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Akureyri:

Löggiltur endurskoðandi

Við leitum að kraftmiklum og ábyrgðarfullum einstaklingi sem á auðvelt 
með að starfa sjálfstætt, býr yfir haldbærri reynslu af endurskoðunarstörfum 
og er reiðubúinn til að takast á við ögrandi verkefni.

Grant Thornton endurskoðun ehf. óskar eftir að ráða löggiltan 
endurskoðanda til starfa á starfsstöð félagsins á Akureyri. 

Helstu verkefni og ábyrgð

• Ársreikningagerð og skattframtalsgerð 
 lögaðila fyrir viðskiptavini Grant Thornton. 

• Þáttaka í og stjórnun endurskoðunarteyma.

• Ráðgjafaverkefni á sviði reikningsskila, 
 skatta og fjármála.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Löggilding í endurskoðun.

• Reynsla af bókhalds- og uppgjörsvinnu.

• Reynsla af endurskoðunar- og ráðgjafastörfum.

• Þekking á helstu bókhaldskerfum 
 og almenn tölvuþekking.

• Góð samstarfs- og samskiptahæfni.

• Frumkvæði, skipulagshæfni og öguð vinnubrögð.

grantthornton.is

Grant Thornton endurskoðun ehf. 

Grant Thornton endurskoðun ehf. er aðili að 
Grant Thornton International, sem er eitt af 
stærstu endurskoðunarfyrirtækjum heims. 
Grant Thornton veitir faglega og persónulega 
þjónustu á sviði fjármála og viðskipta.

Nánari upplýsingar veitir Sturla Jónsson, 
meðeigandi, sturlaj@grantthornton.is 
eða í síma 520 7000.

Endurskoðun Skattar Ráðgjöf

S TA R F S S T Ö Ð :
K E F L AV Í K

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

U M S Ó K N A R F R E S T U R :
2 0 . J A N Ú A R

Isavia leitar að einstaklega þjónustulunduðum,  
snyrtilegum og reyklausum einstaklingum sem hafa 
góða samskiptahæfileika, eru sveigjanlegir og geta 
unnið undir álagi. 

Starfið felst m.a. í öryggisleit og eftirliti í Flugstöð 
Leifs Eiríkssonar og á flughlöðum. Óskað er eftir  
starfsfólki bæði í hluta- og heilsdagsstörf en um  
er að ræða vaktavinnu. 

Allir umsækjendur þurfa að geta sótt undirbúnings- 
námskeið áður en þeir hefja störf og standast próf  
í lok námskeiðs.

Umsækjendur þurfa  að geta hafið störf í maí og unnið 
út ágúst.

Hæfniskröfur:
• Aldurstakmark 18 ár

• Gott vald á íslenskri og enskri tungu  
 bæði rituðu og mæltu máli

• Rétt litaskynjun

• Lágmark tveggja ára framhaldsnám  
 eða sambærilegt nám

S U M A R S T Ö R F  Í  F L U G V E R N D A R D E I L D 
K E F L 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.



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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Lögfræðingur Kjara- og mannauðssýsla ríkisins Reykjavík 201812/2182
Sjúkraþjálfari Landspítali, endurhæfingadeild Reykjavík 201812/2181
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201812/2180
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201812/2179
Starfsmaður í mötuneyti ÁTVR Reykjavík 201812/2178
Kennari, lista- og nýsköpunarbraut Menntaskólinn á Ísafirði Ísafjörður 201812/2177
Sérfræðingur á skrifstofu forstjóra Tryggingastofnun Reykjavík 201812/2175
Starfsmaður í lyfjadeild Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201812/2174
Sérkennari á starfsbraut Fjölbrautaskóli Suðurlands Selfoss 201812/2173
Umsjón með mötuneyti Fjölbrautaskóli Suðurlands Selfoss 201812/2172
Heilsugæslulæknir Heilsugæslan Efra Breiðholti Reykjavík 201812/2171
Ljósmóðir Heilsugæslan Glæsibæ Reykjavík 201812/2170
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Glæsibæ Reykjavík 201812/2169
Framhaldsnámsstjóri Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201812/2168
Verkefnastjóri á skrifstofu Háskóli Íslands, Sálfræðideild Reykjavík 201812/2167
Lektor í lífeindafræði Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201812/2166
Sjúkraþjálfari Landspítali, krabbameinseining Reykjavík 201812/2165
Sjúkraþjálfari Landspítali, líknardeild Kópavogur 201812/2164
Sjúkraþjálfari Landspítali, öldurnarsjúkraþjálfun Reykjavík 201812/2163
Starfsmaður á kaffibar Landspítali, matsalur Reykjavík 201812/2162
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, göngudeild geðsviðs Reykjavík 201812/2161
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, Hjartagátt Reykjavík 201812/2160
Sjúkraliði Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201812/2159
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, gjörgæsla Reykjavík 201812/2158
Deildarlæknir Landspítali, kvennadeildir Reykjavík 201812/2157
Sérhæfður ritari Samgöngu- og sveitastj.ráðuneytið Reykjavík 201812/2156
Ræsting Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201812/2155
Sérfræðingar Vinnumálastofnun, Fæðingarorlofssj. Hvammstangi 201812/2154
Heilsugæslulæknir Heilsugæslan Mosfellsumdæmi Mosfellsbær 201812/2153
Aðstoðardeildarstjóri Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201812/2152
Hjúrunarfræðikennari Fjölbrautaskólinn í Breiðholti Reykjavík 201812/2151
Náms- og starfsráðgjafi Menntaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201812/2150
Kennari í tréiðngreinum Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201812/2149
Íslenskukennari Menntaskólinn við Hamrahlíð Reykjavík 201812/2148
Fullrúi á skrifstofu Menntaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201812/2147
Aðstoðarfólk í umönnun Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201812/2146
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201812/2145
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201811/2144
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Stykkishólmur 201811/2143
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Ólafsvík 201811/2142
Starfsmaður við ræstingar Heilbrigðisstofnun Suðurlands Hvolsvöllur 201811/2141

STÖRF HJÁ
GARÐABÆ
Flataskóli
• Leikskólakennarar eða annað   
 háskólamenntað starfsfólk

Garðaskóli
• Íslenskukennari

Leikskólinn Akrar
• Leikskólakennari 

Leikskólinn Bæjarból
• Deildarstjóri – tímabundin staða
• Starfsfólk með hagnýta menntun

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

Leikskólinn Hæðarból
• Leikskólakennari eða annar uppeldis-  
 menntaður starfsmaður

Leikskólinn Kirkjuból
• Leikskólakennari eða annar uppeldis-  
 menntaður starfsmaður

Leikskólinn Krakkakot
• Starfsmaður í stuðningskennslu

Móaflöt - heimili fyrir fötluð börn og 
ungmenni
• Starfsmaður

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

Framleiðslustjóri

Capacent — leiðir til árangurs

Fiskkaup hf. er íslenskt 
sjávarútvegsfyrirtæki sem 
var stofnað árið 1983. Félagið 
gerir út eitt línu- og netaskip 
og einn dagróðrabát ásamt því 
að haldi úti fiskvinnslu í nýlegu 
húsnæði að Fiskislóð 34 í 
Reykjavík. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/12249 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Yfirgripsmikil reynsla af samsvarandi starfi.
Framúrskarandi þekking á framleiðslu sjávarafurða.
Góð þekking á Innova og Marel kerfum.
Góð tungumálakunnátta.
Góðir stjórnunarhæfileikar.
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Mikil færni í mannlegum samskiptum.

·
·
·
·
· 
·
·

·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur

16. desember 

Starfssvið: 

Daglegur rekstur verksmiðju og stjórnun starfsmanna. 
Skipulagning framleiðslu og samskipti við birgja. 
Rekstur framleiðslukerfa og gæðaeftirlit. 
Ábyrgð á innkaupum og samningagerð. 
Áætlanagerð og vöruþróun.

Fiskkaup óskar eftir að ráða framleiðslustjóra. Starfsmaðurinn mun heyra beint undir framkvæmdastjóra félagsins.
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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/12251 

Menntunar- og hæfniskröfur

Góð reynsla af reikningshaldi sveitarfélaga og 
áætlanagerð nauðsynleg.
Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu nauðsynleg.
Menntun sem nýtist í starfi æskileg.
Stjórnunarreynsla æskileg.
Góð tölvukunnátta skilyrði, þekking á Microsoft NAV 
bókhaldskerfi æskileg.
Góð hæfni í mannlegum samskiptum nauðsynleg.
Gott verkskipulag og sjálfstæði í vinnubrögðum 
nauðsynleg.

