í bátum.
Bæði er um að ræða vinnu við 
nýsmíði og viðhald eldri báta.

Öllum umsóknum verður svarað og fullum 
trúnaði heitið. Umsóknir og fyrirspurnir 
skulu sendar á netfangið:  info@trefjar.is

Trefjar ehf. er leiðandi í framleiðslu
plastbáta og heitra potta á Íslandi  

ÓSEYRARBRAUT 29 • 220 HAFNARFIRÐI  

SÍMI:  550 0100 • FAX:  550 0120  

CLEOPATRA@TREFJAR.IS • WWW.TREFJAR.IS

SKÓLAÞJÓNUSTA RANGÁR-
VALLA- OG VESTUR-SKAFTA-

FELLSSÝSLU AUGLÝSIR LAUST 
STARF SÁLFRÆÐINGS Í LEIK- 

OG GRUNNSKÓLUM.

Staða sálfræðings hjá Skólaþjónustu Rangárvalla- og 
Vestur-Skaftafellssýslu er laus til umsóknar. Um er að 
ræða 80 -100% stöðu sem ráðið verður í til eins árs, til að 
byrja með.
Starfsstöðin er á Hvolsvelli þar sem sálfræðingur vinnur 
í þverfaglegu samstarfi með öðrum sérfræðingum, leik-
skólaráðgjafa, kennsluráðgjafa grunnskóla og náms- og 
starfsráðgjafa. Á svæðinu eru fimm leikskólar og fimm 
grunnskólar með u.þ.b. 780 börnum.

Viðkomandi þarf helst að geta hafið störf um áramótin, 
eða eftir samkomulagi.

Starfssvið sálfræðings 
• Ráðgjöf, stuðningur og fræðsla til foreldra barna og  
 starfsfólks leik- og grunnskóla. 
• Þverfaglegt samstarf við aðra sérfræðinga innan og  
 utan stofnunarinnar og seta í teymum um einstök börn  
 innan skólanna.
• Sálfræðilegar athuganir og greiningar á börnum, ráðgjöf  
 í kjölfar greininga og eftirfylgd mála. 
• Þátttaka í fræðslufundum og námskeiðahaldi fyrir  
 starfsfólk leik- og grunnskóla.

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Sálfræðimenntun og réttindi til að starfa  
 sem sálfræðingur.
• Frumkvæði, ábyrgð og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Færni í mannlegum samskiptum og þverfaglegu  
 samstarfi.

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi  
Sálfræðingafélags Íslands og Sambands ísl. Sveitarfélaga
Umsóknarfrestur er til 20. desember nk.
Umsóknir sendist í pósti á Skólaþjónusta Rang. og 
V-Skaft., Austurvegi 4, 860 Hvolsvelli, eða í tölvupósti á 
netfangið edda@skolamal.is.  
Með umsókn þarf að fylgja ferilsskrá um menntun og 
fyrri störf. Frekari upplýsingar veitir Edda G. Antonsdóttir 
forstöðumaður Skólaþjónustu í netfanginu  
(edda@skolamal.is) eða í síma 487-8107 / 862-7522.

KENNSLUÞRÓUNARSTJÓRI
við Menntavísindasvið Háskóla Íslands

Umsóknarfrestur er til og með 17. desember 2018

Nánari upplýsingar veitir Kolbrún Þorbjörg Pálsdóttir
– kolbrunp@hi.is – 525 5965

Sjá nánar um starfið á vefsíðu Háskóla Íslands undir
laus störf og starfatorg.is

Menntavísindasvið Háskóla Íslands auglýsir eftir metnaðarfullum og drífandi kennsluþróunarstjóra 
til að taka þátt í framþróun fjölbreyttra kennsluhátta og öflugs námsumhverfis. Miðað er við að 
starfshlutfallið sé 50%, en möguleiki er á hærra starfshlutfalli. 

Helstu verkefni
Kennsluþróunarstjóri vinnur að verkefnum 
tengdum þróun framúrskarandi námsumhverfis 
og kennsluhátta á Menntavísindasviði Háskóla 
Íslands í samvinnu við sviðsforseta, 
kennslunefnd MVS og kennslustjóra MVS. 
Kennsluþróunarstjóri hefur frumkvæði að 
samstarfi við kennara, nemendur og starfsfólk 
sviðsins um þróun og skipulag kennsluhátta.

Hæfnikröfur
• Meistarapróf á sviði menntavísinda eða skyldum fræðasviðum
• Haldgóð reynsla af fjölbreyttum kennsluháttum nauðsynleg
• Framúrskarandi færni á sviði upplýsingatækni í kennslu
• Skýr framtíðarsýn á þróun kennsluhátta á háskólastigi
• Nám á sviði kennslufræða háskólastigsins er kostur
• Frumkvæði og lipurð í samskiptum
• Góð tungumálakunnátta

FRAMKVÆMDA-
STJÓRI
Gluggasmiðjan leitar að öflugum einstaklingi í starf 
framkvæmdastjóra. Æskilegt er að viðkomandi hafi 
reynslu úr byggingariðnaði og rekstri fyrirtækja. 

Upplýsingar um fyrirtækið
Gluggasmiðjan hefur í um 70 ár þjónað fyrirtækjum og einstaklingum í framleiðslu 
og viðhaldi á gluggum og hurðum. Afraksturinn er stór hópur ánægðra viðskiptavina 
sem og fjöldinn allur af fallegum byggingum. Gluggasmiðjan hefur sérhæft sig 
í framleiðslu á gluggum og hurðum af öllum stærðum og gerðum og úr ýmsum 
efnum. Á áratuga ferli hefur Gluggasmiðjan aðlagað sínar vörur að íslenskum 
aðstæðum og veðurfari. Gluggasmiðjan byggir á reynslu, vörugæðum, öryggi
og lipurri þjónustu.

Helstu verkefni:
 - Daglegur rekstur fyrirtækisins
 - Þróun á skipulags- og ferlamálum fyrir framleiðsluna
 - Undirbúningur og innleiðing umbóta í samráði við stjórn
 - Markmiðasetning og eftirfylgni í rekstri
 - Samningar við birgja, innlenda sem erlenda

Menntunar og hæfniskröfur:
 - Menntun sem nýtist í starfi 
 - Geta til að vinna sjálfstætt og í teymi
 - Góð skipulags- og samskiptahæfni
 - Þekking á vöruþróun og vörustjórnun er kostur
 - Stjórnunarreynsla
 - Geta til að koma frá sér ræðu og riti  á ensku og íslensku
 - Drifkraftur og þrautseigja

Nánari upplýsingar:
Starfsferilskrá ásamt kynningabréfi óskast send á umsokn@reir.is. Nánari upplýsingar 
um starfið veitir Rannveig Eir Einarsdóttir (rannveig@reir.is / gsm 896-9591). 

Umsóknarfrestur er til og með 16. desember 2018. 



Sérfræðingur 
í kjara- og réttindamálum

Bandalag háskólamanna 
(BHM) er heildarsamtök 
háskólamenntaðra á íslenskum 
vinnumarkaði, stofnað 23. 
október 1958. Innan vébanda 
þess starfa 26 aðildarfélög 
sem í eru um 13.500 
félagsmenn. Hlutverk BHM er 
m.a. að semja um sameiginleg 
hagsmuna- og réttindamál 
félagsmanna samkvæmt 
umboði, vera aðildarfélögum 
til fulltingis við gerð 
kjarasamninga og standa vörð 
um hagsmuni félagsmanna 
gagnvart stjórnvöldum og 
löggjafarvaldi. 
 
BHM er vinnustaður þar sem 
jafnrétti er haft að leiðarljósi.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/12150 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi t.d. á sviði 
viðskiptafræði, hagfræði, félagsvísinda eða lögfræði.
Kunnátta til að greina og miðla tölulegum upplýsingum 
með greinargóðum og skýrum hætti.
Þekking og reynsla af málefnum stéttarfélaga og 
vinnumarkaðsmálum er krafa.
Þekking og reynsla af kjarasamninga- 
stofnanasamningagerð og starfsmati er kostur.
Geta til að vinna í hópi og hæfni til að leiða mál til lykta.

·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur

9. desember 

Helstu verkefni: 
Kjara- og réttindamál á vegum bandalagsins.
Undirbúningur kjarasamninga og kjaraviðræðna.
Verkefni á sviði jafnréttismála.
Seta í nefndum/starfshópum fyrir hönd BHM.
Hluti af sérfræðingateymi BHM.

Bandalag háskólamanna (BHM) óskar eftir að ráða sérfræðing í kjara- og réttindamálum til starfa. Starfið heyrir 
undir framkvæmdastjóra BHM og krefst  samvinnu við aðra sérfræðinga á skrifstofu BHM, auk mikilla samskipta við 
aðildarfélög bandalagsins. 

Capacent — leiðir til árangurs

·

·

·

·

·

Forstöðumaður útflutnings
Íslandsstofa er samstarfs-
vettvangur atvinnulífsins 
og stjórnvalda og 
hefur það hlutverk að 
auka gjaldeyristekjur 
þjóðarinnar með þróttmiklu 
starfi í þágu íslenskra 
útflutningsgreina. Íslandsstofa 
er sjálfseignarstofnun sem 
er rekin á einkaréttarlegum 
grunni með sjálfstæðri 
fjárhagsábyrgð.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/12147 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Reynsla af stjórnun.
Að minnsta kosti 5 ára reynsla af erlendu markaðs- og 
kynningarstarfi og útflutningi á vöru og/eða þjónustu.
Frumkvæði og metnaður til að ná árangri.
Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Mjög gott vald á íslensku og ensku máli í ræðu og riti, 
önnur málakunnátta æskileg.

Umsóknarfrestur

10. desember 

Starfssvið: 
Leiða þjónustu Íslandsstofu við íslenskar 
útflutningsgreinar.
Skipuleggja starfsemi sviðsins og móta þjónustu við 
einstakar atvinnugreinar og fyrirtæki.
Verkefnastjórnun.
Eiga frumkvæði að og leiða samskipti við fyrirtæki sem 
starfa að útflutningi og aðra hagaðila á því sviði.

Útflutningur er eitt af þremur meginsviðum Íslandsstofu ásamt sviðunum Áfangastaðnum og Fjárfestingum. 
Hlutverk sviðsins er að auka eftirspurn eftir íslenskum vörum og þjónustu hjá öllum útflutningsgreinum og greiða fyrir 
markaðssetningu og útflutningi, hvort sem er á vörum eða þjónustu og á sviði skapandi greina. Sviðið vinnur náið með 
atvinnulífinu og stjórnvöldum við að móta verkefni, kortleggja markaði, greina tækifæri og móta skilaboð út á markaði. 
Innan sviðsins eru þarfir og möguleikar hverrar útflutningsgreinar skoðaðar sem og mögulegar aðgerðir varðandi erlent 
markaðsstarf og hvernig Íslandsstofa getur stutt við þær. 
 
Íslandsstofa leitar að metnaðarfullum einstaklingi í starf forstöðumanns útflutnings með ástríðu fyrir því að kynna og 
markaðssetja íslenskar vörur, þjónustu og skapandi greinar. Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um.

Capacent — leiðir til árangurs

·
·

·
·
·

·

·

·
·

capacent.is

– erum við með réttu manneskjuna
Ráðgjafar okkar búa  
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Héðinshurðir óska eftir að ráða rekstrarstjóra til starfa. Við leitum að harðduglegum stjórnanda sem tekur fullan þátt 
í daglegum störfum. Fyrir réttan mann býður starfið upp á mikla framtíðarmöguleika hjá traustu fyrirtæki.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Ábyrgð á daglegum rekstri

• Verkskipulagning

• Þjónustustjórnun og þátttaka í sölu

• Mótun á áframhaldandi þróun fyrirtækisins

Menntun og hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfinu

• Reynsla af rekstrarstjórnun æskileg

• Virk þátttaka í atvinnulífi mikill kostur

• Traust, framsýni og skipulagshæfileikar 

REKSTRARSTJÓRI

Nánari upplýsingar veitir: 
Þórir Þorvarðarson, thorir@hagvangur.is

Héðinshurðir eru öflugt fyrirtæki sem sérhæfir sig í sölu og viðhaldi iðnaðar- og bílskúrshurða.  
Fyrirtækið var áður deild í Héðni hf til áratuga og hefur rótgróna stöðu á markaðnum.   
Héðinshurðir leggja metnað sinn í að útvega bestu lausnir sem bjóðast og fylgja þeim eftir með 
góðri þjónustu og öflugum varahlutalager.HÉÐINS HURÐIR

Umsóknarfrestur er til og með 10. des. nk. 
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

 

Skrifstofustjóri skrifstofu ráðgjafar

Skrifstofustjóri skrifstofu stjórnsýslu 
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Velferðarsvið Reykjavíkurborgar auglýsir eftir öflugum, metnaðarfullum og framsýnum leiðtogum í störf skrifstofustjóra 
hjá Barnavernd Reykjavíkur. Um er að ræða ný stjórnunarstörf í kjölfar skipulagsbreytinga.

Leiðarljós Barnaverndar Reykjavíkur er að veita framúrskarandi þjónustu við börn og fjölskyldur í vanda. Hjá Barnavernd 
starfa hæfir sérfræðingar og lögð er áhersla á snemmtæka íhlutun, forvarnir og vandaða málsmeðferð.

Barnavernd Reykjavíkur starfar í umboði barnaverndarnefndar Reykjavíkur en rekstur Barnaverndar heyrir undir 
velferðarsvið Reykjavíkurborgar. 

Upplýsingar veita:

Áslaug Kristinsdóttir, aslaug@hagvangur.is

Katrín S. Óladóttir, katrin@hagvangur.is

Nánari upplýsingar um störfin veitir Hákon Sigursteinsson í síma 664-7752  
og tölvupósti hakon.sigursteinsson@reykjavik.is

Helstu verkefni og ábyrgð 

• Stjórnunarleg og fjárhagsleg ábyrgð á starfsemi skrifstofunnar

•  Ábyrgð á vinnslu barnaverndarmála og eftirfylgni með ákvörðunum 
barnaverndarnefndar

•  Ábyrgð á ráðgjöf og þjónustu við börn og fjölskyldur þeirra

•  Forysta í stefnumótun og umbótastarfi 

•  Samskipti og upplýsingagjöf til fjölmiðla, stofnana og almennings

Helstu verkefni og ábyrgð 

•  Stjórnunarleg og fjárhagsleg ábyrgð á starfsemi skrifstofunnar

•  Ábyrgð á undirbúningi mála fyrir barnaverndarnefnd 

•  Ábyrgð á lögfræðilegri ráðgjöf og stjórnsýslu barnaverndarstarfs

•  Forysta í stefnumótun og umbótastarfi 

•  Samskipti og upplýsingagjöf til fjölmiðla, stofnana og almennings

Hæfniskröfur 

• Starfsréttindi í félagsráðgjöf og framhaldsmenntun sem nýtist í starfi  

•  Leiðtogahæfileikar og framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum 

•  Reynsla af stjórnun, breytingastjórnun og umbótastarfi 

•  Þekking á stjórnsýslu og skipulagi barnaverndarstarfs 

•  Hæfni og reynsla í miðlun upplýsinga

Hæfniskröfur 

• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði, lögmannsréttindi æskileg

•  Leiðtogahæfileikar og framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum 

•  Reynsla af stjórnun, breytingastjórnun og umbótastarfi 

•  Þekking á stjórnsýslu og skipulagi barnaverndarstarfs 

•  Hæfni og reynsla í miðlun upplýsinga

VILTU TAKA ÞÁTT Í AÐ MÓTA BARNAVERND TIL FRAMTÍÐAR?

Umsóknarfrestur er til og með 15. desember 2018.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf. Velferðarsvið kallar eftir 
sakavottorðum í samræmi við lög sem og reglur Reykjavíkurborgar.

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.
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Fasteignafélagið Reginn óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra viðskipta. Um nýtt starf er að ræða en leitað er að öflugum og 
kraftmiklum aðila sem er tilbúinn til að móta félagið áfram í samvinnu við forstjóra og aðra stjórnendur félagsins. Framkvæmdastjóri 
viðskipta heyrir beint undir forstjóra og situr í framkvæmdastjórn félagsins.

Meðal verkefna
• Tekur þátt í að móta, samræma og framkvæma viðskiptastefnu félagsins 

• Leiðir teymisvinnu við nýfjárfestingar og umbreytingar á núverandi 
eignasafni

• Leiðir og stýrir samþættingu rekstrareininga sem snýr að 
viðskiptatækifærum þ.m.t. að leiða útleiguteymi félagsins

• Leiðir og stýrir lánamálum, fjármögnun og endurfjármögnun félagsins

• Samskipti við fjárfesta og fjármálastofnanir í tengslum við lánamál

• Staðgengill forstjóra

Hæfniskröfur
• Yfirgripsmikil reynsla af stjórnun úr atvinnulífinu

• Framúrskarandi þekking á sviði fjármála og reksturs fyrirtækja

• Háskólamenntun á sviði viðskipta-, hag- og/eða verkfræði eða sambærileg 
menntun

• Framhaldsmenntun æskileg

• Afburða góð samskiptafærni

• Góð tölvukunnátta

• Íslensku- og enskukunnátta

FRAMKVÆMDASTJÓRI VIÐSKIPTA

Nánari upplýsingar veita:

Sverrir Briem, sverrir@hagvangur.is

Gyða Kristjánsdóttir, gyda@hagvangur.is

Reginn hf. er íslenskt fasteignafélag sem fjárfestir í, leigir út og annast rekstur á atvinnuhúsnæði. 
Fasteignasafn Regins telur 121 fasteign og er heildarstærð safnsins um 370 þúsund fermetrar. 
Félagið er hlutafélag í dreifðu eignarhaldi og skráð í Kauphöll Íslands.

Umsóknarfrestur er til og með 11. desember 2018.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf.

 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Efling stéttarfélag óskar eftir skjalastjóra. Um er að ræða nýtt starf og áhugavert tækifæri fyrir einstakling sem vill koma 
að þróun og innleiðingu nýs skjalastjórnunarkerfis. Starfið býður upp á fjölbreytt verkefni og æskilegt er að viðkomandi 
geti hafið störf sem fyrst. 

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 um skjalavistun

•  Skipulagning og framkvæmd fræðslu um skjalamál

• Ábyrgð á þróun rafræns skjalastjórnunarkerfis og upplýsingakerfa

• Önnur tengd verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Háskólapróf sem nýtist í starfi, t.d. í bókasafns- og upplýsingafræði

•  Þekking og reynsla af skjalastjórnun er skilyrði

•  Reynsla af innleiðingu skjalastjórnunarkerfis er kostur

•  Góð almenn tölvukunnátta er skilyrði

•  Góð samskiptahæfni og rík þjónustulund

•  Frumkvæði, metnaður og nákvæmni í starfi

•  Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti

SKJALASTJÓRI – NÝTT STARF

Nánari upplýsingar veitir: 
Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 10. desember 2018.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.
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kafari.is

Köfunarþjónustan og Jarðfræðistofa K T óska eftir öflugum mælingamanni í fjölbreytt og lifandi 

starf. Saman reka þessir aðilar alhliða mælingadeild, búna nýjasta tækjabúnaði. 

Fyrirtækið flytur í nýjar bækistöðvar á næstunni, sérstaklega hannaðar undir starfssemina.  

Markmið starfseminnar er að sækja fram á þessu sviði og verða öflugur aðili í mælingum 

meðal annars með fjárfestingum í nýjustu tækni. Við höfum meðal annars tekið að okkur 

verkefni í Grænlandi og Færeyjum.

Viðkomandi hefur bíl til afnota.  Hann hefur umsjón með 

sérsmíðuðum mælingabáti, tvíbytnunni Kríunni.

Áhugasamir sendi ferilskrá og meðmæli á 

hallgrimur@diving.is.  

Varðandi frekari upplýsingar vinsamlega hafið samband við 

Hallgrím Ingólfsson  á hallgrimur@diving.is 

eða í síma +354 893 8303.

Nýjasta stórverkefni okkar var björgun sementsskipsins Fjordvik í Helguvík.

ÖFLUGUR 

MÆLINGAMAÐUR
MEÐ MEIRU

Héðinsgata 1-3 | 105 Reykjavík | Sími 863 5699 | diving@diving.is 

Dýptar- og landmælingar

Úrvinnsla gagna

ROV gagnaöflun

Verkefnaöflun og tilboðsgerð

Önnur tilfallandi verkefni

Sveigjanlegur vinnutími

Góður bakgrunnur í mælingum

Skipstjórnarréttindi á 30 tonna 
bát æskileg

Gott tengslanet

Meirapróf æskilegt

Góð tölvukunnátta æskileg

Kunnátta í ensku

Nákvæmni og öguð 
vinnubrögð

Frumkvæði og hæfni til að 
vinna sjálfstætt

Hæfni í mannlegum 
samskiptum

STARFSSVIÐ/ÁBYRGÐ HÆFNISKRÖFUR EIGINLEIKAR

Köfunarþjónustan er á lista Creditinfo yfir 
Framúrskarandi fyrirtæki 2017 og 2018

S TA R F S S T Ö Ð :
R E Y K J AV Í K

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

U M S Ó K N A R F R E S T U R :
1 6 . D E S E M B E R

Starfið felur í sér daglega verkstjórn á starfsemi 
flugvallarþjónustu, eftirlit og viðhald flugvallar-
mannvirkja og tækja, flugverndar-, björgunar-  
og slökkviþjónustu. Umsjón og framkvæmd 
snjóruðnings og hálkuvarna. Umsækjandi þarf 
að vera heilsuhraustur og kröfur eru gerðar til 
líkamlegs atgervis. 

Nánari upplýsingar veitir Ingólfur Gissurarson 
flugvallarstjóri, ingolfur.gissurarson@isavia.is.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af stjórnun er kostur

• Meirapróf er skilyrði og vinnuvélapróf er kostur

• Iðnmenntun sem nýtist í starfi er kostur

• Góð tölvukunnátta og gott vald á íslenskri  
 og enskri tungu

• Þekking á björgunar- og slökkviþjónustu er 
 æskileg

V A K T S T J Ó R I  F L U G V A L L A R Þ J Ó N U S T U  
R E Y K J A V Í K U R F L U G V A L L A R

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 ?

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

Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði að vera hluti af góðu ferðalagi  þeirra  
sem fara um flugvelli félagsins og íslenska flugstjórnarsvæðið. Isavia hefur hlotið gullmerki PwC fyrir  
launajafnrétti og hvetjum við bæði konur og karla til að sækja um þau störf sem í boði eru.
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Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja.
Hjá félaginu starfa um 3.500 manns í 25 löndum.
Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki. WWW.OSSUR.COM

Össur leitar að öflugum, metnaðarfullum og drífandi einstaklingi til að leiða eina af framleiðslulínum fyrirtækisins.
Viðkomandi verður hluti af stjórnunarteymi framleiðslunnar á Íslandi sem samanstendur af öðrum 
framleiðslustjórum og ábyrgðarmönnum stoðdeilda.

Össur leitar að drífandi og talnaglöggum innkaupafulltrúa í innkaupadeild. Starfið er í alþjóðlegu umhverfi með 
samskiptum við starfsstöðvar Össurar og birgja í öðrum löndum.

Global Program Management Office er ein af þremur verkefnastofum Össurar og keyrir stóra alþjóðlega 
verkefnastofna (e. Programs) og verkefni sem öll styðja við stefnu og vöxt fyrirtækisins. Við erum að leita að 
sjálfstæðum og metnaðarfullum einstaklingum til að slást í hópinn. 

HÆFNISKRÖFUR
• Menntun sem nýtist í starfi, t.d. verk- eða tæknifræði

• 5 ára starfsreynsla

• Stjórnunarreynsla er kostur

• Leiðtogahæfileikar

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og opin(n) fyrir 

nýjungum

• Þekking á straumlínustjórnun (e. Lean 

Manufacturing) er kostur

• Framúrskarandi enskukunnátta

HÆFNISKRÖFUR
• Nákvæmni, þjónustulund og talnagleggni

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

• Góð enskukunnátta

• Starfsreynsla sem tengist innkaupum, innflutningi  

og/eða tollun er kostur

• Þekking á Navision eða öðrum ERP kerfum er kostur

HÆFNISKRÖFUR
• Hagnýt háskólamenntun 

• 5 ára starfsreynsla

• Alþjóðleg vottun í verkefnastjórnun, PMI eða  

IPMA B eða C er kostur

• Leiðtogahæfileikar og aðlögunarhæfni

• Afburða samskiptahæfileikar

• Greiningarhæfni og tölulæsi

• Framúrskarandi enskukunnátta

Framleiðslustjóri

VILTU VINNA Í ALÞJÓÐLEGU UMHVERFI?

Innkaupafulltrúi

Verkefnastofns- og verkefnastjóri

Umsóknarfrestur er til og með 10. desember 2018.

Sótt er um störfin á vef Össurar, ossur.is/mannaudur. Athugið að velja viðeigandi starf.

For English version please see the above webpage.

Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300. 

STARFSSVIÐ
• Ábyrg(ur) fyrir rekstri deildar

  • Öryggi starfsmanna

  • Gæði vara

  • Afhendingar

  • Kostnaður

• Stjórnun og stefnumótun

• Uppbygging metnaðarfullra teyma

• Stöðugar umbætur ferla

• Þátttaka við innleiðingu nýrra vara

STARFSSVIÐ
• Innkaup á vörum frá Asíu til starfsstöðva 

Össurar

• Samskipti við birgja, flutningsfyrirtæki og aðrar 

starfsstöðvar

• Umsjón með innkaupapöntunum og 

móttökum

STARFSSVIÐ
• Stýring verkefnastofna (e. Program)/verkefna

• Stýring á umfangi og afurðum

• Áætlanagerð (tími, kostnaður, fólk og 

árangursmælikvarðar)

• Samskipti við hagsmunaaðila og upplýsingagjöf

• Stýring alþjóðlegra verkefnateyma

• Eftirfylgni, skýrslugerð og skjölun

• Breytingastjórnun

• Þátttaka í þróun og aðlögun verkfærakistu verkefnastofu



auglýsa starf slökkviliðsstjóra
Brunavarnir A-Hún., auglýsir starf slökkviliðsstjóra laust til 
umsóknar. Meðal verkefna slökkviliðsstjóra eru m.a. rekstur 
slökkviliðs, menntun og æfingar slökkviliðsmanna, ásamt 
eldvarnareftirliti sveitarfélaganna og öðru því er snýr að 
rekstri slökkviliðs A-Hún. Slökkviliðsstjóri er æðsti yfirmaður 
slökkviliðsins og stjórnar því æfingum og útköllum og starfar 
undir stjórn Brunavarna A-Hún. Slökkvilið A-Hún, er staðsett 
á Blönduósi og sinnir Blönduósbæ og Húnavatnshreppi en 
um þau sveitarfélög liggur einnig þjóðvegur nr 1. 