·

·
·
·
·

·
·

·

·
·

·

·
·

Umsóknarfrestur

5. janúar 

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.

Ert þú metnaðarfullur og 
úrræðagóður lögfræðingur?

Capacent — leiðir til árangurs

Kjara- og mannauðssýsla 
er sérstök starfseining 
innan fjármála- og 
efnahagsráðuneytisins. Á 
KMR eru 14 metnaðarfullir 
sérfræðingar með 
mikla reynslu af 
vinnumarkaðsmálum. 
Framundan eru krefjandi 
verkefni á vettvangi kjaramála, 
í málefnum stjórnenda og 
stefnumótun mannauðsmála 
ríkisins. Verkefnin fela í sér 
mikil tækifæri fyrir dugmikla 
manneskju. 
 
Áhugasamir einstaklingar 
eru hvattir til að sækja um. 
Æskilegt er að viðkomandi hefji 
störf sem fyrst.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/12250 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Meistara- eða embættispróf í lögfræði er skilyrði.
Áhugi og þekking á sviði vinnuréttar og kjaramála.
Reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur og áhugi skilyrði.
Rík samskiptahæfni og uppbyggilegt viðmót.
Sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni til að vinna í teymum.
Lausnamiðuð og gagnrýnin hugsun.
Mjög góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti er 
skilyrði.

·
·
·
·
· 
·
·

·
·

·
·

Umsóknarfrestur

3. janúar 

Starfssvið: 

Lögfræðilegar umsagnir.
Ráðgjöf um framkvæmd kjarasamninga og 
starfsmannamál.
Miðlun upplýsinga og fræðsla.
Þátttaka í þróun og innleiðingu nýrra starfsaðferða.

Kjara- og mannauðssýsla ríkisins leitar að metnaðarfullum og úrræðagóðum lögfræðingi til starfa.  
 
KMR er miðstöð kjara- og mannauðsmála hjá ríkinu og ber ábyrgð á stefnumótun og framþróun málaflokksins. Starf hjá 
Kjara- og mannauðssýslu ríkisins býður upp á fjölbreytt verkefni sem spanna öll svið vinnumarkaðs- og mannauðsmála.

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá
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S Innkaupastjóri

Menntunar- og hæfniskröfur:Helstu verkefni:

Nánari upplýsingar veitir Thelma Kristín Kvaran   
(thelma@intellecta.is) í síma 511 1225.

Umsókn ásamt ferilskrá og kynningarbréfi óskast fyllt út 
á www.intellecta.is fyrir 17. desember 2018.

Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir 
sem trúnaðarmál. 

FAGSVIÐSSTJÓRI

miklu frumkvæði, skipulögðum vinnubrögðum og getu til að 
sinna mikilvægum og spennandi verkefnum í heimi orku- og 
veitumála. Um er að ræða skemmtilegt starf fyrir einstakling 
sem hefur áhuga á að leiða faglegt starf samtakanna, sinna 
þekkingarmiðlun og samskiptum við stjórnvöld. 

Samorka eru samtök orku- og veitufyrirtækja á Íslandi. 
Aðildarfélög Samorku eru um 50 talsins og með starfsemi um 
land allt. Hlutverk samtakanna er að starfrækja trúverðugan, 
fræðandi og jákvæðan vettvang um starfsemi orku- og 
veitufyrirtækja og styrkja þannig stöðu þeirra og rekstur. 

Samorka er aðili að Samtökum atvinnulífsins og er staðsett í 

til að vinna náið með ýmsum sérfræðingum aðildarfyrirtækja 
Samorku auk sérfræðinga annarra samtaka í Húsi 
atvinnulífsins.

NÁNARI UPPLÝSINGAR MÁ SJÁ Á  WWW.SAMORKA.IS
 

 
Umsóknarfrestur er til og með 9. janúar 2019. Farið er með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. 

HELSTU VERKEFNI:
 
 

 samtakanna
 Samstarf við ráðuneyti og opinberar stofnanir
 Umsjón með ráðstefnum um málefni orku- og veitugeirans
 Skipulagning námskeiða og fræðslu fyrir aðildarfyrirtæki
 Faglegur stuðningur við ýmis verkefni innan orku- og veitugeirans
 

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
 Háskólamenntun á sviði verkfræði/tæknifræði eða önnur    

 Þekking á orku- og veitugeiranum er kostur
 Frumkvæði, sjálfstæð og öguð vinnubrögð
 Færni í markvissri framsetningu upplýsinga
 Færni og lipurð í mannlegum samskiptum
 Góð hæfni til að tjá sig í ræðu og riti, bæði á íslensku og ensku
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Verkfræðingur – Tæknifræðingur
Verkfræðistofan Víðsjá ehf óskar eftir að ráða Verk- eða 
tæknifræðing á byggingasviði til starfa. 
Starfssvið er fyrst og fremst hönnun lagna og loftræstinga.

Umsóknir, ásamt ferilskrá sendist á vidsja@vidsja.is. 

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Raflausnir Rafverktakar. óskar eftir metnaðar gjörnum 
einstaklingi í þjónustuteymi fyrirtækisins. 

Vegna mikilla anna vantar okkur heiðarlegan og góðan 
einstakling í lið með okkur með framtíðarstarf í huga. Starfið 
felst í uppsetningu og þjónustu á nánast öllu sem tengist 
rafvirkjun.

Við leitum að ábyrgum, heiðarlegum og duglegum ein-
staklingi sem á auðvelt með að vinna í hóp og getur tekist  
á við krefjandi verkefni.

Óskað er eftir rafvirkja eða vönum einstaklingi. Menntun er 
kostur en ekki skilyrði. Fyritækið er löggiltur rafverktaki með 
meistara í rafvirkjun og getur því tekið nema á samning.

Fyrirspurnir og umsóknir sendist á Einir@raflausnir.is
Fullum trúnaði heitið. 

 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH) óska eftir að ráða framkvæmdastjóra.

Meginþættir starfsins
• Ábyrgð á fjármálum, starfsmannahaldi og daglegum rekstri skrifstofu SSH

• Ábyrgð á stjórnsýslulegri meðferð svæðisskipulags og sameiginlegri 
vatnsvernd höfuðborgarsvæðisins

•  Mótun og umsjón með vinnslu verkefna sem tengjast sóknaráætlun 
höfuðborgarsvæðisins og þróun tölfræðigagna 

•  Umsjón með eigendavettvangi byggðasamlaga

• Ráðning og samskipti við ráðgjafa, verkefnisstjóra og sérfræðinga sem 
koma að verkefnum sem unnin eru á vettvangi samtakanna

•  Samskipti við aðildarsveitarfélög vegna samstarfsverkefna sem eru í gangi 
hverju sinni

•  Hagsmunagæsla gagnvart löggjafar-, fjárveitingar- og framkvæmdavaldi

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

•  Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu 

•  Þekking og reynsla af rekstri og starfsemi sveitarfélaga

•  Þekking og reynsla af stjórnun og stefnumótun

•  Framúrskarandi samskiptahæfileikar, traust og trúverðugleiki

•  Hæfni í að tjá sig í ræðu og riti

•  Mjög góð tök á íslensku og ensku, kunnátta í Norðurlandamáli kostur

FRAMKVÆMDASTJÓRI 

Nánari upplýsingar veita:

Þórir Þorvarðarson, thorir@hagvangur.is 
Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 31. desember 2018.

Umsóknir ásamt ítarlegri ferilskrá og kynningarbréfi óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu eru pólitískur og faglegur samstarfsvettvangur sveitarfélaganna  
á höfuðborgarsvæðinu. Megináherslur og verkefni í starfi SSH snúast um svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins, samgöngumál, 
rekstur byggðasamlaga og skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins, ferðaþjónustu fyrir fatlað fólk, sóknaráætlun höfuðborgarsvæðisins 
sem og tilfallandi verkefni sem tengjast samstarfi sveitarfélaganna hverju sinni. Fjölbreytt verkefnaflóra er að talsverðu leyti leyst 
í samstarfi við utanaðkomandi ráðgjafa og sérfræðinga og á hverjum tíma eru starfandi verkefna- og samráðshópar vegna 
margvíslegra samstarfsverkefna aðildarsveitarfélaganna.

Hlutverk framkvæmdastjóra SSH er að vinna með stjórn samtakanna að framgangi og farsælli úrvinnslu verkefna sem tengjast 
ofangreindu, auk samskipta við ráðuneyti, opinberar stofnanir og aðildarsveitarfélög samtakanna.
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Vinnumálastofnun   Kringlunni 1, 103 Reykjavík   Sími 515 480 www.vmst.is

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki

Vinnumálastofnun

Sérfræðingar hjá Fæðingar-
orlofssjóði Hvammstanga
Vinnumálastofnun óskar eftir að ráða tvo sérfræðinga  hjá Fæðingarorlofssjóði á Hvammstanga. Hlutverk 
Fæðingarorlofssjóðs er að annast umsýslu og ráðgjöf varðandi greiðslur til foreldra í fæðingarorlofi samkvæmt 
lögum um fæðingar- og foreldraorlof.  

Sérfræðingarnir munu sinna úrvinnslu og afgreiðslu umsókna ásamt öðrum verkefnum sem falla undir verksvið 
Fæðingarorlofssjóðs. Leitað er eftir einstaklingum sem eiga auðvelt með að tileinka sér gildi Vinnumálastofn-
unnar: Fyrirmyndarþjónusta; Virðing; Áreiðanleiki. Einnig þurfa viðkomandi starfsmenn að vera tilbúnir að  
takast á við krefjandi verkefni og búa yfir ríkri samskipta- og skipulagshæfni.  

Helstu verkefni:

Úrvinnsla og afgreiðsla umsókna 

Eftirlit með greiðslum í fæðingarorlofi

Símsvörun

Tölvuskráning

Almenn upplýsingagjöf til umsækjenda 

Svörun fyrirspurna um fæðingarorlofsmál hvort 
heldur símleiðis eða bréfleiðis

Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfnikröfur:

Háskólamenntun sem nýtist í starfi

Góð reynsla af skrifstofustörfum 

Góð tölvukunnátta 

Góð íslensku- og enskukunnátta

Reynsla af vinnu innan stjórnsýslunnar er æskileg

Samskiptahæfni og rík þjónustulund ásamt skipu-
lags hæfileikum, sjálfstæði og metnaði til að skila 
góðu starfi

Umsóknarfrestur er til og með 28. des.

Sækja skal um starfið rafrænt á Starfatorgi:

www.starfatorg.is. Starfið er með númerið 
201812/2154

Laun eru samkvæmt stofnanasamningi Vinnumála-
stofnunar og viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veita:  Leó Örn Þorleifsson, for-
stöðumaður  og Vilmar Pétursson mannauðsstjóri í 
síma 515 4800 eða með fyrirspurn á netföngin  
leo.thorleifsson@vmst.is;  vilmar.petursson@vmst.is;  

Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknar-
frestur rennur út. Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
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Össur is a leading global provider of non-invasive orthopaedics with
3300 employees in over 25 countries worldwide.
The core values of the company are Honesty – Frugality – Courage. WWW.OSSUR.COM

As part of the R&D Process Management team, the R&D Process Specialist is responsible for developing, implementing, 

controlling and optimizing the various processes used in the course of research and development activities.

QUALIFICATIONS
• University degree in Engineering or similar

• 3 to 5 years minimum work experience as direct contributor and 

collaborator throughout product development lifecycle

• Experience with the use/implementation of continuous 

improvement methods (Lean Management, PCDA, VSM, A3, etc.)

• Demonstrated ability to identify problems, review related 

information, develop and evaluate options, and implement 

solutions

• Demonstrated effectiveness at communicating (both oral 

and written) and influencing across functional, technical and 

organizational boundaries

• Ability to manage multiple projects simultaneously to ensure timely, 

on-budget execution of tasks

• Strong leadership and teamwork skills

• Preferred 1 - 3 years of medical device industry experience, ideally as 

an active team member in medical device development

• Preferred knowledge and application of the regulatory and 

compliance requirements for design controls and risk management 

(e.g. 21 CFR Part 820, ISO 13485, ISO 14971)

R&D Process Specialist 

Application period ends on December 17th, 2018.

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

For further information contact Human Resources +354 515 1300.

RESPONSIBILITIES
• In collaboration with the R&D process management team, 

identify strategies, scope projects and lead initiatives for 

the development and continuous improvement of R&D 

processes

• Perform the various steps (definition, measurement, 

analysis, improvement and control) of R&D processes 

optimization

• Facilitate cross-functional project groups to implement 

processes aimed to increase capacity and productivity

• Establish standards, templates and methods required to 

support continuous improvement initiatives

• Work closely with the Quality & Regulatory teams to 

ensure synergy of R&D processes with Össur’s quality 

management system

• Develop performance indicators for management and 

optimization of R&D operations

• Train, coach and mentor engineering teams in the use of 

R&D processes and methods

• Research and understand best practices in the field and 

articulate them across the organization

VIRK leitar að
framúrskarandi
fagaðilum
VIRK leitar að fagaðilum sem hafa bæði menntun og viðamikla klíníska 
reynslu sem sjúkraþjálfarar, sálfræðingar, félagsráðgjafar eða iðjuþjálfar. 
Sérfræðingar VIRK koma að ákvörðunum í málum einstaklinga í þjónustu 
VIRK og þurfa að geta haldið utan um krefjandi og flókin verkefni. Þeir 
taka virkan þátt í þróunarvinnu og verða að sýna sveigjanleika í starfi sínu.

 Menntunar- og hæfnikröfur
• Réttindi til að starfa sem sálfræðingur, sjúkraþjálfari, félagsráðgjafi
 eða iðjuþjálfi 
• Viðamikil reynsla af klínískri vinnu í sínu fagi, a.m.k. fjögur ár
• Reynsla af þverfaglegri samvinnu
• Þekking á verkefnastjórnun
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Sveigjanleiki og jákvætt viðmót.
• Framúrskarandi samskiptahæfni og rík þjónustulund
• Reynsla og þekking á sviði starfsendurhæfingar er kostur
• Þekking á vinnumarkaði, heilbrigðis- og félagsþjónustu er kostur
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti

Hlutverk VIRK er að efla starfsgetu einstaklinga í kjölfar veikinda eða 
slysa með árangursríkri starfsendurhæfingarþjónustu. VIRK hefur í sam-
starfi við fagaðila, fyrirtæki og stofnanir skilað samfélagslegum ávinn-
ingi með aukinni þátttöku einstaklinga á vinnumarkaði og er leiðandi í 
rannsóknum og þróun á sviði starfsendurhæfingar. Að VIRK standa öll 
helstu samtök launamanna og atvinnurekenda á vinnumarkaði.

VIRK er metnaðarfullur vinnustaður þar sem lögð er áhersla á jákvæðan 
starfsanda og sterka liðsheild. VIRK kappkostar að skapa jákvæða menn-
ingu með traustu fagfólki.  Gildi VIRK eru fagmennska, virðing og metnaður 
og er starfsfólk hvatt til að hafa gildin að leiðarljósi í störfum sínum. 

VIRK hvetur karla jafnt sem konur til að sækja um störfin.

Nánari upplýsingar um VIRK
er að finna á virk.is

Upplýsingar veitir:
Geirlaug Jóhannsdóttir
geirlaug@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is.
Umsóknarfrestur er til og með
17. desember 2018.

Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá
og einnar blaðsíðu kynningarbréf
þar sem á kerfisbundinn hátt er gerð
grein fyrir því hvernig viðkomandi
uppfyllir hæfnikröfur starfsins.



Icelandair er eitt stærsta fyrirtæki landsins og eftirsóttur vinnustaður í alþjóðlegum rekstri. Félagið flýgur til rúmlega fjörutíu 
áfangastaða og hjá Icelandair Group samstæðunni starfa alls á fimmta þúsund manns í margvíslegum störfum. Icelandair leitar  
nú að öflugum stjórnendum í tvær lykilstöður.