Um er að ræða hlutastarf, samkvæmt nánara samkomulagi 
60% (-100%) og verður leytast við að finna starf á móti, sem 
fellur að starfskyldum slökkviliðsstjóra, samhliða ráðningunni, 
ef við á. 

Umsækjendur skulu uppfylla ákvæði í 15. og 17. grein laga 
nr. 75/2000 um brunavarnir. Auk þess er krafist reynslu/
árangurs í stjórnun og mannaforráðum og hæfni í mann-
legum sam skiptum. Þá þarf viðkomandi að vera löggiltur 
slökkviliðsmaður með a.m.k. árs starfsreynslu eftir löggildingu 
eða hafa háskólamenntun með sérmenntun í brunamálum.
Allar nánari upplýsingar um starfið veita, Hjálmar Björn 
Guðmundsson, formaður stjórnar Brunavarna, í síma 843 
0016 eða Valdimar O. Hermannsson, sveitarstjóri í síma 860 
6770. Umsóknarfrestur er til og með 16. desember 2018, og 
skal senda umsóknir á Blönduósbær, Hnjúkabyggð 33, 540 
Blönduósi, merkt: “Slökkviliðsstjóri – Brunavarnir A-Hún”, 
eða á netfangið: valdimar@blonduos.is .

Brunavarnir 
A-Hún

Bæjarritari
Sveitarfélagið Vogar er staðsett á Suðurnesjum, u.þ.b. miðja vega milli 

höfuðborgarsvæðisins og Keflavíkurflugvallar. Suðurnesin eru í mikilli 

sókn og örum vexti. Íbúar sveitarfélagsins eru nú um 1.300 talsins, og 

hefur fjölgað talsvert undanfarið. Talsverð uppbygging á sér nú stað 

í sveitarfélaginu, og búist við áframhaldandi vexti næstu ár. Rekstur 

sveitarfélagsins er í ágætu jafnvægi og efnahagurinn stendur vel. 

Sveitarfélagið auglýsir nú laust til umsóknar  
nýtt starf bæjarritara.

Bæjarritari hefur yfirumsjón með fjármálum bæjarsjóðs 
og stjórnsýslu sveitarfélagsins, auk þess að vera stað-
gengill bæjarstjóra.

Verksvið:
- Umsjón og ábyrgð á fjármálum sveitarfélagsins
- Umsjón með að stjórnsýsla sveitarfélagsins sé sam- 
 kvæmt lögum, reglum og stefnumörkun bæjaryfirvalda. 
- Bæjarritari er ritari bæjarráðs og bæjarstjórnar.
- Undirbúningur og umsjón með gerð fjárhagsáætlana
- Önnur verkefni sem bæjarstjóri felur bæjarritara  
 umsjón með

Hæfniskröfur:
- Háskólapróf sem nýtist í starfi. Framhaldsmenntun  
 (meistaragráða) er kostur.
- Reynsla af stjórnun og rekstri
- Reynsla af þátttöku í stefnumótandi áætlanagerð og  
 gerð rekstrar- og fjárhagsáætlana
- Reynsla og þekking á sviði verkefnastjórnunar.
- Sjálfstæði í vinnubrögðum
- Geta til að sýna frumkvæði og rík skipulagshæfni
- Hæfni í mannlegum samskiptum

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi BHM félags. 
Ráðið er í starfið frá og með 1. janúar 2019. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ásgeir Eiríksson 
bæjarstjóri, netfang asgeir@vogar.is 
Umsóknarfrestur er til 12. desember 2018, og skal þeim 
skilað á netfangið skrifstofa@vogar.is. Farið verður með 
allar umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað þegar 
gengið hefur verið frá ráðningu.

þjónustustjóri
ELKO er að leita að framsæknum og drífandi leiðtoga í starf þjónustustjóra. Í ELKO starfar fjöldi hæfileikaríkra 
og skemmtilegra einstaklinga sem öll vinna að því markmiði að gera viðskiptavini okkar ánægða og ná 
settum markmiðum. Við viljum halda því áfram með því að fá til okkar metnaðarfullan leiðtoga til að halda 
áfram því mikilvæga starfi.

Í ELKO viljum við hafa hæfileikaríka stjórnendur. Við teljum að góður leiðtogi sé sá sem tekst að búa til 
vellíðan á vinnustað með jákvæðu og uppbyggilegu starfsumhverfi. Verkefni stjórnanda er að ná því besta 
fram hjá starfsfólki sem skilar sér í góðri þjónustu til viðskiptavina okkar. Sem þjónustustjóri yrðir þú hluti af 
framkvæmdastjórn ELKO sem ber ábyrgð á rekstri félagsins ásamt mótun og framkvæmd stefnu þess.

ELKO starfrækir vottað jafnlaunakerfi og hefur skuldbundið sig til að greiða jöfn laun  
fyrir sömu eða jafn verðmæt störf. 

Nánari upplýsingar um störfin og umsóknarferli má finna á vef ELKO, elko.is/storf

Umsóknarfrestur er til 5. desember 2018
Konur jafnt sem karlar eru hvattar  

til að sækja um starfið

Starfslýsing:
• Ábyrgð á upplifun og hámörkun þjónustustigs
• Ábyrgð á mótun og framkvæmd þjónustustefnu
• Skipulag og framkvæmd fræðslu til starfsfólks  

tengt þjónustu
• Skipulagning og samhæfing þjónustuferla
• Ábyrgð á rekstri þjónustusviðs
• Birgðastýring og kostnaðareftirlit
• Ábyrgð á að þjónustumarkmið náist

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Leiðtogahæfileikar og menntun sem nýtist í starfi 
• Reynsla af stjórnunarstörfum og mannaforráðum 
• Góður rekstarskilningur og skipulögð vinnubrögð
• Frábærir samskiptahæfileikar og þjónustulund
• Frumkvæði og árangursdrifni
• Tölvukunnátta til að leysa dagleg verkefni í 

Outlook, Excel og Navision

Verkefnastjórnun

Aðstoð við hugbúnaðarþróun

Vinna vegna útboða

Aðstoð við útreikning stærri verkefna

Framlegðareftirlit

Vinna vegna gæðakerfis

VERKEFNASTJÓRNUN
Sólar ehf. óskar eftir að ráða öflugan liðsmann til starfa hjá félaginu. Viðkomandi mun vinna

að verkefnum þvert á deildir. Við leitum að jákvæðum og skipulögðum liðsmanni til að sinna 

ýmsum spennandi verkefnum s.s. verkefnastjórnun vegna hugbúnaðarþróunar, vinnu við

stærri útboð, aðstoð við söludeild ásamt verkefnum tengdum gæðakerfi félagsins.

Við höfum verið í örum vexti undanfarin ár og ætlum að halda áfram að vaxa. 

Okkur vantar því til liðs við okkur starfsmann sem er tilbúinn að takast á við þær 

áskoranir sem fylgja vexti fyrirtækisins og er reiðubúinn að axla aukna ábyrgð.

Sólar er eitt stærsta þjónustufyrirtæki landsins.

Við erum sérhæfð í ræstingum og tengdri þjónustu

við hótel, fyrirtæki og stofnanir. Hjá okkur starfa rúmlega

330 frábærir starfsmenn og við leggjum áherslu á að

vera góður vinnustaður þar sem starfsfólk á þess kost

að vaxa í starfi. Sólar er aðili að Stjórnvísi, félagi um 

framsækna stjórnun, Festu, miðstöð um samfélagsábyrgð 

og UN Global Compact. Þá höfum við síðustu ár verið 

meðal framúrskarandi fyrirtækja Creditinfo.

Viðkomandi þarf að hafa gilt bílpróf.

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

Vinsamlegast skilið inn umsóknum ásamt ferilskrá á www.hagvangur.is
Upplýsingar veitir Rannveig J. Haraldsdóttir, rannveig@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 16. desember 2018

Starfssvið/verkefni:

Reynsla tengd hugbúnaðarþróun er æskileg

Tölvufærni / Excel-kunnátta

Sjálfstæð vinnubrögð

Reynsla af verkefnastjórnun er kostur

Færni í mannlegum samskiptum 

Háskólamenntun sem nýtist í starfi

Hæfniskröfur:
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SORPA auglýsir eftir starfsfólki í 
móttöku- og flokkunarstöð  
í Gufunesi  og á endurvinnslustöð

 Í starfi almenns starfsmanns felst afgreiðsla til viðskipta-
vina, dagleg umhirða og þrif stöðvar. Móttaka og leiðsögn 
til viðskiptavina, mat á stærð og eðli farms auk aðstoðar við 
flokkun. 

Í starfi vélarmanns í móttökustöð felst vinna á stórum 
vinnu vélum, tilfærsla og flutningur á förmum og flokkun á 
gólfi ásamt öðrum tilfallandi störfum. Sjá um þrif og umhirðu 
á vélum. Viðkomandi þarf að hafa vinnuvélaréttindi á gröfu 
og hjólaskóflu.

Um vaktavinnu er að ræða á báðum stöðvum:  
100% starfs hlutfall á dagvinnutíma í móttöku- og flokkunarstöð 
en um 85 % starfshlutfall með helgarvinnu á endurvinnslustöð. 

Leitað er að starfsmanni sem hefur góða hæfni í mannlegum 
samskiptum, ríka þjónustulund og lipra framkomu.  
Snyrtimennska og gott vald á íslensku er skilyrði.

Reynsla af afgreiðslu- og þjónustustörfum er kostur.  
Áhugi og/eða þekking á umhverfismálum er kostur.

Umsóknarfrestur er til 15. desember. Umsóknir berist á www.sorpa.is/storf

Hjallastefnan

Ert þú ekki örugglega að leita 
að okkur?
Leikskólinn Hjalli í Hafnarfirði auglýsir eftir leikskólakennara eða annarri 
háskólamenntaðri manneskju til starfa sem fyrst.

Við leitum að jákvæðum og lífsglöðum einstaklingum sem eru tilbúnir 
að tileinka sér starfshætti Hjallastefnunnar af gleði og kærleika. 
Viðkomandi þarf að sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og hafa áhuga á 
jafnrétti og lýðræði í leikskólastarfi.
Starfsfólk er í fríu fæði allan vinnudaginn og komið er til móts við 
séróskir um mataræði.

Um er að ræða framtíðarstarf.

Hafir þú áhuga á að sækja um, farðu þá inn á vef 
skólans hjalli.hjalli.is og veldu Starfsumsókn. 
Nánari upplýsingar á hjalli@hjalli.is eða síma 565-3060.

Leikskólinn Hjalli býður upp á 
 einstaklega gott starfsumhverfi á afar 
fallegum stað í Hafnarfirði. Leikskólinn 
er nú í tilraunaverkefni um styttingu 
vinnudags með það að leiðarljósi að 
aðstoða starfsfólk við að auka lífs-
gæði sín. Starfsfólk hefur því styttri 
viðveru með börnum í 100% starfi sem 
tryggir aukna orku og gleði í starfi 
með börnum sem og í einkalífi. 

GRINDAVÍKURBÆR 

STAÐA UMSJÓNAMANNS 
GRÆNNA- OG OPINNA SVÆÐA

Laus er til umsóknar staða umsjónarmanns grænna- og 
opinna svæða hjá Grindavíkurbæ. Leitað er að metnaðar-
fullum og traustum einstaklingi sem hefur áhuga á 
fjölbreytt um verkefnum. Konur, jafnt sem karlar, eru hvattar 
til að sækja um starfið. Starfshlutfall er 100%. 

Verksvið og ábyrgð 
• Starfsmaður er umsjónamaður grænna- og opinna svæða  
 í bæjarfélaginu. 
• Yfirumsjón og viðhald með öllum leiktækjum í bænum og á  
 lóðum stofnana. 
• Verkefnastjóri Vinnuskóla. 
 o Samskipti og verkstýring barna og unglinga. 
• Áætlunargerð og skipulagning. 
• Viðhald með götugögnum. 
• Umsjón með efnislosun og sorphirðu í bæjarlandinu auk  
 ýmissar þjónustu við bæjarbæjarbúa. 
• Umsjón með jóla- og áramótaskreytingum. 
• Bakvaktir skv. Bakvaktakerfi Þjónustumiðstöðvar 
• Öll tilfallandi störf í þjónustumiðstöð, m.a. afleysingar á  
 þjónustubifreið, snjómokstur o.s.frv. 