FRAMKVÆMDASTJÓRI FJÁRMÁLASVIÐS
Icelandair Group leitar að öflugum og reyndum stjórnanda til  
að stýra fjármálasviði félagsins. 

Framkvæmdastjóri fjármála heyrir undir forstjóra og situr  
í framkvæmdastjórn Icelandair Group.

Icelandair Group er skráð í Kauphöll Íslands með um 3.000 hluthafa. 
Heildareignir nema tæplega 200 milljörðum króna og er markviss 
fjármálastjórn lykilþáttur í starfsemi félagsins.

Starfssvið:
I Ábyrgð á stefnumiðaðri stjórnun fjármála 
I Dagleg stjórnun og rekstur sviðsins
I  Yfirumsjón með fjármögnun, lausafjár- og áhættustýringu félagsins
I  Þróun, markmiðasetning og umbótastörf sem snúa að fjármálum
I  Þátttaka í stefnumótun Icelandair og Icelandair Group
I  Vinna með forstjóra og framkvæmdastjórn að því að framfylgja stefnu 

og ná vaxtar- og rekstrarmarkmiðum
I Samskipti við fjárfesta

Hæfniskröfur:
I  Meistarapróf á sviði fjármála, verkfræði eða viðskiptafræði,  

eða sambærileg menntun
I Þekking og færni í stjórnun fjármála
I Rekstrar- og stjórnunarreynsla
I  Frumkvæði, leiðtogafærni og stefnumótandi hugsun
I Reynsla af flugrekstri er kostur
I Þekking á rekstri skráðra félaga er kostur

Nánari upplýsingar veitir:
Elísabet Helgadóttir I framkvæmdastjóri mannauðs og menningar  
elisabeth@icelandair.is

FORSTÖÐUMAÐUR MARKAÐSDEILDAR
Icelandair leitar að markaðsstjóra til að veita markaðsdeild 
félagsins forstöðu.

Forstöðumaður markaðsdeildar er hluti af stjórnendateymi sölu- og 
markaðssviðs og heyrir undir framkvæmdastjóra sviðsins.
 
Markaðssvæði Icelandair teygir arma sína vítt og breitt um Evrópu, 
Norður-Ameríku og Asíu. Verkefni félagsins í markaðsmálum lúta að 
því að höfða til ólíkra markhópa með sterkri ímynd félagsins.

Starfssvið:
I  Þróun á markaðsstefnu Icelandair í samræmi við stefnu félagsins
I  Ábyrgð á vörumerki Icelandair á alþjóðamarkaði
I  Samræming markaðsaðgerða og sölustarfs
I  Dagleg stjórnun og rekstur deildarinnar
I  Mótun markaðsáætlana og innleiðing
I  Ábyrgð á árlegum herferðum og samstarfssamningum
I  Umsjón með markaðsrannsóknum
 

Hæfniskröfur:
I  Háskólamenntun sem nýtist í starfi
I  Reynsla og sýnilegur árangur í markaðsmálum
I  Hæfni og reynsla af notkun allra miðla
I  Reynsla af stjórnun
I  Frumkvæði, leiðtogafærni og skapandi hugsun
I  Reynsla af markaðssetningu á alþjóðlegum neytendamarkaði

Nánari upplýsingar veita:
Gunnar Már Sigurfinnsson I framkvæmdastjóri sölu- og  
markaðssviðs I gms@icelandair.is

Kristján Pétur Sæmundsson I ráðningarstjóri I kristjanpetur@icelandair.is

STEFNIR ÞÚ HÁTT? 

+  Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á vef Icelandair  
www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 18. desember nk.



Framtíðarstarf kennara á 
Hvammstanga

Við Grunnskóla Húnaþings vestra er laus staða stærðfræði- og 
umsjónarkennara á unglingastigi. Um er að ræða stærð-
fræðikennslu á mið- og unglingastigi. Æskilegt er að viðkomandi 
geti hafið störf í febrúar/mars.

Við leitum að einstaklingum/einstaklingi með:
• Tilskilda menntun.
• Áhuga á að starfa með börnum.
• Lipurð í mannlegum samskiptum.
• Skipulagshæfileika.
• Reynslu af stærðfræðikennslu.
• Hæfni til að sýna frumkvæði í starfi.
• Gott vald á íslensku skilyrði.

Kaup og kjör samkvæmt kjarasamningi FG og SNS. Í samræmi 
við jafnréttisstefnu Húnaþings vestra eru karlar jafnt sem konur 
hvött til að sækja um störfin. Upplýsingar um skólastarfið má 
finna á heimasíðu skólans www.grunnskoli.hunathing.is.
Umsóknarfrestur er til 30. desember 2018. Umsókn ásamt feril-
skrá og meðmælendum skulu berast til Grunnskóla Húnaþings 
vestra, Kirkjuvegi 1, 530 Hvammstanga eða rafrænt á grunnsko-
li@hunathing.is.

Með umsókn fylgi undirritað eyðublað um heimild til öflunar úr 
sakaskrá í samræmi við lög um grunnskóla nr. 91/2008. Eyðub-
laðið má finna á heimasíðu skólans undir flipanum eyðublöð.

Frekari upplýsingar veitir Sigurður Þór Ágústsson skólastjóri í 
síma 455-2900 / 862-5466.

 

 
Þverholt 2   I   Mosfellsbær 270   I   Sími 525 6700   I   mos.is  

 
 

Umsóknarfrestur er til og með 22. desember 2018.   
Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum ásamt rökstuðningi fyrir 
hæfni í starfið skulu berast á netfangið rosai@mos.is. Nánari upplýsingar um starfið veitir Rósa Ingvarsdóttir skólastjóri í síma 
694-7377. Um framtíðarstarf er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Ráðið er í öll störf óháð kyni.  

Helgafellsskóli 
Nýr skóli – Spennandi tækifæri 

 
VILTU VERA MEÐ Í AÐ MÓTA OG ÞRÓA NÝJAN SKÓLA Í FALLEGU UMHVERFI SEM OPNAR 
Í HELGAFELLHVERFI  Í MOSFELLSBÆ Í JANÚAR 2019?  
 

Umgjörð skólans er heildstætt skólastarf í leik- og grunnskóla þar sem samþætt er nám, leikur og 
frístundir. Í skólanum verður unnið út frá fjölbreyttum kennsluaðferðum og vellíðan nemenda verður 
í fyrirrúmi.  Hugmyndafræði skólans varð til í samvinnu rýnihópa í samfélaginu og hönnun skólans tók 
mið af því. Grunngildi menntunar skapa umgjörð skólastarfsins ásamt uppeldismarkmiðum sem lúta 
að hreyfingu, hollustu, leik, sköpun, listnámi og upplýsingatækni. 
 

Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og 
umhyggja eru leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi. 

 VIÐ LEITUM AÐ ÖFLUGU STARFSFÓLKI Í EFTIRTALDAR STÖÐUR FRÁ 15. JANÚAR 2019. 
Frekari upplýsingar um störfin má finna á www.mos.is

 Deildarstjóra í 50% starf 
 Grunnskólakennara í 50% starf 
 Sérkennara í fullt starf 
 Skólaritara í fullt starf 

 Aðstoðarmatráð í fullt starf 
 Tómstundafræðing í fullt starf 
 Þrjá leikskólakennara í fullt starf 

Sjóvá sjova.is440 2000

Umsóknarfrestur er til og með 17. desember nk., 
sótt er um starfið á vef okkar  
www.sjova.is/starfsumsoknir. 

Nánari upplýsingar veitir Ágústa B. Bjarnadóttir 
mannauðsstjóri í síma 440 2000   
eða agusta.bjarnadottir@sjova.is. 

Sérfræðingur í 
mannauðsmálum

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi  
í mannauðsteymi okkar. Í boði er spennandi  
starf hjá kraftmiklu fyrirtæki. 

Starfið felur meðal annars í sér
 › þátttöku í mótun og stjórnun  

mannauðsmála
 › umsjón með ráðningum og móttöku nýs 

starfsfólks
 › yfirumsjón með skipulagi fræðslumála
 › upplýsingagjöf til starfsfólks 
 › viðburðastjórnun

Við leitum að einstaklingi með
 › brennandi áhuga á fræðslu- og mannauðs-

málum
 › afburðahæfni í mannlegum samskiptum
 › reynslu af ráðgjöf og stjórnun verkefna
 › frumkvæði og mikla getu til að starfa  

sjálfstætt
 › háskólamenntun sem nýtist í starfi

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

Jafnlaunamerki
velferðarráðuneytisins

Framúrskarandi fyrirtæki
í flokki stærri fyrirtækja

Efst tryggingafélaga 
í Ánægjuvoginni
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Marel is an international technology company with about 6,100 employees. Marel is the leading global provider 
of advanced processing systems and services to the Poultry, Meat and Fish industries. We place a rich emphasis on 
innovation and advancement in everything we do. That is why we want to employ strong people that are driven by new 
challenges every day. We offer a great working environment, effective training, flexible work hours, a fantastic canteen, 
facilities for exercise and good employee morale.

For more information please contact Davíd Freyr Oddsson, david.oddsson@marel.com
Please submit your application no later than 7 January 2019 through marel.com/42821

EXPERIENCED
AND STRATEGIC 
INTERNAL AUDIT 

DIRECTOR

Responsibilities

• Develop and maintain a prioritized audit roadmap throughout the year,  
 using risk-based methodology, taking into account the requests of the  
 board of directors or management
• Direct, participate in and drive the success of audit projects with   
 measurable and well documented results
• Report regularly to management and the board of directors on the  
 roadmap and KPIs, highlighting potential risks or issues
• Review and assess whether financial and operational reporting
 is accurate and reliable 
• Monitor and ensure that the internal controls are  adequate to
 minimize risks 
• Promote financial best practices with process efficiency in mind
 to achieve operational excellence
• Measure compliance to strategy, governance, budgets and processes  
 as relevant 
• Regular professional alignment with the external  auditors and   
 outsourced service providers
• Monitor and ensure compliance with laws, regulations and ethical   
 guidelines

Requirements

• Experience interacting with C-level executives and proven
 leadership skills
• Excellent written and verbal English skills, including presentation skills
• Technically proficient in audit and accounting, solid understanding of  
 key accounting and audit trends
• Hands-on, analytical, results-driven mentality with a strong work ethic  
 and focus on continuous improvement
• Proven ability to set a roadmap based on the big picture, prioritize and  
 complete projects 
• Proven ability to support, motivate and empower business   
 stakeholders
• Ability to travel as needed

Education and experience

• CIA or CPA certification is required
• A Master’s degree or equivalent in finance and/or accounting  
• Minimum 10 years experience in internal auditing or equivalent
• Good knowledge of IT and financial systems
• A successful record of leading international, cross-functional projects  
 and teams

Marel is a fast growing organization that continuously aims to improve its financial and operational 
processes. We are looking for an experienced and strategic Internal Audit Director to provide 
independent, professional assurance to all levels of management using a systematic, disciplined 
approach in evaluating Marel’s financial and operational processes, risk management and control. 
The role reports directly to the board of directors.

Marel offers a dynamic, international work environment with diverse opportunities for personal and 
professional advancement. 

INTERNAL AUDIT DIRECTOR 



Job.is
Þú finnur draumastarfið á

Krefjandi störf á heitu svæði

HS Orka hefur verið leiðandi í framleiðslu endurnýjanlegrar orku í yfir 40 ár og ætlar sér enn stærri hluti í orkuframleiðslu á umhverfisvænan hátt 
samfélaginu til hagsbóta. Hjá fyrirtækinu starfar öflugur 60 manna hópur sérfræðinga með mikla reynslu og þekkingu á sínu sviði. 

Fyrirtækið á og rekur tvær jarðvarmavirkjanir, Orkuverið í Svartsengi og Reykjanesvirkjun, sem eru grundvöllur Auðlindagarðs þar sem 
markmiðið er að öllum straumum sé breytt í verðmætar auðlindir.

Nýting jarðhita á Reykjanesi er áskorun fyrir metnaðarfullt fólk.

STAÐARVERKFRÆÐINGUR

Við leitum að öflugum staðarverkfræðingi til að leiða byggingu 
jarðvarmavirkjana á Reykjanesi. Í boði er áhugavert starf á krefjandi og 
skemmtilegum vinnustað. 

Starfið felur í sér:
• Ábyrgð á nýframkvæmdum við jarðvarmavirkjanir.
• Að leiða og sjá um verkskipulagningu, kostnaðaráætlanir og rýni 

útboðsgagna.
• Að leiða og stýra framkvæmdum af hálfu verkkaupa. Jafnframt bera 

ábyrgð á framkvæmd verks, öryggis- og umhverfismálum, gæðaeftirliti, 
kostnaðareftirliti og breytingastjórnun.

• Að undirbúa verkefni til reksturs.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun á sviði verkfræði, MPM gráða eða sambærileg menntun er 

kostur.
• Yfirgripsmikil þekking á verklegum framkvæmdum.
• Að minnsta kosti 10 ára reynsla af stórum framkvæmdum.
• Þekking og reynsla af öryggis- og umhverfismálum. 
• Þekking á orkuiðnaði er kostur.
• Afburða góð samskiptafærni, sjálfstæði í starfi, frumkvæði og metnaður 

til að ná árangri.

Nánari upplýsingar veitir Þór Gíslason, thg@hsorka.is

Við hvetjum þig til að sækja um á hsorka.is

Störfin henta jafnt konum sem körlum.

Umsóknarfrestur er til og með 28. desember 2018 

JARÐFRÆÐINGUR Á AUÐLINDASVIÐI

Við leitum að öflugum starfsmanni til að styrkja auðlindasvið okkar. 
Auðlindasviðið ber ábyrgð á nýtingu auðlinda sem fyrirtækinu hefur 
verið treyst fyrir.

Starfið felur í sér:
• Vinnslueftirlit.
• Ráðgjöf við undirbúning og framkvæmd borframkvæmda. 
• Samskipti við ráðgjafa, verktaka og aðra jarðhitasérfræðinga innan- og 

utanlands.  

Við viljum gjarnan heyra í þér ef þú: 
• Hefur mikinn metnað, frumkvæði og getur unnið sjálfstætt.
• Ert tilbúin(n) til að takast á við krefjandi verkefni.
• Ert með jarðfræðimenntun.  

Nánari upplýsingar veitir Kristín Vala Matthíasdóttir, kvm@hsorka.is  
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Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafnlaunaúttekt 
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 stöðurnar.

Hefur þú áhuga á að vinna 
með faglegu og skemmtilegu 
fólki í góðu starfsumhverfi?

Starfið felur í sér verkefnastjórnun og tæknilegan stuðning við rekstur aflstöðva á 
Þjórsársvæði. Að auki mun viðkomandi sjá um áætlanagerð, gerð leiðbeininga og 
þjálfun starfsfólks. Starfsstöð er í Búrfelli.

• Framhaldsmenntun á véla-, eða rafmagnssviði 

• Þekking á gæðastjórnun og áhættustjórnun

• Skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð

• Samskiptafærni, frumkvæði og metnaður

• Góð íslensku- og enskukunnátta, Norðurlandamál er kostur

Okkur vantar hugmyndaríkan starfskraft í mötuneyti á Þjórsársvæði. 
Verkefnin eru fjölbreytt og felast meðal annars í matargerð og framreiðslu, 
uppþvotti og frágangi. Að auki felast í starfinu þrif á matsal og eldhúsi. 
Starfsstöð er í Búrfelli. 

• Menntun á sviði matreiðslu

• Lipurð í mannlegum samskiptum, jákvæðni og þjónustulund

• Sveigjanleiki og vinnugleði

• Stundvísi, snyrtimennska og reglusemi

Landsvirkjun er rótgróið fyrirtæki í örri þróun. Við vinnum með 
virkum hætti að uppbyggingu í orkumálum og viðskiptalífi og 
viljum vera í fararbroddi við að móta ný tækifæri á þessum 
sviðum. Hjá okkur starfar hópur metnaðarfulls starfsfólks 
með ólíka menntun og fjölbreytta starfsreynslu.

Verkefnisstjóri tæknimála

Starfskraftur með áhuga á heilsusamlegri matargerð

www.landsvirkjun.is

Sótt er um störfin á vef Landsvirkjunar, www.landsvirkjun.is. Nánari upplýsingar veitir 
Þóra María Guðjónsdóttir (starf@landsvirkjun.is). Umsóknarfrestur er til 18. desember 2018.