Hæfniskröfur 
• Þekking, sem og reynsla, á gróðri og plöntum nauðsynleg. 
• Bílpróf er nauðsynlegt. 
 o D eða d1 ökuréttindi er kostur. 
• Reynsla með vinnu barna og unglinga. 
• Frumkvæmi, metnaðar og sjálfstæði í vinnubrögðum. 
• Tölvukunnátta í outlook, word og excel. 
• Vinnuvélaréttindi (J og I) er kostur. 
• Lipurð í mannlegum samskiptum. 
• Rík þjónustulund við íbúa bæjarins. 
• Menntun í Skrúðgarðyrkjufræðum er kostur. 
• Hreint sakavottorð skilyrði. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stét-
tarfélags við Sambands Íslenskra sveitafélaga. 

Umsóknarfrestur er til og með 10. desember nk. 

Senda skal umsókn og starfsferilsskrá á Sigurð R. Karlsson, 
yfirmann Þjónustumiðstöðvar á Siggigh@grindavik.is, nánari 
upplýsingar í síma 660-7302 frá 07:00 til 17:00 og til 12:00 
föstudaga

Tanntæknir óskast til starfa
Laus til umsókar staða tanntæknis á 

tannlæknastofu í austurbæ Reykjavíkur.  
Um er að ræða 50-100% starf eða eftir nánari samkomulagi. 

Umsóknir sendist á Perio@simnet.is

LAUNA- OG MANNAUÐSFULLTRÚI

Hægt er að kynna sér starfið nánar og fylla út umsókn á valitor.is

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

Umsóknarfrestur er til og með 14. desember 2018.                                                           
Nánari upplýsingar veitir Stefán Ari Stefánsson, mannauðsstjóri, sími 525 2000.

Starfs- og ábyrgðarsvið:

• Launaútreikningur og launavinnsla fyrir Valitor á Íslandi

• Skráning á starfsmannatengdum upplýsingum

• Ýmis tilfallandi launa- og mannauðstengd verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Stúdentspróf

• Reynsla af launavinnslu

• Færni í mannlegum samskiptum

• Gott vald á íslensku og ensku í rituðu og töluðu máli

Valitor er traust og framsækið þekkingarfyrirtæki á sviði greiðslumiðlunar og 
greiðslulausna, sem er stöðugt að skapa nýjar lausnir fyrir viðskiptavini sína.

Hjá Valitor starfa yfir 400 manns í þremur löndum og ber mannauðsdeild Valitor 
ábyrgð á mannauðsstefnu fyrirtækisins.



Verkefnastjóri fasteigna 

Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar

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

Reykjavíkurborg óskar eftir að ráða framsýnan og metnaðarfullan einstakling til starfa á skrifstofu eigna og 
atvinnuþróunar en þar  starfa 14 einstaklingar og er skrifstofan staðsett í Ráðhúsi Reykjavíkur. 
Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar annast eignaumsýslu Reykjavíkurborgar og fylgir eftir gildandi stefnum um skipulag, þróun 
atvinnusvæða og atvinnuuppbyggingu sem hluta af heildstæðri og sjálfbærri borgarþróun. SEA gerir samning við umhverfis- 
og skipulagssvið (USK) um verklegar framkvæmdir fjárfestingaákvarðana og ýmis eignaumsýsluverkefni. 

Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
Reykjavíkurborgar við viðeigandi stéttarfélag 

Umsóknarfrestur er til og með 18. desember 2018. 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf

Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. Nánari upplýsingar um starfið veita Óli Jón Hertervig skrifstofustjóri í 
gegnum tölvupóstfangið oli.jon.hertervig@reykjavik.is og Ragnhildur Ísaksdóttir starfsmannastjóri Reykjavíkurborgar í gegnum 
tölvupóstfangið ragnhildur.isaksdottir@reykjavik.is

Helstu verkefni:

fyrirspurnum og erindum.

og framkvæmdaáætlanir.

eftirfylgni þeirra.

svæða og uppbyggingu fasteigna. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi. Framhaldsgráða 
er kostur.

kostur.

Sérfræðingur

Velferðarráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf 
sérfræðings á skrifstofu lífskjara og vinnumála. Megin-
hlutverk skrifstofunnar er að taka þátt í mótun stefnu 
stjórnvalda á málefnasviði skrifstofunnar. Enn fremur 

stefnu stjórnvalda og fylgja henni eftir m.a. með gerð 
lagafrumvarpa, þingsályktunartillagna og reglugerða 
ásamt þátttöku í nefndarstörfum innanlands og erlendis. 
Lögð er áhersla á gott samráð og samstarf við stofnanir 
og hagsmunaaðila á málefnasviðum skrifstofunnar. 

Meginhlutverk skrifstofu lífskjara og vinnumála er 
að móta stefnu stjórnvalda á sviði almannatrygginga, 
húsnæðismála, fjármála heimilanna, vinnuverndar og 

-

óháð efnahag og aðstæðum að öðru leyti. 

sem reynir á öguð vinnubrögð, ábyrgð og sjálfstæði.

Menntunar- og hæfniskröfur:

markaði, almannatryggingum eða sambærilegum 
verkefnum/störfum.

til að vinna með öðrum. 
-

hæfni og hæfni til að vinna í teymi. 

-
landamáli er kostur. 

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjár-

áhugasama einstaklinga, án tillits til kyns, að sækja um. 

Umsóknarfrestur er til og með 17. desember 2018. Um-
sóknum skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningar-
bréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 

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

hanna.sigrdur.gunnsteinsdottir@vel.is 
og Ágúst Þór Sigurðsson, staðgengill skrifstofustjóra, 
agust.thor.sigurdsson@vel.is. 

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

Velferðarráðuneytinu, 1. desember 2018.

Sendiskrifstofa Grænlands leitar eftir kraftmiklum ritara/fulltrúa til að 
sinna bókhaldi og starfi ritara. Starfsbyrjun er samkomulag. 

Sendiskrifstofa Grænlands í Reykjavík  
leitar eftir ritara/verkefnastjóra  

Starfsmaður skal m.a. sinna eftirfarandi verkefnum: Hæfni

Laun og ráðningarskilmálar

jsis@nanoq.gl

jsis@nanoq.gl 
Sendiskrifstofa Grænlands í Reykjavík
Túngata 5
101 – Reykjavík
Ísland
Fyrirsögnin í tölvupóstinum skal vera  
„ansøgning stillingsopslag sekretær“. 

Umsóknina skal senda til Sendiskrifstofu 
Grænlands eigi síðar en 22. desember 2018. 

RÉTTINGAMEISTARI ÓSKAST
Öflugt Sprautu og réttingaverkstæði á höfuðborgarsvæðinu 
óskar eftir réttingameistara til starfa.
Góð laun í boði fyrir réttan mann. Einungis faglærður kemur 
til greina. Nánari upplýsingar í síma 693-7777 eða 822-5277
sprautun@sprautun.is
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Landsnet | Gylfaflöt 9 | 112 Reykjavík | Sími 563 9300 | landsnet@landsnet.is | www.landsnet.is

VIÐSKIPTASTJÓRI

Umsóknarfrestur er til og með 1. janúar 2019.

Nánari upplýsingar veita Svandís Hlín Karlsdóttir, yfirmaður viðskiptaþjónustu- og þróunar, og 

Ólafur Kári Júlíusson mannauðssérfræðingur, sími: 563-9300, netfang: mannaudur@landsnet.is 

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Landsnets, www.landsnet.is. 

Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 

ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Við flytjum raforku á Íslandi og stýrum uppbyggingu flutningskerfisins. Við sjáum fyrir okkur 

rafvædda framtíð sem er í takt við samfélagið og höfum sett okkur það markmið að tryggja 

örugga afhendingu á raforku til framtíðar. Við viljum taka tillit til þarfa samfélagsins á hverjum 

tíma og sýnum ábyrgð í umgengni við náttúruna. Við hjá Landsneti berum við umhyggju hvert 

fyrir öðru, tökum þátt í að skapa góðan vinnustað með spennandi verkefnum, með gildin okkar 

– samvinnu, ábyrgð og virðingu – að leiðarljósi.

Starfssvið

• Verkefnastýring erinda og verkefna, funda og þjónustu við viðskiptavini

• Þróun þjónustu við viðskiptavini

• Skipulag á stafrænni upplýsingagjöf til viðskiptavina

• Þjónustumælingar

• Þátttaka í samningagerð og vöktun samninga

Menntunar- og hæfniskröfur

• Iðnaðarverkfræði eða sambærilegt tækninám sem nýtist í starfi

• Áhersla á viðskipti eða verkefnastjórnun er kostur

• Jákvæðni og samskiptahæfni

• Frumkvæði og lausnamiðuð hugsun

• Tæknileg þekking á sviði raforku kostur

• Framúrskarandi hæfni til að vinna í teymi

Við hjá Landsneti leggjum áherslu á gott starfsumhverfi með spennandi 

verkefnum þar sem starfsfólk okkar hefur áhrif, nýtur stuðnings, fær góða 

þjálfun og hefur tækifæri til þróunar í starfi.

Við leitum að öflugum og skipulögðum einstaklingi sem býr yfir 

jákvæðni og afar góðri hæfni í mannlegum samskiptum í samhent 

teymi okkar í viðskiptaþjónustu. Viðskiptastjóri er tengiliður okkar við 

viðskiptavini og er starfið og starfsumhverfið fjölbreytt og lifandi þar 

sem bregðast þarf við auknum kröfum í síbreytilegu viðskiptaumhverfi.  

Staða leikskólastjóra við leikskólann Stakkaborg

Skóla- og frístundasvið

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

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu leikskólastjóra í Stakkaborg lausa 
til umsóknar. 
Stakkaborg er þriggja deilda leikskóli við Bólstaðarhlíð í Reykjavík. Leiðarljós leikskólans eru gleði, hreyfing og vinátta. Við skólann 
er stórt og gott leiksvæði og sérstök aðstaða er fyrir yngstu börnin. Áhersla er lögð á frjálsan leik, opinn efnivið, hreyfingu, úti-
kennslu, vettvangsferðir og flæði. Unnið er með lýðræði í leikskólastarfinu þar sem börnin tjá skoðanir sínar, hafa áhrif á hvaða 
verkefni eru í boði og geta valið og hafnað. Markvisst er unnið með læsi, mál og málörvun og með Könnunarleikinn með yngstu 
börnunum. Gott samstarf er við foreldra og grenndarsamfélagið, börnin fara reglulega í heimsóknir til eldri borgara og á bókasafnið 
og samvinna er við grunnskóla og leikskóla í hverfinu.  
Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og er tilbúinn til að leiða áfram gott og metnaðarfullt leikskólastarf í 
Stakkaborg.

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

Ráðið verður í stöðuna frá 1. mars 2019. Umsóknarfrestur er til og með 17. desember 2018.

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

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

Meginhlutverk leikskólastjóra er að:
Vera faglegur leiðtogi leikskólans og móta framtíðarstefnu 
hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár og stefnu 
Reykjavíkurborgar.
Bera ábyrgð á daglegu starfi í leikskólanum.
Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra og 
starfsmenn.
Hafa yfirumsjón með innra mati á starfi leikskólans og um-
bótaáætlunum.
Hvetja til þróunar og nýbreytni í leikskólastarfi.
Stýra rekstri leikskólans á grundvelli fjárhagsáætlunar.
Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum, 
vinnutilhögun og starfsþróun.
Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf leikskólakennara.
Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á leikskóla-
stigi.
Reynsla af stjórnun æskileg. 
Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða.
Þekking á rekstri, áætlanagerð og fjármálastjórnun.
Lipurð og hæfni í samskiptum.
Sjálfstæði og frumkvæði.

Fjölskylduþjónusta
»    Matráður í mötuneyti eldri borgara
»    Framtíðarstarf hjá stoðþjónustudeild
»    Félagsráðgjafi í barnavernd
Grunnskólar
»    Frístundaleiðbeinandi - Áslandsskóli
»    Kennari í íslensku og dönsku - Setbergsskóli
»    Frístundaleiðbeinandi - Víðistaðaskóli
Málefni fatlaðs fólks
»    Starfsmaður á heimili fatlaðs fólks í sjálfstæðri búsetu
»    Tilfallandi afleysingar - Lækur, athvarf fyrir geðfatlaða
»    Hlutastarf Smárahvammi
»    Spennandi starf á Svöluhrauni
Leikskólar
»    Leikskólakennari - Álfasteinn
»    Leikskólakennari - Hlíðarberg
»    Leikskólakennari - Hlíðarendi
»    Leikskólakennari - Hraunvallaskóli
»    Þroskaþjálfi - Hraunvallaskóli
»    Deildarstjóri - Hraunvallaskóli
»    Leikskólakennari - Hvammur
»    Sérkennslustjóri - Hvammur
»    Leikskólakennari - Stekkjarás
»    Þroskaþjálfi - Víðivellir
»    Leikskólakennari - Víðivellir

      
        

  

Nánar á hafnarfjordur.is

HJÁ HAFNARFJARÐARBÆ
LAUS STÖRF

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is



GRINDAVÍKURBÆR 

STAÐA VERKAMANNS
Laus er til umsóknar staða verkamanns hjá Þjónustumiðstöð 
Grindavíkurbæjar. Leitað er að metnaðarfullum og traustum 
einstaklingi sem hefur áhuga á fjölbreyttum verkefnum. 
Konur, jafnt sem karlar, eru hvattar til að sækja um starfið. 
Starfshlutfall er 50%. 

Verksvið og ábyrgð 
• Viðhald eigna eignasjóðs Grindavíkurbæjar. 
• Þjónusta við stofnanir Grindavíkurbæjar. 
• Tilfallandi vinnuvélavinna. 
• Afleysing á þjónustubifreiðum Grindavíkurbæjar. 
• Bakvaktir skv. bakvaktakerfi Þjónustumiðstöðvar. 
• Öll tilfallandi störf í Þjónustumiðstöð t.d. snjómokstur  
 o.s.frv. 

Hæfniskröfur 
• Bílpróf er nauðsynlegt. 
 o D eða d1 ökuréttindi er kostur. 
• Reynsla í trésmíði og viðhaldsvinnu er nauðsynleg. 
• Frumkvæmi, metnaðar og sjálfstæði í vinnubrögðum. 
• Tölvukunnátta í outlook, word og excel. 
• Vinnuvélaréttindi (J og I) er kostur. 
• Lipurð í mannlegum samskiptum. 
• Rík þjónustulund við íbúa bæjarins. 
• Hreint sakavottorð er skilyrði. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi  
stéttarfélags við Sambands íslenskra sveitafélaga. 

Umsóknarfrestur er til og með mánudeginum  
10. desember nk. 

Senda skal umsókn og starfsferilsskrá á Sigurð R. Karlsson, 
yfirmann Þjónustumiðstöðvar á Siggigh@grindavik.is,  
nánari upplýsingar í síma 660-7302 frá 07:00 til 17:00 og til 
12:00 föstudaga

Reykjafell  ·  Sími 588 6000 reykjafell.is

60ÁRA
2016

Helstu verkefni
·

·

·

·

Reykjafell hf er einn af stærstu innflutningsaðilum á sviði rafbúnaðar á Íslandi. Við erum framsækið fyrirtæki 
og leitum að starfsmönnum til að starfa með skemmtilegum hópi í krefjandi umhverfi. 

Menntun og hæfniskröfur
·

·
·
·

·
·

·

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að 

auka samkeppnis hæfni og lífsgæði fyrir einstaklinga og samfélag 

með siðgæði, sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi. Akademískar deildir 

háskólans eru fjórar: Lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og verk-

fræðideild 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 3600 í fjórum deildum og starfa 

um 250 fastir starfsmenn við háskólann auk fjölda stundakennara.

Háskólinn í Reykjavík leitar að metnaðarfullum einstaklingi með brennandi 
áhuga á að taka þátt í áframhaldandi uppbyggingu öflugrar viðskiptadeildar. 
Deildarforseti ber ábyrgð á rekstri deildarinnar og leiðir akademískt starf hennar. 

Forseti viðskiptadeildar

Leitað er að einstaklingi með:
– Hæfni til að vinna að stefnumótun og uppbyggingu liðsheildar.

– Doktorspróf á sviði viðskiptafræði eða skyldra greina.

– Reynslu af stjórnun, rekstri og mannaforráðum.

– Reynslu af rannsóknum og kennslu á háskólastigi.

– Hagnýta reynslu úr atvinnulífi eða af samstarfi við atvinnulífið.

– Reynslu af alþjóðlegum vettvangi.

Innan viðskiptadeildar er fengist við kennslu og rannsóknir í viðskiptafræði, hagfræði og sálfræði. 
Boðið er upp á nám á BSc-, MSc- og PhD-stigi. Tvær námsbrautir við deildina hafa hlotið alþjóðlega 
gæðavottun og eru starfsmenn hennar í fremstu röð í rannsóknum. Tæplega 1000 nemendur stunda 
nám við deildina, fastir starfsmenn eru tæplega 40 talsins auk fjölda stundakennara.

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Kristinn Jónsson, rektor (ari@ru.is), og Sigríður Elín 
Guðlaugsdóttir, framkvæmdastjóri mannauðs og gæða (sigridureg@ru.is). 

Umsóknum skal skilað á vef Háskólans í Reykjavík, radningar.hr.is, fyrir 16. desember  2018. 
Farið er með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. 



Vélamenn óskast til starfa
Alexander Ólafsson ehf. óskar eftir að ráða vana vélamenn 
til starfa við efnisvinnslu í malarnámu okkar við  
Krísuvíkurveg.  
Um er að ræða vinnu við mokstur á hjólaskólfu og á jarðýtu.
Um er að ræða framtíðarstörf. 
Umsóknarfrestur er til 15. desember 2018

Umsókum skal skilað til Kristins Ólafssonar á netfangið  
kristinn@alexander.is eða hafa samband í síma S: 578-9300 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur verið 
tekin um ráðningu.

 
 
 
 

Hreinsitækni ehf. óskar eftir bifvéla- eða 
vélvirkja, vegna aukinna umsvifa, á 

verkstæði félagsins. 
  
HÆFNISKRÖFUR 

• Bifvéla- eða vélvirkjaréttindi.  
• Hreint sakavottorð.  
• Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð.  
• Stundvísi og reglusemi.  
• Meirapróf og/eða minni vinnuvélaréttindi er kostur. 
• Skrifa og tala íslensku er kostur. 
  

 
 
Áhugasamir senda umsókn með ferilskrá fyrir  

10. desember 2018 á netfangið postur@hrt.is  
Öllum umsóknum verður svarað. 

HJÚKRUNARFORSTJÓRI
Reykhólahreppur auglýsir stöðu hjúkrunar-
forstjóra við hjúkrunar- og dvalarheimilið 

Barmahlíð. Leitað er að kraftmiklum og met-
naðarfullum einstaklingi með faglega sýn í 
öldrunarmálum. Um 100% starf er að ræða.

Starfssvið: 

Menntun og hæfniskröfur:

Umsóknarfrestur er til og með 21. desember n.k.

We are looking for extraordinary 
people to join our team

Development Team Lead
Tempo is seeking an experienced Team 

Lead to join our growing development 

team in Reykjavík. If you are capable 

of providing a technical leadership 

to development teams and to foster 

professional growth and mentorship of 

team members, you might be the one we 

need.

UI/UX Designer 
Do you love designing great user 

experiences and solving real problems 

that people at work face every day? As a 

UI/UX Designer, you’ll work closely with 

our product and engineering teams to 

design and develop solutions that resolve 

customers’ issues. The work goes beyond 

making things pretty as you will have to 

use your understanding of users’ needs 

and wants to guide your creativity.

Senior Software Developer 
Tempo is looking for a brilliant Senior 

Developer who is passionate about 

delivering quality work in our cutting 

edge tech stack. If you are capable of 

contributing to different layers of our 

architecture, experienced in Java and 

Python for the backend, and React JS for 

the frontend, you might be the one we are 

looking for.

Product Manager 
Tempo is looking to hire an amazing 

Product Manager and we are really 

hoping that this could be you!  We’re 

looking for someone passionate about 

building products to help Tempo achieve 

its mission. At Tempo, Product Managers 

own their initiatives end-to-end and are 

responsible for their ultimate success. This 

is a high impact role that is well suited to 

highly-collaborative people who are excited 

by the challenge of identifying, validating, 

building, and launching new products.

ABOUT TEMPO 

With headquarters in Reykjavik, Iceland and a North American presence in Montreal, Canada, 

Tempo develops sophisticated software solutions that help make work easier and more efficient 

for software companies, IT services and core business teams. Tempo has over 11,000 customers 

worldwide, ranging from small startups to the largest global enterprises including BMW, Pfizer, 

HomeAway, Hulu, Rolex, Disney and Oracle. 

GROWING COMPANY

At Tempo we hire the best and the brightest go-getters out there, and we’re looking for others 

who are passionate about learning, innovating, and being part of something big. We believe that 

every voice matters and at Tempo you’ll have the opportunity to take on new challenges from the 

start and leave your mark. But we are not just about the work. We also like to celebrate together 

as well as work together.

Apply here: tempo.io/careers 



Borgarbókasafnið | Verkefnastjóri miðlunar og sýningarhalds

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli 
það margbreytilega samfélag sem við búum í. Reykjavíkurborg vinnur gegn mismunun á vinnumarkaði og hvetur  

inn flytjendur, fatlað fólk, hinsegin fólk og fólk á öllum aldri til að sækja um störf hjá borginni.

Viltu taka þátt í að móta bókasafn framtíðarinnar?  
Laus er til umsóknar tímabundin 80% staða verkefnastjóra miðlunar og sýningarhalds til eins árs hjá Borgarbókasafninu. 
Borgarbókasafnið hefur markað sér metnaðarfulla framtíðarsýn og miklar breytingar eru í farvatninu, jafnt í miðlun sem og 
þjónustu við gesti. Viðburða- og sýningarhald í menningarhúsum Borgarbókasafnsins er í stöðugri þróun. Lögð er áhersla á 
alþýðumenningu, barnamenningu og fjölmenningu, með samveru, upplifun, miðlun og menningarlæsi að leiðarljósi. 
Verkefnastjóri heyrir undir fræðslu- og miðlunardeild og vinnur þvert á allar starfsstöðvar Borgarbókasafnsins og hefur frum-
kvæði að og umsjón með sýningarhaldi og hönnun markaðs- og kynningarefnis.
Verkefnastjóri tekur virkan þátt í framkvæmd og þróun verkefna er tengjast stefnumótun Borgarbókasafnsins og því breytin-
gaferli sem almenningsbókasöfn ganga nú í gegnum. 

Nánari upplýsingar um helstu verkefni og ábyrgð er að finna á innri vef Reykjavíkurborgar.
Launakjör eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.  Æskilegt er að viðkomandi geti hafið 
störf í ársbyrjun 2019.
Upplýsingar um starfið gefur Guðrún Dís Jónatansdóttir, deildarstjóri fræðslu og miðlunar, gudrun.dis.jonatansdottir@reykjavik.is  
Umsóknarfrestur er til og með 16. desember n.k. Umsóknir skulu sendar á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.

Hæfniskröfur

hönnun og sýningarhaldi

sjálfstæði í starfi

viðfangsefnum

tjá sig í ræðu og riti, kunnátta í fleiri tungumálum er kostur 
en ekki skilyrði

-
brögðum

Waldorfleikskólinn Sólstafir
í Reykjavík

auglýsir eftir leikskólakennara eða almennum
starfsmanni  í 100% stöðu á leikskólann á Marargötu 6.

Leikskólinn er sjálfstætt rekinn og starfar eftir  
Waldorf stefnunni sem hefur skapandi og heildrænt  

leikskólastarf að leiðarljósi.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Nánari  upplýsingar um starfið er að finna á  
solstafir@waldorf.is

og á marargata@waldorf.is.

Kópavogsbær auglýsir eftirtalin störf 
laus til umsóknar:

kopavogur.is

Grunnskólar
Kennari í Snælandsskóla
Umsjónarkennari í Smáraskóla
Umsjónarkennari í Salaskóla
Leikskólar
Deildarstjóri í Austurkór
Deildarstjóri í Álfatún
Deildarstjóri í Fífusali
Deildarstjóri í Kópahvol
Deildarstjóri í Núp
Leikskólakennari í Álfaheiði
Leikskólakennari í Álfatún
Leikskólakennari í Austurkór
Leikskólakennari í Baug
Leikskólakennari í Læk
Leikskólakennari í Urðarhól
Sérkennari í Austurkór
Sérkennari í Baug
Velferðarsvið
Starfsfólk í þjónustuíbúðir
Starfsmaður á skammtímaheimili
Stjórnsýslusvið
Verkefnastjóri Náttúrufræðistofu

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

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á
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Heilsuleikskólinn Árbær auglýsir  
eftirfarandi stöður lausar  

til umsóknar

Sérkennslustjóri
Heilsuleikskólinn Árbær auglýsir eftir sérkennslustjóra í 100% 
starfshlutfall frá og með 1. Janúar 2019. Leitað er að áhuga-
sömum og metnaðarfullum einstaklingi sem er fær um að taka 
að sér umsjón með sérkennslu, stjórnunarlega ábyrgð og 
þátttöku í stjórnunarteymi.

Meginverkefni:

leikskóla og skólastefnu Árborgar.

ráðgjöf til annarra starfsmanna leikskólans.

einstaklingsnámskráa fyrir börn sem njóta sérkennslu.

ráðgjöf.

öðru samstarfsfólki.

Menntun og hæfniskröfur:

Leikskólakennarar
Um er að ræða 100% stöður frá og með 1. janúar 2019. Helstu 

kennara.

Menntun og færnikröfur:

áhugasamir geta sent umsóknir á
netfangið arbaer@arborg.is.

Umsóknarfrestur er til 15. desember 2018.

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

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

VIÐ VILJUM KYNNAST ÞÉR BETUR

HUGBÚNAÐARHÖNNUÐUR ÓSKAST Í UPPLÝSINGATEYMI VARÐAR

Brennur þú fyrir þróun hugbúnaðarlausna og innleiðingu á hinum ýmsu kerfum? Áttu gott með að vinna í árangurs- 
og verkefnadrifnum hópum? Býrð þú að framsýni, sjálfstæði og átt auðvelt með að finna úrræði og lausnir?