Lyfjafræðingur 
 Lyfjaval óskar eftir að ráða lyfjafræðing í  
50-80% starf í Bílaapótekið Hæðasmára.

Lyfjaval Hæðasmára er lúguapótek og venjulegt 
apótek, opið alla daga 10-23.

Umsóknarfrestur er til 15.des. 
Nánari upplýsingar og umsóknir  

má senda á netfangið lyfjaval@lyfjaval.is 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

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

Hjúkrunarfræðingur  
á verkjasviði

Laus er til umsóknar 100% staða hjúkrunarfræðings á verkjasviði. 
Staðan er laus nú þegar.

Gerð er krafa um íslenskt hjúkrunarleyfi og þarf viðkomandi að 
búa yfir ríkri hæfni í mannlegum samskiptum og sjálfstæðis í starfi. 
Þekking á hugrænni atferlismeðferð er kostur.

Á verkjasviði er unnið að endurhæfingu einstaklinga með lang-
vinna verki. Unnið er í þverfaglegu teymi fagfólks, þar sem góð 
samvinna, fagmennska og þekking er höfð að leiðarljósi. Lögð er 
áhersla á skjólstæðingsmiðaða nálgun og heildræna sýn.

Laun byggja á kjarasamningi Félags íslenskra hjúkrunar fræðinga 
og fjármálaráðherra auk stofnanasamnings Félags íslenskra 
hjúkrunarfræðinga og Reykjalundar.

Upplýsingar um starfið veita Þóra Hjartardóttir hjúkrunarstjóri 
verkjasviðs í síma 585-2117, netfang; thorahj@reykjalundur.is og 
Guðbjörg Gunnarsdóttir mannauðsstjóri í síma 585-2143, netfang; 
gudbjorg@reykjalundur.is 

Umsóknarfrestur er til 27. desember 2018. 

Umsóknarform og upplýsingar um Reykjalund má finna á heima-
síðunni www.reykjalundur.is

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

Hjúkrunarfræðingur  
á hjartasviði

Laus er til umsóknar 80% staða hjúkrunarfræðings á hjartasviði. 
Staðan er laus frá 2. janúar 2019 eða eftir nánara samkomulagi.
Gerð er krafa um íslenskt hjúkrunarleyfi og þarf viðkomandi að búa 
yfir þekkingu á hjartasjúkdómum og meðferð þeirra ásamt ríkri 
hæfni í mannlegum samskiptum og sjálfstæðis í starfi.

Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegri teymisvinnu þar sem áhersla 
er lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun og heildræna sýn. 

Laun byggja á kjarasamningi  Félags íslenskra hjúkrunar fræðinga  
og fjármálaráðherra auk stofnanasamnings Félags íslenskra 
hjúkrunarfræðinga og Reykjalundar.

Upplýsingar um starfið veita Lára M. Sigurðardóttir framkvæmda-
stjóra hjúkrunar í síma 585-2129, netfang; laras@reykjalundur.is  og 
Guðbjörg Gunnarsdóttir mannauðsstjóri í síma 585-2143, netfang;  
gudbjorg@reykjalundur.is 

Umsóknarfrestur er til 27. desember 2018. 

Umsóknarform og upplýsingar um Reykjalund má finna á heima-
síðunni  www.reykjalundur.is

 

Helstu verkefni:
• 
• Launavinnsla
• 

Hæfniskröfur
• 
• 
• 
• 

 

BÓKARI

 

 

Helstu verkefni og ábyrgð Hæfnikröfur

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Ljósmóðir - Heilsugæslan Glæsibæ

Umsóknarfrestur er til og með 27. desember 2018

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

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. 

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



Helstu verkefni og ábyrgð eru e irlit með hráefni fyrir
steypuframleiðslu, gæðae irlit með fylliefnaframleiðslu,
umsjón með vo unarferli og gæðae irlit með
steypuframleiðslu.

Steypustöðin ehf. leitar að jarðfræðingi l starfa á
rannsóknarstofu félagsins á Malarhöfða.

Um fram ðarstarf er að ræða.

Umsóknarfrestur er l og með 16. desember. Umsóknir skulu berast
l starfsmannastjóra, Sigríðar Rósu Magnúsdó ur á ne angið

sigridur@steypustodin.is

Háskólamenntun í jarðfræði

Skipulögð vinnubrögð
og sjálfstæði

Góð íslensku‐ og
enskukunná a er skilyrði

Góð færni í mannlegum
samskiptum

Hæfniskröfur

Sölustjóri
Við leitum að árangursdrifnum og vönduðum sölustjóra með 
reynslu af sölu á vélbúnaði.

Viðskiptavinir okkar eru Orku- og veitufyrirtæki í grænum 
orkuiðnaði á Íslandi og á völdum mörkuðum erlendis. 

Helstu verkefni:
• Gerð söluáætlana, tilboðsgerð og samningar við viðskiptav-

ini félagsins
• Skipulagning söluferða og vörukynninga
• Markaðssetning og eftirfylgni á mörkuðum félagsins
• Samvinna við tæknisvið, vöruþróun og innkaupasvið
• Samskipti við innlenda og erlenda birgja

Hæfiskröfur
• Menntun á véla- og tæknisviði sem nýtist í starfi
• Reynsla af störfum á sölu- og markaðssviði er æskileg
• Haldgóð þekking á íslensku og ensku máli í ræðu og riti
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Upplýsingar um fyrirtækið eru á www.deilir.is 
Fyrirspurnir og umsóknir ásamt ferilskrá sendist á jj@dts.is
Umsóknir berist eigi síðar en 21. desember.

Félag íslenskra hljómlistar- 
manna leitar að öflugum aðila 
á skrifstofu félagsins. 

Viðkomandi mun sjá um bókhald 
félagsins, vinna náið með formanni 
við úrvinnslu fjárhagsupplýsinga og 
vera virkur hluti af fjögurra manna 
teymi á skrifstofu félagsins.
 
Hæfniskröfur 
Góð þekking og reynsla af notkun 
DK viðskiptahugbúnaðar er skilyrði
Reynsla og góð þekking á fjölbreyttu 
bókhaldi
Menntun á sviði viðskiptafræði, 
bókhalds eða sambærilegu
Almenn tölvukunnátta (Word og Excel)
Sterk ábyrgðartilfinning, samvisku- 
semi og nákvæmni í vinnubrögðum
Sjálfstæði, frumkvæði og 
samskiptahæfni
 
Umsóknir ásamt ferilsskrá og óskir 
um frekari upplýsingar óskast sendar 
á gunnhildurarnar@ceohuxun.is. 
Umsóknarfrestur er til 10. desember 
2018. Við hvetjum bæði konur og 
karla til að sækja um.

Fjármála-
fulltrúi FÍH

Starfsmannastjóri

kopavogur.is
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Laus er til umsóknar staða starfsmannastjóra hjá Kópavogsbæ
Starfsmannastjóri er yfirmaður starfsmanna- og launadeildar. Hann ber ábyrgð á 
rekstri deildarinnar í samræmi við lög, reglugerðir og samninga, sett markmið 
bæjarstjórnar og fjárhagsáætlun á hverjum tíma. Starfsmannastjóri heyrir undir 
sviðsstjóra stjórnsýslusviðs. Á deildinni starfa tíu starfsmenn.

Helstu verkefni:
• Starfsmannastjóri ber ábyrgð á faglegu starfi starfsmanna- og launadeildar.
• Ábyrgð á framkvæmd kjarasamninga sem unnið er eftir hjá Kópavogsbæ hverju sinni.
• Ábyrgð á að laun séu greidd samkvæmt gildandi samningum, lögum og reglugerðum.
• Aðstoð við kjarasamninga og samskipti við Samband íslenskra sveitarfélaga vegna kjaramála.
• Ábyrgð á gerð stjórnenda- og tölfræðiupplýsinga úr launagögnum.
• Virk þátttaka í gerð og framkvæmd launaáætlana ásamt innleiðingu jafnlaunavottunar.
• Ráðgjöf og upplýsingar til stjórnenda og bæjarfulltrúa varðandi starfsmannamál.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í viðskiptafræði, lögfræði, mannauðsstjórnun eða sambærilegum 

greinum sem nýtist í starfi. 
• Þekking og reynsla á sviði starfsmannastjórnunar er skilyrði.
• Reynsla af launa- og fjárhagsáætlanagerð er æskileg.
• Leiðtoga- og stjórnunarhæfni.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Umsóknarfrestur er til og með 22. desember 2018.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Páll Magnússon (pallm@kopavogur.is) s. 441 0000. 
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.
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Reykjagarður hf var stofnað 1971 og  felst sérhæfing fyrirtækisins í framleiðslu og sölu á alifuglaafurðum, 
einkum undir vörumerkjum Holta og Kjörfugls. Hjá fyrirtækinu, sem er í 100% eigu Sláturfélags 
Suðurlands, starfa um 110 starfsmenn við hin �ölbreytilegustu verkefni við að framleiða gæðamatvörur.

Nánari upplýsingar um starfið veita Sigurður Þórðarson, sölu- og  markaðsstjóri í síma 860 1139 eða netfangi 
sigurdurth@holta.is og Þórhildur Þórhallsdó�ir, starfsmannastjóri í síma 575 6030, netfang thorhildur@ss.is.

Starfslýsing:
•  öflun nýrra viðskiptavina
•  samskipti og heimsóknir til 

núverandi viðskiptavina
•  gerð söluáætlana
•  þjónustu og ráðgjöf til viðskiptavina 

á HORECA markaði

Reykjagarður óskar eftir að ráða öflugan sölufulltrúa á fyrirtækjasvið sem fyrst.

Hæfniskröfur:
•  menntun og/eða góð reynsla 

í matvælageiranum er skilyrði
•  þekking á fyrirtækja- og mötuneytis-

markaði stór kostur
•  framúrskarandi söluhæfileikar er skilyrði
•  góð hæfni í mannlegum samskiptum
•  skipulögð vinnubrögð
•  góð tölvukunná�a
•  reglusemi og stundvísi

Áhugasamir vinsamlega sæki um starfið á holta.is fyrir 17. desember nk. www.holta.isw

Sölufulltrúi

Við leitum að dugmiklum aðstoðarverslunarstjóra með ríka  
þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.  
Umsækjendur þurfa að vera 25 ára eða eldri.

Við leitum að  
öflugum stjórnanda

Aðstoðarverslunarstjóri BYKO Breidd

Starfslýsing
• Tryggja framúrskarandi 

þjónustuviðmót starfsmanna

• Vöruframsetning sé í samræmi   
við áherslur BYKO

• Tryggja að verslun og nær umhverfi 
sé hreint og snyrtilegt 

• Heldur utan um vaktaskipulag

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Framúrskarandi hæfni í  

mannlegum samskiptum

• Drifkraftur og metnaður til  
að ná markmiðum

• Geta unnið sjálfstætt

• Jákvætt viðhorf

• Skipulagshæfni

Umsóknarfrestur er til 14. desember 2018.

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið.  
Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 

Umsókn skal senda beint á rekstrarstjóra BYKO Breidd,  
Írisi Sigtryggsdóttur iris@byko.is
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Ertu nærandi?
Við leitum að jákvæðum einstaklingi í mötuneyti okkar að Stuðlahálsi sem 
hefur ánægju af því að gefa svöngu fólki hollan og góðan mat að borða.

STARFSMAÐUR Í MÖTUNEYTI

Helstu verkefni og ábyrgð

• Aðstoð við undirbúning   
 hádegisverðar og kaffitíma

• Áfyllingar og afgreiðsla

• Uppvask og frágangur

Í fjarveru matreiðslumanns

• Matreiðsla á hádegisverði 

• Yfirumsjón með morgun- og   
 síðdegiskaffi

• Umsjón með mat- og veisluföngum   
 fyrir fundi og uppákomur

Hæfniskröfur

• Reynsla af sambærilegu   
 eða tilheyrandi menntun 

• Áhugi á heilsueflandi matargerð

• Snyrtimennska áskilin

• Góð framkoma og lipurð  
 í samskiptum

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

Starfshlutfall er 100%. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 27. desember nk. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is

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

ÁTVR rekur 51 Vínbúð um allt land. Stefna ÁTVR er að vera eitt af fremstu 
þjónustufyrirtækjum landsins og fyrirmynd á sviði samfélagsábyrgðar. Lögð 
er áhersla á að vinnustaðurinn sé öruggur, heilsueflandi og skemmtilegur 
þar sem samskipti einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

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

 Hafnargata 44, 710 Seyðisfjörður
sfk@sfk.is | www.seydisfjordur.is

Skipulags- og byggingafulltrúi 
Seyðisfjarðarkaupstaðar

Auglýst er eftir Skipulags- og byggingafulltrúa fyrir Seyðisfjarðar-
kaupstað. Um er að ræða fullt starf. Við leitum eftir öflugum, lausna-
miðuðum einstaklingi.

Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

Umsóknar-
frestur er til og með 20. desember 2018.

Upplýsingar veitir bæjarstjóri í síma 470-2304  
netfang adalheidur@sfk.is

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

Nákvæmni og öguð 
vinnubrögð

Frumkvæði og hæfni til að 
vinna sjálfstætt

Hæfni í mannlegum 
samskiptum

STARFSSVIÐ/ÁBYRGÐ HÆFNISKRÖFUR
Góður bakgrunnur í mælingum

Gott tengslanet

Meirapróf æskilegt

Góð tölvukunnátta æskileg

Kunnátta í ensku

EIGINLEIKAR

Köfunarþjónustan er á lista Creditinfo yfir 
Framúrskarandi fyrirtæki 2017 og 2018



Staða skólastjóra við Vættaskóla

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 skólastjóra við Vættaskóla.
Vættaskóli er heildstæður grunnskóli í Grafarvogi með bekkjar deildir frá 1. -10. bekk. Skólinn er starfræktur á tveimur     starfs-
stöðum í Grafarvogi, Engi við Vallengi og Borgum við Vættaborgir. Í skólanum eru um 500 nemendur og 80 starf smenn. Unnið 
er að því að efla nám við hæfi hvers nem anda, meðal annars með auknum námstækifærum, nýjung um í kennsluháttum og 
fjöl breyttu námsmati. Í Vætta skóla er notast við aðferðir byrjendalæsis á yngsta stigi. Við skólann er starfrækt Valver sem er 
sérúrræði á unglingastigi þar sem unnið er markvisst með einstaklinginn á hans for sendum. Í vetur tekur Vættaskóli þátt í Nord+ 
verkefni ásamt Lettlandi og Litháen sem byggist á heimsóknum og sam skiptum nemenda og kennara. Skólinn tekur þátt í verk-
efninu Heilsueflandi grunnskóli í samvinnu við Embætti landlæknis. Gildi Vættaskóla eru vellíðan – metnaður – árangur.   
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum, hefur víðtæka þekkingu á skólastarfi og metnaðarfulla 
skólasýn.

Umsókn fylgi greinargerð í stuttu máli um framtíðarsýn umsækjanda á skólastarfið, yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfis bréf til að 
nota starfsheitið grunnskólakennari, upp lýsingar um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt og annað er málið varðar.

Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. apríl 2019. Umsóknarfrestur er til og með 23. desember 2018.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitar félaga og KÍ. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar veita Soffía Vagnsdóttir, skrifstofustjóri fagskrifstofu grunnskólamála og Ragnheiður E. Stefánsdóttir, mann-
auðsstjóri sími 411-1111, netföng: soffia.vagnsdottir@reykjavik.is, og ragnheidur.e.stefansdottir@reykjavik.is

Meginhlutverk skólastjóra er að:

hans innan ramma laga og reglugerða og í samræmi við 
aðalnámskrá grunnskóla og stefnu Reykjavíkurborgar.

skólans.
 

vinnutilhögun og starfsþróun.

Menntunar- og hæfniskröfur:

grunnskólastigi.

skólastarfi.

-
na skólaþróun.