Vörður leitar að öflugum liðsauka í teymi sérfræðinga sem vinna að upplýsingatæknimálum. Helstu verkefni hópsins eru 
þróun á fjárhags- og tryggingakerfi félagsins í Microsoft Dynamics NAV 2016 sem og öðrum kerfum, innleiðing á aðkeyptum 
kerfum, notendaprófanir og aðstoð við notendaþjónustu. Teymið sinnir einnig vefsíðum Varðar og þróunarverkefnum með 
öflugum samstarfsaðilum félagsins á sviði trygginga- og fjártækni.
 
Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um en viðkomandi einstaklingur þarf að hafa menntun og reynslu á sviði
hugbúnaðarþróunar, helst á sviði Microsoft Dynamics NAV. Mikill kostur er ef viðkomandi hefur þekkingu á NAV 2016 
og nýrri útgáfum sem og þekkingu á þróun á vefþjónustum.

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 9. DESEMBER 2018

Veistu hvað
þú vilt?

Tekið er á móti umsóknum á ráðningarvef félagsins inni á vordur.is þar sem nánari upplýsingar um starfið er að finna.

Nánari upplýsingar veitir Sverrir Scheving Thorsteinsson, forstöðumaður upplýsingatækni, í netfanginu sverrir@vordur.is 
eða Harpa Víðisdóttir, mannauðsstjóri, í netfanginu harpa@vordur.is

Vörður er lifandi og skemmtilegur vinnustaður með fjölskylduvæna og heilsueflandi mannauðsstefnu þar sem unnið er 
í anda jafnréttis. Vinnuumhverfi félagsins er nútímalegt, jákvætt og árangursmiðað.

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is



Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is

AUGLÝSIR  
STARF  
VERKEFNASTJÓRA  
LAUST  
TIL 
UMSÓKNAR

Náttúrufræðistofa  
Kópavogs Umsóknarfrestur er til og með 

9. des. 2018.
 
Nánari upplýsingar veitir  
Finnur Ingimarsson í síma  
441 72 02 eða finnur@natkop.is.
 
Einungis er hægt að sækja um  
starfið rafrænt á vef Kópavogs-
bæjar, www.kopavogur.is.
 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem  

nýtist í starfi
• Reynsla af skipulagningu  

og kynningu viðburða
• Reynsla af því að vinna  

með börnum er kostur 

• Góð samskiptahæfni við  
fjölbreytta markhópa

• Góð kunnátta í íslensku  
og ensku í ræðu og riti,  
fleiri tungumál eru kostur

• Þekking á helstu tölvuforritum  
og þekking eða áhugi á spjald-
tölvunotkun í safnaumhverfi

• Góð þekking og áhugi  
á náttúru Íslands er æskileg

• Frumkvæði og sjálfstæði  
í vinnubrögðum

• Reynsla af safnastarfi  
er æskileg

Starfssemi Náttúrufræðistofu er tvíþætt. 
Annarsvegar sýning á jarðfræði- og líffræði 
Íslands og fræðsla um náttúru landsins  
og hinsvegar rannsóknir í vatnalíffræði. 
Menningarhúsin í Kópavogi standa í sam-
einingu að skipulagðri móttöku skólahópa 
ásamt fræðslu og viðburðum af ýmsu tagi 
fyrir fólk á öllum aldri. 

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

Iðjuþjálfi - afleysingarstaða 
Um er að ræða verkefnastjórastöðu á tauga- og hæfingarsviði 
og er starfshlutfall samkomulagsatriði. 

Staðan er laus frá og með 1. desember 2018 og væri gott að 
viðkomandi gæti hafið störf sem fyrst eða eftir nánara sam-
komulagi.

Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegri teymisvinnu þar sem 
áhersla er lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun og heildræna 
sýn. Krafist er frumkvæðis, sjálfstæðis í vinnubrögðum, skipu-
lagshæfileika og góðrar hæfni í mannlegum samskiptum. 
Hæfnikröfur: Próf í iðjuþjálfun frá skóla viðurkenndum af 
Heimssamtökum iðjuþjálfa (WFOT) og með íslenskt starfsleyfi 
og löggildingu. Æskileg er reynsla af teymisstörfum og störfum 
á tauga – og hæfingarsviði.

Launakjör samkvæmt kjarasamningi Iðjuþjálfafélags Íslands 
og fjármálaráðherra auk stofnanasamnings Iðjuþjálfafélags 
Íslands og Reykjalundar.

Upplýsingar um starfið veita Bára Sigurðardóttir forstöðuiðju-
þjálfi í síma 585-2153/585-2048, netfang; baras@reykjalundur.
is og Guðbjörg Gunnarsdóttir mannauðsstjóri í síma 585-2143, 
netfang; gudbjorg@reykjalundur.is 

Umsóknarfrestur er til 9. desember 2018 og umsóknarform má 
finna á heimasíðu Reykjalundar www.reykjalundur.is 

 16 ATVINNUAUGLÝSINGAR  1 .  D E S E M B E R  2 0 1 8  L AU G A R DAG U R



Job.is

Þú finnur 
draumastarfið á

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Kennsla

Iðnaðarmenn

Heilbrigðisþjónusta

Veitingastaðir

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Prófessor - yfirlæknir Háskóli Íslands - Landspítali Reykjavík 201811/2140
Verkefnastjóri Landspítali, mönnunar-/starfsumhv.d. Reykjavík 201811/2139
Sérfr. rekstur miðlægra tölvukerfa Landspítali, heilbr.-/upplýsingatæknid. Reykjavík 201811/2138
Verkefnastjóri í rekstrarlausnum Landspítali, heilbr.-/upplýsingatæknid. Reykjavík 201811/2137
Sérfræðingur í kerfisrekstri Landspítali, heilbr.-/upplýsingatæknid. Reykjavík 201811/2136
Lektor í lífefnafræði Háskóli Íslands, Verkfr.-/náttúruvís.sv. Reykjavík 201811/2135
Verkefnastjóri Háskóli Íslands, Viðskiptafræðideild Reykjavík 201811/2134
Teymisstjóri í heimahjúkrun Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Kópavogur 201811/2133
Lyfjafræðingur Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201811/2132
Deildarstjóri reikningshalds Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201811/2131
Sérfræðingur Velferðarráðuneytið Reykjavík 201811/2130
Næturverðir Barnaverndarstofa, Stuðlar Reykjavík 201811/2129
Sameindalíffræðingur - afleysing Landspítali Reykjavík 201811/2128
Innköllunarstjóri Landspítali, göngudeild skurðlækninga Reykjavík 201811/2127
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, öryggis- og réttargeðdeild Reykjavík 201811/2126
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, smitsjúkdómadeild Reykjavík 201811/2125
Sjúkraliði Landspítali, smitsjúkdómadeild Reykjavík 201811/2124
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, öldrunarteymi Reykjavík 201811/2123
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, útskriftarteymi Reykjavík 201811/2122
Jarðfræðingur Vegagerðin Reykjavík 201811/2121
Starfsmaður ÁTVR, Vínbúðin Grindavík 201811/2120
Starfsmaður í býtibúri Landspítali, Vífilsstaðir Garðabær 201811/2119
Vélfræðingur Landspítali, viðhaldsdeild Reykjavík 201811/2118
Félagsfræðikennari Kvennaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201811/2117
Lífeindafræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201811/2116
Eftirlitsmaður  Matvælastofnun Akureyri 201811/2115
Markaðs- og vefstjóri Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201811/2114
Kennsluþróunarstjóri Háskóli Íslands, Menntavísindasvið Reykjavík 201811/2113
Kennari í rafiðngreinum Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201811/2112



 Við ráðum

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

Stjórnendaleit

Reynsla og gott tengslanet sérfræðinga 
Ráðum skilar árangri þegar finna þarf æðstu 
stjórnendur eða fólk í stjórnir fyrirtækja.

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga

Góður gagnagrunnur, gott tengslanet og ára-
löng reynsla á ráðningarmarkaði eykur líkurnar 
á því að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.
  
Almennar ráðningar á markaði

Öflun umsækjenda í almenn störf er ein helsta 
áskorun fyrir tækja í dag. Þekking á markaðnum 
er því mikilvæg og þar skiptir reynslan miklu 
máli. Með leit í gagna grunni eða aug lýsingu í 
viðeigandi miðlum aðstoðar Ráðum fyrirtæki 
við að finna hæfasta ein staklinginn í starfið.
 
Sveigjanleg nálgun

Sérstaða Ráðum liggur í sveigjanlegri nálgun 
á ráðningar verkefnið. Fyrir utan að sjá um allt 
ráðningar ferlið komum við til móts við þarfir 
fyrir  tækja með því að sjá um hluta þess ef þörf 
krefur, t.d. bakgrunns kannanir, hæfnis mat eða 
starfs tengdar æfingar.
 
Matstæki

Ráðum notast við nýjustu aðferðir við að meta 
hæfni og persónuleikaþætti sem geta skipt 
sköpum í ráðningum. Ráðum er í sam starfi við 
banda ríska mannauðs lausna fyrirtækið CEB sem 
er í farar broddi í persónu  leika prófum og öðrum 
mats tækjum sem eru sér stak lega hönnuð til að 
greina sérstöðu og hæfileika ein staklinga áður 
en ráðning fer fram. 

Þannig er hægt að finna hæfasta einstaklinginn 
með talsverðri ná kvæmni. Persónu leika matið 
OPQ32 og DSI (Dependa bility & Safety Index) 
skimunar   prófið hafa t.d. verið stöðluð og 
staðfærð að íslenskum markaði.
 
Ráðgjöf við starfslok

Viðskilnaður fyrirtækis við starfsmann skiptir 
höfuð máli þegar fyrirtækið á frum kvæðið að 
starfs lokum. Ráðum býður upp á við tal við 
ráð gjafa sem felur m.a. í sér upplýsingar um 
atvinnu markaðinn, ráðgjöf varðandi starfs-
ferilskrá og kynningarbréf og hagnýt atriði 
varðandi starfs leit og atvinnu viðtöl.

Ráðum býður upp á ráðgjöf 
og ráðningar þjónustu sniðna 
að þörfum viðskiptavinarins.

Landverðir á Suður- 
og Vesturlandi
Umhverfisstofnun leitar að fjórum starfsmönnum til að sinna 
heilsárslandvörslu á Suður- og Vesturlandi. 

 » Starf yfirlandvarðar á starfssvæðinu Dyrhólaey og Skógafossi
 » Starf landvarðar á friðlýstum svæðum á Vesturlandi
 » Starf landvarðar á starfssvæðinu Gullfossi og Geysi
 » Starf landvarðar í Þjóðgarðinum Snæfellsjökli

Helstu verkefni
Störf landvarða felast í að gæta þess að ákvæði náttúruverndarlaga, 
sérlaga, friðlýsingarskilmála og stjórnunar- og verndaráætlana svæða 
séu virt. Landverðir koma á framfæri upplýsingum og fræða gesti um 
náttúru og sögu svæðanna, viðhald innviða og halda við merktum 
gönguleiðum.

Auk þess að sinna viðkomandi starfssvæði munu starfsmennirnir taka 
þátt í öflugu teymi sérfræðinga og landvarða. 

Ítarlegri upplýsingar
Ítarlegri upplýsingar um störfin og hæfniskröfur til þeirra er að finna á 
starfatorg.is og www.umhverfisstofnun.is/storf-i-bodi 

Umsóknarfrestur er til og með 17. desember 2018. 



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

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

Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari

Borgartúni 30, 105 Reykjavík,
sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is

Kynningarstjóri Nordplus og Erasmus+

Menntunar- og hæfniskröfur:

Sérfræðingur menntasjóða og skólahluta Nordplus

Menntunar- og hæfniskröfur:



Antikhúsið
Skólavörðustíg 21 til leigu, 93 fermetrar.

Frekari upplýsingar hjá  
Fjólu í síma 6987273 /Steinunni 6153043.

Bolungarvíkurkaupstaður óskar eftir tilboðum í verkið
„Sorphirða og förgun“.

Samningstímabil útboðsins er 1. jan. 2019-31. des. 2022.

Útboðsgögn verða afhent gegn því að senda tölvupóst 
á netfangið finnbogi@bolungarvik.is frá og með þriðju-
deginum 4. desember 2018.

Tilboðum skal skila til tæknideildar Bolungarvíkurkaup-
staðar, Aðalstræti 10-12, 415 Bolungarvík, eða á rafrænu 
formi á netfangið finnbogi@bolungarvik.is  fyrir kl. 11:00 
þriðjudaginn 18. desember 2018, en þá verða þau opnuð að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

29. nóvember 2018
Bolungarvíkurkaupstaður

 

ÚTBOÐ

Sorphirða í 
Bolungarvík

Auglýsing um breytingu á deiliskipulagi í Kópavogi

Brekkuhvarf 1a og 1b. Breytt deiliskipulag.
Bæjarstjórn Kópavogs samþykkti 13. nóvember 2018 að auglýsa tillögu að breyttu deiliskipulagi Brekkuhvarfs 1a og
1b í  samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Í gildandi deiliskipulagi frá 2009 er gert ráð fyrir einu einbýlishúsi og hvorri lóð á 1-2 hæðum með nýtingarhlutfall 
0,38. Í tillögu að breyttu deiliskipulagi er gert ráð fyrir að á lóðunum verði byggð 8 raðhús á 2 hæðum með opinni 
bílageymslu. Hámarks flatarmál íbúða er áætlað 140 - 155 m2 og hámarkshæð 8 m. Nýtingarhlutfall er áætlað 0,64. 
Uppdrættir í mkv. 1:1000 ásamt greinargerð og skýringarmyndum dags. 5. nóvember 2018. Nánar vísast til kynningar-
gagna.

Ofangreind tillaga er aðgengileg á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is og í þjónustuveri Kópavogsbæjar að
Digranesvegi 1 frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá kl. 8:30 til 15:00. Eru þeir sem telja sig
eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Athugasemdir og ábendingar skulu hafa borist skriflega til 
skipulags- og byggingardeildar Umhverfissviðs, Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða á netfangið skipulag@kopavogur.is 
eigi síðar en kl. 15:00 mánudaginn 11. febrúar 2018. 

Fimmtudaginn 24. janúar og fimmtudaginn 7. febrúar 2019 milli kl. 17:00 og 18:00 verða starfsmenn skipulags- og 
byggingardeildar Umhverfissviðs með opið hús að Digranesvegi 1 þar sem tillagan verður kynnt sérstaklega þeim 
sem þess óska.

Skipulagsstjóri Kópavogs.

kopavogur.is

Verslunar eða skrifstofuhúsnæði til leigu
Til leigu gott skrifstofu / verslunarhúsnæði á jarðhæð á 
frábærum rótgrónum stað við Bæjarhraun 24, örstutt frá 
Fjarðarkaup og helsta verslunar og atvinnuhúsakjarna 
bæjarins, mikið auglýsingagildi og góð aðkoma samtalls 
263 fm, möguleiki að fá 200 fm sambyggt lagerhúsnæði til 
viðbótar. Uppl. í síma 893 3347.

KENNSLUÞRÓUNARSTJÓRI
við Menntavísindasvið Háskóla Íslands

Umsóknarfrestur er til og með 17. desember 2018

Nánari upplýsingar veitir Kolbrún Þorbjörg Pálsdóttir
– kolbrunp@hi.is – 525 5965

Sjá nánar um starfið á vefsíðu Háskóla Íslands undir
laus störf og starfatorg.is

Menntavísindasvið Háskóla Íslands auglýsir eftir metnaðarfullum og drífandi kennsluþróunarstjóra 
til að taka þátt í framþróun fjölbreyttra kennsluhátta og öflugs námsumhverfis. Miðað er við að 
starfshlutfallið sé 50%, en möguleiki er á hærra starfshlutfalli. 

Helstu verkefni
Kennsluþróunarstjóri vinnur að verkefnum 
tengdum þróun framúrskarandi námsumhverfis 
og kennsluhátta á Menntavísindasviði Háskóla 
Íslands í samvinnu við sviðsforseta, 
kennslunefnd MVS og kennslustjóra MVS. 
Kennsluþróunarstjóri hefur frumkvæði að 
samstarfi við kennara, nemendur og starfsfólk 
sviðsins um þróun og skipulag kennsluhátta.

Hæfnikröfur
• Meistarapróf á sviði menntavísinda eða skyldum fræðasviðum
• Haldgóð reynsla af fjölbreyttum kennsluháttum nauðsynleg
• Framúrskarandi færni á sviði upplýsingatækni í kennslu
• Skýr framtíðarsýn á þróun kennsluhátta á háskólastigi
• Nám á sviði kennslufræða háskólastigsins er kostur
• Frumkvæði og lipurð í samskiptum
• Góð tungumálakunnátta

SKRIFSTOFUHERBERGI 
TIL LEIGU

Til leigu skrifstofuherbergi í Hæðasmára  
– Jarðhæð - 201 Kópavogi.

Um er að ræða 27,5 fm skrifstofu sem er inn  
af verkfræðistofu.

Innifalið í leiguverði: Fundarherbergi og kaffiaðstaða. 
Þrif á sameign, hússjóður, internet og prentarar.

Tilvalið fyrir t.d. hönnuði, bókara, ráðgjafa og fl.

Frekari uppl. í s: 854-4080 Jökull / 899-3077  
Sturlaugur eða í tölvupóst nne@nne.is

Job.is
Þú finnur draumastarfið á
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Trausti fasteignasala • trausti@trausti.is • s.546-5050 • Vegmúla 4 • 108 Reykjavík

Bókaðu skoðun hjá Garðari í síma 898-0255 / gardarbs@trausti.is  eða hjá Kristjáni í síma 867-3040 / kristjan@trausti.is

Verð frá 26,5 millj. 

Trausti fasteignasala 
kynnir: 
Glæsilegar 3ja herbergja íbúðir að Bogabraut 952 
í Reykjanesbæ.  
Íbúðirnar eru 89,3 – 97,2 fm. og hverri íbúð fylgir geymsla. 

Um er að ræða tvo stigaganga sem hvor um sig geymir 11 
íbúðir. Samtals eru 6 íbúðir á jarðhæð, 8 íbúðir á annarri 
hæð og 8 íbúðir á þriðju hæð. 

Íbúðirnar hafa verið endurnýjaðar að miklu 
leyti: 
• Ný gólfefni í öllum íbúðum. 
• Ný eldhústæki í öllum eldhúsum frá Electrolux og AEG. 
• Öll baðherbergi hafa verið endurnýjuð og gerð upp. 
• Ný Damixa blöndunartæki í öllum íbúðum. 
• Allar íbúðir nýmálaðar. 
• Nýjar innihurðar í öllum íbúðum. 
• Nýjir rofar og tenglar í öllum íbúðum. 

BOGABRAUT 952 
REYKJANESBÆR, ÁSBRÚ

SÖLUSÝNING
MIÐVIKUDAGINN 5. DESEMBER KL. 17:00 - 17:30

SÖLUSÝNING

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

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

Íbúð Verð
103 26,5 millj.
104 26,9 millj.
105 26,9 millj.
203 27,3 millj.
204 SELD
205 27,5 millj.
206 SELD
303 27,7 millj.
304 27,9 millj.
305 27,9 millj.
306 SELD



Kristbjörn Sigurðsson Sigfús AðalsteinssonIngólfur Ingvarsson
 

s. 692 3000 s. 893 7806 s. 898 9979Vegmúla 2 – 108 Reykjavík | Sími: 588-3300 | midbaer@midbaer.is

Kristbjörn Sigurðsson, lögg. Fasteignasali & leigumiðlari 

Hverfisgata 94-96  
og Barónsstígur 6
Glæsilegar nýjar íbúðir í vönduðu húsi í hjarta borgarinnar. 
Glæsilegt fimm hæða lyftuhús með verslunar og veitinga-
rýmum á jarðhæð og 38 íbúðum, tveggja til fimm herbergja. 

Stærð íbúða frá 59 til 186 fermetrar. Öllum íbúð fylgir stæði í 
lokaðri bílageymslu. Þrír stigagangar eru í húsinu og er ein 
lyfta í hverjum stigagangi. 

Skjólgóður suðurgarður.
Glæsileg innanhúshönnun.

 Verð frá 44 millj. 

Sölusýning laugardag og sunnudag milli kl 14.00 og 15.00. Inngangur í sýningaríbúð að Hverfisgötu 94.

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



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

HRÍSMÓAR 1 (ÍBÚÐ 203/2C) - 210 GBÆ 

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 3. DES. KL. 17:00-17:30

V.
 Þórey, s. 663 2300

MEISTARAVELLIR 11 – 107 RVK

 OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 4.DES. KL.17.30-18.00

V. 50,9 millj.
Nadia s.692.5002

KRISTNIBRAUT 75 - 113 RVK

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 4. DES KL 17:30 – 18:00.

V. 51,7 millj. Andri s. 690 3111 / Jóhanna 698 9470

ÚLFARSBRAUT 42 – 113 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 2.DES. KL.15.30-16.00

LAUS TILL L AFHENDINGARL
V. 84,9 millj. Sveinn s. 6900.820

BARÐAVOGUR 17 – 104 RVK  

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 2.DES KL.14.30-15.00

V. 94,9 millj.
Sveinn s. 6900.820

GRETTISGATA – 101 RVK

BÓKIÐ SKOÐUN

GETUR LOSNAÐ FLJÓTLL LEGA
V. 41,0 millj.

Sveinn s. 6900.820

UGLUHÓLAR 12– 111 RVK

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 4. DES. KL 17:30-18:00

GETUR LOSNAÐ FLJÓTLL LEGA
V. 29,7 millj.

Ásdís Rósa s. 895-7784

VESTURGATA 7 – 101 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 2.DES. KL.14.00-14.30

V. 35,9 millj.
  Eggert s.690-1472

TRÖNUHJALLI 7 – 200 KÓP.

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 1. DES. KL. 14:00-14:30

V. 39,9 millj.
Þórarinn s. 770-0309

VALLAKÓR 2C – 203 KÓPAVOGUR

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 2. DES. KL. 13:00 -13:30

 V. 53,9 millj.
Sigurður s. 896-2312

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

HLJÓÐALIND 8 – 201 KÓP

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 2.DES KL.13.30-14.00

V. 74,9 millj.
Sveinn s. 6900.820

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

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

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

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

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

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

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

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

Eggert Maríuson
Löggiltur fast. 
eggert@landmark.is
sími 690 1472 

Jóhanna Gustavsdóttir 
Löggiltur fast. 
johanna@landmark.is 
sími 698 9470  

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

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Löggiltur fast.
gudrun@landmark.is 
sími 512 4900 

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

Benedikta Gísladóttir
Skjalavinnsla/móttaka
benedikta@landmark.is
Sími. 512.4900

NÝTT

NÝTT NÝTT

NÝTT

NÝTT NÝTT

SE
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HÚS MÁNUDAG 3. DES. KL. 17MÁNUDAG 3. DES. KL. 1

V. 39,9 millj.9,9 millj.SE
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Hákon Svavarsson, löggiltur fasteigna-, fyfyririrtækja og skipasali

Akralundur - Akranesi

Öll húsin eru á einni hæð með bílskúr. Húsin eru timbur-
hús, klætt að utan með Cembrit flísum.  Lóð grófjöfnuð.
Að innan rúmlega fokheld. Nánari uppl. í skilalýsingu.  
Gert er ráð fyrir 4 svefnherbergjum, tveimur baðher-
bergjum. Rúmgóðri stofu og eldhúsi í alrými.
Verð frá 43,7 millj.
Allar nánari uppl. veitir Hákon í síma 898-9396 eða
hakon@valfell.is  

Kirkjubraut 2, 300 Akranesi 

 

Ástu-Sólliljugata 5 – 270 Mosfellsbær 
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 4. DESEMBER KL. 17:00 - 17:30 

Glæsilegt raðhús á tveimur hæðum með frábæru útsýni. Eignin 
er skráð 209,8 fm. og þar af er innbyggður 25,6 fm. bílskúr. Eignin 
er einstaklega skemmtileg og skiptist í 4 svefnherbergi, 2 stofur, 2 
baðherbergi, fallegt opið eldhús, þvottahús, pall og svalir á efri hæð. 
Aukin lofthæð er á efri hæð.  Stutt er í skóla, falleg útivistarsvæði og 
skemmtilega menningu í Álafosskvosinni.Verð: 77,9 millj.

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

OPIÐ HÚS

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari 
S: 867-3040

Garðar B. Sigurjónsson
Aðstoðarmaður fasteigna-
sala, í námi til löggildingar 

fasteigna-, fyrirtækja- og 
skipasölu. S: 898-0255

• Allar íbúðir með sérinngangi
• Stærðir íbúða 115 fm – 126 fm
• Verð frá 64.500.000 – 69.900.000
• Fullbúnar íbúðir án gólfefna nema flísar á votrýmum
• Þrjú góð svefnherbergi
• Allar innréttingar frá Brúnás

Um er að ræða tíu  4ra herbergja efri og neðri sérhæðir á Sjónarvegi 16-24

Brekkugata

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

NÝTT Í SÖLU

SÉRHÆÐIR 
FRÁBÆRT ÚTSÝNI

Sjónarvegur 16-24
Urrðarholti í Garðabæ

Herbergi: 
4ra

Stærðir: 
115,1m2-126,4m2

Verð frá: 
64.5- 69.9 millj.

Hafdís, fasteignasali sími: 820 2222 Berglind, fasteignasali sími: 694 4000

Sigurður, fasteignasali sími: 898 6106 Þorsteinn, fasteignasali sími: 694 4700

OPIÐ HÚS 
Laugardaginn 1. des. kl 13:30-14:00

Urriðaholtsstræti

S
jónarvegur

Brekkugata

• Baðkar og sturta í öllum baðherbergjum
• Rúmgóðar suðvestur svalir á efri hæðum og sér afnotareitur á neðri
• Fjölskylduvænt umhverfi
• Stutt í skóla og leikskóla
• Fyrstu íbúðir tilbúnar til afhendingar við kaupsamning

Til að komast að Sjónarvegi 
16-24 er keyrt upp vinstra 

megin við Náttúrufræðihúsið, 
upp Urriðarholtstræti til 

hægri á Brekkugötu og svo til 
vinstri upp Sjónarveg.

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á
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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
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Bryndís

Ólafsgeisli 103
113 REYKJAVÍK

Einkar glæsilegt einbýli á tveimur 
hæðum ásamt innbyggðum bílskúr 
á útsýnisstað efst í Grafarholtinu. 
Fjögur rúmgóð svefnherbergi, 
bjartar og stórar stofur, opið eld-
hús og mikil lofthæð. Vandaðar, 
sérsmíðaðar innréttingar,  
borðplötur úr steini, hjónasvíta og 
sauna. Hnota, granít- og marmara-

ísar á gólfum. tgengi á timburpall 
á efri hæð. Mikið og fallegt útsýni 
y r ósnortna náttúru. Fallegar 
gönguleiðir og hjólastígar umlykja 
Grafarholtið og golfvöllur GR er 
steinsnar frá með allri sinni fegurð.  
Sjón er sögu ríkari.

Vinsamlega pantið skoðun hjá Láru 
Þyri í síma 899-3335 eða lara@
fastlind.is

             109.000.000

STÆRÐ: 278,4 fm EINBÝLI       HERB: 5-6

Hjarðarhagi 13
107 REYKJAVÍK

Virkilega góð og vel skipulögð sérhæð með bílskúr í 

Vesturbænum. Sér inngangur. Þrjú rúmgóð svefn- 

herbergi, tvær stofur og fallegt eldhús. Nýlegt 

harðparket. Bílskúr. Falleg sérhæð á eftirsóttum stað.

STÆRÐ: 150,2 fm SÉRHÆÐ      HERB: 4-5

74.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Njálsgata 29
101 REYKJAVÍK

Fallegt eldra einbýli í hjarta borgarinnar á eignalóð. 

Kjallari, hæð og ris. Mögulega hægt að gera tvær til þrjár 

íbúðir í húsinu. Seljandi skoðar skipti á nýlegri eign, rað 

eða parhúsi. Miklir möguleikar fyrir réttan aðila.

STÆRÐ: 184 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

TILBOÐ 
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Hamraborg 36
200 KÓPAVOGUR

LAUS VIÐ KAUPSAMNING. Snyrtileg og vel 
skipulögð 2ja - 3ja herbergja 67.4 fm ásamt 
4 fm geymslu sem að ekki er skráð, íbúð þá 
c.a.70f m. Íbúð er á annari hæð.

STÆRÐ: 67,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-3

32.500.000
Heyrumst
Halldór   618 9999
Löggiltur fasteignasali

Funalind 9
201 KÓPAVOGUR

Skipting eignar: Baðherbergi, þrjú svefn- 
herbergi, eldhús, stofu með útgengi útá svalir, 
þvottahúsi innan íbúðar og geymslu í sameign. 
Einnig er sameiginleg vagna- og hjólageymsla.

STÆRÐ: 110 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

48.900.000
Heyrumst
Halldór   618 9999
Löggiltur fasteignasali

Súlunes 18
210 GARÐABÆR

LAUST VIÐ KAUPSAMNING. Fallegt og vel staðsett 

einbýli á Arnarnesinu. 3-4 svefnherbergi, endurnýjað 

eldhús, arinn í stofu. Tvöfaldur bílskúr með millilofti. Góð 

aðkoma að húsi, stór timburverönd með heitum potti.

STÆRÐ: 294 fm EINBÝLI         HERB: 6

94.500.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Kvisthagi 18
107 REYKJAVÍK

LAUS VIÐ KAUPSAMNING. Virkilega góð íbúð á 

jarðhæð/kjallara á þessum eftirsótta stað í Vesturbænum. 

Sér inngangur. Endurnýjaðar ofnalagnir. Mjög fallegt hús 

og frábær staðsetning.

STÆRÐ: 85 fm JARÐHÆÐ       HERB: 3

43.700.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    2. des 14:15 – 14:45 OPIÐ HÚS    2. des 13:30 – 14:00 OPIÐ HÚS    3. des 18:30 – 19:00 OPIÐ HÚS    4. des 12:15 – 12:45

OPIÐ HÚS    3. des 17:30 – 18:00 BÓKIÐ SKOÐUN

Heyrumst

Lára Þyri Eggertsdóttir 
Löggiltur fasteignasali

  899 3335  
  lara@fastlind.is

OPIÐ HÚS    2. des 16:00 – 16:30



Hafnarbraut 9
200 KÓPAVOGUR

Glæsileg og nýja  ÞAKÍBÚÐ íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi með 

127,4 fm þaksvölum, ásamt tveimur stæðum í lokuðu 

bílastæðahúsi. Íbúðin afhendist með innbyggðum ísskáp 

og uppþvottavél. Fallegt sjávarútsýni og til Bessastaða.

STÆRÐ: 169,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

110.000.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Löggiltur fasteignasali

Lómasalir 4
201 KÓPAVOGUR

Mjög falleg og vel skipulögð fjögurra 
herbergja íbúð á 3 hæð í lyftuhúsi við Lómasali 
4. Bílastæði í lokaðri bílageymslu fylgir eigninni.

STÆRÐ: 121,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

52.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Asparholt 3
225 GARÐABÆR

Góð þriggja herbergja íbúð með sérinngangi 
af svölum. Eikar innréttingar, parket og góðir 
skápar í herbergjum. Flísar á eldhúsi og 
votrýmum, útgegnt út á suðursvalir úr stofu.

STÆRÐ: 94,1 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

41.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Frostafold 14
112 REYKJAVÍK

Mikið endurnýjuð íbúð í lyftuhúsi með bílastæði í bílakjal-

lara. Fjögur góð svefnherbergi, baðherbergi ásamt gesta 

salerni. Rúmgott sjónvarpshol. Frábær fjölskyldu íbúð þar 

sem allir fá sitt rými.

STÆRÐ: 137,2 fm FJÖLBÝLI       HERB: 5-6

57.500.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Brekkugata 22-24
210 GARÐABÆR

Vel skipulagt parhús í byggingu á tveimur hæðum með 

bílskur. Góð staðsetning og fallegt útsýni. Húsið afhendist 

á byggingarstigi 4 - Fokheld bygging að innan en fullbúið 

að utan með grófjafnaðri lóð. Afhending er í apríl 2019. 

STÆRÐ: 200,8 fm PARHÚS      HERB: 5

54.900.000
Heyrumst
Bryndís   616 8985
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Mosagata 18
210 GARÐABÆR

Vel hannað og reisulegt parhús á tveimur hæðum með 

innbyggðum bílskúr í Urriðarholti. Húsið afhendist á 

byggingarstigi 5.  SELJENDUR SKOÐA AÐ TAKA MINNI 

EIGN UPP Í Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU.

STÆRÐ: 227 fm PARHÚS      HERB: 6-7

82.900.000
Heyrumst
Bryndís   616 8985
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Brekkugata 4-6
210 GARÐABÆR

Glæsileg og vel skipulögð einbýlishús í byggingu í Urriða-

holti Garðabæ. Húsin eru staðsteypt á tveimur hæðum. 

Húsið afhendist á bstigi 4 skv. skilalýsingu. Möguleiki er 

að fá húsið lengra komið.

STÆRÐ: 278,2 fm EINBÝLI       HERB: 7

79.900.000
Heyrumst
Bryndís   510 7900
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Stelkshólar 2
111 REYKJAVÍK

Mikið endurnýjuð endaíbúð á 3. hæð með bílskúr. 

Frábært útsýni er úr íbúðinni. Nýlega búið að endurnýja 

eldhús, baðherbergi, gólfefni, hurðar og alla ofna nema 

STÆRÐ: 142,1 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4-5

49.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Löggiltur fasteignasali

Arnarhraun 21
220 HAFNARFJÖRÐUR

Vernharð Þorleifsson lgf. hefur fengið í einkasölu vel  

Húsið var málað 2016 og skólplagnir endurnýjaðar. 

Íbúðinni fylgir 8,9 fm. sérgeymsla í kjallara.

STÆRÐ: 101 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

37.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Löggiltur fasteignasali

Bólstaðarhlíð 9
105 REYKJAVÍK

Vel skipulögð 4ra herbergja íbúð með sérinngangi á 

fyrstu hæð. Nýbúið er að klæða skólplögn að brunni og 

endurnýja skólplögn frá brunni að götu auk þess sem 

drenlögn var sett fyrir nokkrum árum. 

STÆRÐ: 125,1 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

55.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Löggiltur fasteignasali

BÓKIÐ SKOÐUN OPIÐ HÚS    4. des 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    2. des 16:00 – 16:30 OPIÐ HÚS    2. des 15:00 – 15:30

OPIÐ HÚS    2. des 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    3. des 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    2. des 16:30 – 17:00



Helgi Jón Harðarson, Sölustjóri / Eigandi
Freyja Sigurðardóttir, Lögg. fast. / Eigandi

Magnús Emilsson, Lögg. fast. / Eigandi
Ágústa Hauksdóttir, Löggiltur fasteignasali

Hilmar Þór Bryde, Löggiltur fasteignasali
Hlynur Halldórsson, Löggiltur fasteignasali

Hildur Loftsdóttir, Ritari / skjalavinnsla
Andrea Guðrún Gunnlaugsdóttir, Lögg. fast.

Stofnað  
1983

Sími 520 7500

DYNGJUGATA 1-3,  
URRIÐAHOLT GARÐABÆ  
Opið hús í dag laugardag milli 13 og 14.
Verið velkomin.
Fjögurra herbergja íbúðir.
Stærðir frá 118,5 fm til 180,3 fm.
Til afhendingar í fljótlega.
Íbúðirnar skilast fullbúnar með gólfefnum. 
Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir. 
Lyfta í stærra húsinu.
Rúmgóðar svalir.
Fataherbergi er innaf með nokkrum íbúðum.
Verð frá 60.9 millj. til 99 millj.

ÁRAKUR 14, GARÐABÆ  
Opið hús mánudaginn 3.des. milli 17:00 til 17:30
Verið velkomin. 

Glæsilegt vandað nýlegt tvílyft raðhús með innbyggðum 
bílskúr samtals 231,9 fm. á þessum vinsæla stað í Akrahverfinu 
í  Garðabæ. 
Fimm svefnherbergi. Húsið er vel skipulagt.
Fullbúin eign í sérflokki. Flott aðkoma og fín bílastæði.  

V. 99 millj. 

SKYGGNISHOLT 2  
NÝTT FJÖLBÝLI VOGUM VATNSLEYSU-
STRÖND. 6 ÍBÚÐAHÚS. 

Allar íbúðir með sérinngangi.
Verð frá 29,5 – 38,5 millj.
Stærðir 64,4 – 99,9 fm.
2ja, 3ja og 4ja herb. Íbúðir

Til afhendingar vorið 2019.

Traustir verktakar: Fjarðarmót ehf.

NÝTT Í S
ÖLU

9 
íbúðir
seldar

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hilmar Þór 
Bryde

löggiltur fasteignasali 
hilmar@hraunhamar.is

892 9694

Hlynur 
Halldórsson
Löggiltur fasteignasali
hlynur@hraunhamar.is
698 2603

Nánari upplýsingar veita: 

www.vidskiptahusid.is - sími 566 8800  

TÆKIFÆRI Í FERÐAÞJÓNUSTU

Höfum fengið til sölu einkahlutafélag sem rekur ferðaþjónustu að Látrabjargi. Um er að ræða 
félag sem á allar undirliggjandi fasteignir alls um 750 m2 og 8 600 m2 land. Búið er að endur-
byggja eignirnar að stórum hluta og ástand þeirra er gott.  Opið hefur verið yfir sumarmánuðina.

Tilvalið tækifæri fyrir aðila sem vilja byggja sig upp í sérhæfðri ferðaþjónustu til framtíðar. 

Nánari upplýsingar gefur: Ólafur Steinarsson 
á netfanginu olafur@vidskiptahusid.is og í 
farsíma 822-7988

Heimir Eðvarðsson
Lögg.fasteigna-
og skipasali, 
fframkvæmdastjóri 

sheimir@fasteignaland.is
s 893 85s. 893-1485

Fasteignasalan Fasteignaland sem er með skrifstofu
í Faxafeni 10, 108 Reykjavík og Íslenska fasteig-
namiðlunin Efalius með skrifstofu í Torrevieja,
Alicante verða með sameiginlega kynningu.

Við kynnum nýjar og betri notaðar eignir í öllum 
verðflokkum m.a. frá Costa Blanca svæðinu eins og;
Orihuela Costa, Torrevieja, Guardamar, Santa Pola,
Alicante, Benidorm, Finestrat, Altea, Moraira, Javea
og Denia.

Kynnum einnig það sem er að ske á Murcia svæðinu
(Costa Calida) sunnan við Orihuela Costa sem er í 
miklum uppgangi.

Fyrir utan beina fasteigna kynningu þá útskýrum
við m.a; kaupferlið, tryggingar á greiðslum, rétt og
skyldur fasteignaeiganda  á Spáni, nýjar reglur í 
sambandi við útleigu og sitthvað fleira. Þið spyrjið og
við svörum eftir bestu getu.

FASTEIGNIR Á SPÁNI
Kynning í Faxafeni 10, Reykjavík, helgina 1. og 2. desember frá kl. 13:00 til 17:00

Fyrir þá sem vilja meira, þá kynnum við 
og bjóðum góð fjárfestingartækifæri.

Endilega kíkið við eða samband ef þið 
eruð í leit að einhverju sérstöku. 

 28 ATVINNUAUGLÝSINGAR  1 .  D E S E M B E R  2 0 1 8  L AU G A R DAG U R