Kópavogsbær auglýsir eftirtalin störf 
laus til umsóknar:

kopavogur.is

Grunnskólar
Forfallakennari í Hörðuvallaskóla
Frístundaleiðbeinandi í Kársnesskóla
Stuðningsfulltrúi í Kópavogsskóla
Umsjónarkennari í Salaskóla
Umsjónarkennari í Smáraskóla
Leikskólar
Aðstoðarleikskólastjóri í Marbakka
Deildarstjóri í Austurkór
Deildarstjóri í Kópahvol
Deildarstjóri í Núp
Leikskólakennari í Álfaheiði
Leikskólakennari í Álfatún
Leikskólakennari í Baug
Leikskólakennari í Efstahjalla
Leikskólakennari í Kópahvol
Leikskólakennari í Læk
Leikskólakennari í Núp
Leikskólakennari í Sólhvörf
Leikskólasérkennari í Austurkór
Leikskólasérkennari í Baug
Stjórnsýslusvið
Fulltrúi í bókhaldsdeild

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

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Icepharma er í fararbroddi á íslenskum heilbrigðis- og neytendamarkaði. Kjarninn í starfsemi okkar er að auka lífsgæði með 
öflugu framboði af heilsueflandi vörum. Hjá fyrirtækinu starfa yfir 100 manns við sölu og markaðssetningu, sérfræðiráðgjöf og 
þjónustu. Við leggjum áherslu á metnað, frumkvæði, gleði og svigrúm starfsfólks til að vaxa og þróast í starfi. 

Icepharma leitar að metnaðarfullum og drífandi einstaklingi í nýtt og spennandi starf

Helstu verkefni og ábyrgð Hæfnikröfur

Sölu- og markaðsstjóri stafrænna miðla

 20. desember 2018  icepharma.is / Um Icepharma / Atvinna 



Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar auglýsir eftir rafeindavirkja við stýribúnað á Þjónustumiðstöð borgarlandsins 
tímabundið í eitt ár með möguleika á framlengingu.
Þjónustumiðstöðin sinnir margvíslegum verkefnum í borgarlandinu, hreinsun gatna og gönguleiða, vetrarþjónustu, grasslætti, 
uppsetningu og viðhaldi umferðar- og gangbrautaljósa og umferðamerkja, útleigu á lokunarbúnaði og fánaborgum, umsjón og 
viðhaldi hitakerfa auk eftirlits með framkvæmdum veitustofnana.

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

Rafeindavirki við stýribúnað 

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Starfssvið  

Reykjavíkur

Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 

hinrik.fridbertsson@reykjavik.is
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „Störf í boði“ – „Rafeindavirki við stýribúnað“.

Má bjóða þér að taka þátt  
í metnaðarfullu skólastarfi.
Má bjóða þér að vera hluti af góðum og öflugum starfs-
manna hópi sem vinnur saman að því að mæta ólíkum 
einstaklingum í krefjandi verkefnum.
Lágafellsskóli í Mosfellsbæ er heildstæður grunnskóli sem 
vinnur í anda Uppbyggingarstefnunnar. Starfsemi skólans 
fer fram í tveimur byggingum þar sem 1. - 2. bekkur er 
staðsettur í útibúi skólans, Höfðabergi,  ásamt 5 ára 
leikskóladeildum.

Okkur vantar:
Umsjónarkennara á unglingastig í 100% starfshlutfall. 
Kennslugrein stærðfræði. 
Tónmenntakennara í 100% starfshlutfall.
Skólaliða. Vinnutími 07:50 - 17:00 en lægra starfshlutfall 
kemur til greina.
Skólaliða í Höfðaberg, hlutastarf þrjá daga í viku.
Frístundaleiðbeinanda.  Vinnutími frá 13:10 -17:00. 

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á www.mos.is 
og www.lagafellsskoli.is

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra    
sveitar félaga og viðkomandi stéttarfélags. Upp-
lýsingar veitir Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri í síma 
5259200/8968230. Umsóknir með upplýsingum um menntun, 
starfsreynslu og umsagnaraðila sendist rafrænt á net-
fangið johannam@lagafellsskoli.is

Umsóknarfrestur um stöðurnar er til 20. desember 2018.

Ráðið er í störfin óháð kyni.

Trésmiðir
Kerfisloft – Tilboð

Óskum eftir tilboðum í vinnu við kerfisloft.  

Áhugasamir hafi sambandi við: 

Sævar Þorbjörnsson gsm 692 9867  
netfang saevar@skjanni.is 

Trésmiðir
Gifsveggir - Tilboð

Óskum eftir tilboðum í vinnu við gifsveggi.  

Áhugasamir hafi sambandi við: 

Sævar Þorbjörnsson gsm 692 9867  
netfang saevar@skjanni.is 

www.ruv.is

Laust er til umsóknar starf svæðisstjóra 
RÚV með aðsetur á Akureyri. Svæðisstjóri 
stýrir landsbyggðarstarfi í fréttavinnslu 
og dagskrárgerð og ber ábyrgð á frétta- 
og dagskrárþjónustu við landið allt í 
öllum miðlum. Við leitum að kraftmiklum 
og sjálfstæðum einstaklingi í fullt starf.

Umsóknarfrestur er til 7. janúar.

Við hvetjum áhugasama til að 
sækja um, óháð kyni og uppruna.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.

• Hagnýt reynsla af blaða- og 
fréttamennsku og dagskrárgerð.

• Leiðtogafærni, frumkvæði og hæfni í 
samskiptum.

• Stjórnunarreynsla er æskileg.

• Reynsla af vefvinnslu er æskileg.

• Mjög gott vald á íslensku máli og 
framsögn.

• Góð tungumálakunnátta.

Skil umsókna og nánari upplýsingar eru á 
umsokn.ruv.is.

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

Við leitum að svæðisstjóra
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Hjá Pacta Lögmönnum starfa 30 lögfræðingar á

14 starfsstöðvum víða um land. Lögmenn Pacta búa yfir 

víðtækri reynslu og þekkingu á flestum sviðum lagaum-

hverfis sveitarfélaga, fyrirtækja, stofnana og einstaklinga.

Markmið okkar er að veita viðskiptavinum um land allt 

vandaða lögmannsþjónustu og ráðgjöf,

byggða á þekkingu, trausti og áreiðanleika.

Pacta lögmenn ı Katrínartúni 4 ı 105 Reykjavík ı Sími 440 7900

Akranes ı Akureyri ı Blönduós ı Dalvík ı Egilsstaðir  
Hafnarfjörður Húsavík ı Ísafjörður ı Keflavík ı Reyðarfjörður 
Reykjavík ı Sauðárkrókur ı Selfoss ı Siglufjörður

Selfoss

Siglufjörður

Reykjavík

Keflavík

Akranes

Reyðarfjörður

Egilsstaðir

Akureyri

Húsavík

Ísafjörður

Blönduós

Dalvík

Sauðárkrókur

Hafnarfjörður

LÖGMENN 
ALLRA 

LANDSMANNA

Nánari upplýsingar veitir Benjamín Axel Árnason, rekstrarstjóri Pacta Lögmanna, í síma 440 7900 og á netfang

benjamin@pacta.is. Umsóknarfrestur er til 15. desember 2018. Farið verður með allar fyrirspurnir og

umsóknir sem trúnaðarupplýsingar. Ráðið verður í störfin samkvæmt nánara samkomulagi.

Akureyri og Norðurland 

Við leitum að bæði lögfræðingi og lögmanni með héraðsdómsréttindi og starfsreynslu til að taka þátt í 

áframhaldandi uppbyggingu Pacta á Norðurlandi, með starfsstöð á Akureyri. Meðal verkefna eru fjölbreytt 

viðfangsefni á sviði lögfræðilegrar ráðgjafar og samningagerðar, réttargæsla og verjandastörf í opinberum málum, 

úrlausnarefni á sviði kröfuréttar, málflutningur og ábyrgð á mætingum í héraðsdóma og hjá Sýslumannsembættum.

Í störfin leitum við að ábyrgum og drífandi einstaklingum sem hafa metnað til að ná árangri í starfi, geta unnið 

sjálfstætt og búa yfir mikilli samskiptafærni. 

Við viljum ráða
lögmenn til starfa

á Akureyri

Verkfræðingur – Tæknifræðingur
Verkfræðistofan Víðsjá ehf óskar eftir að ráða Verk- eða 
tæknifræðing á byggingasviði til starfa. 
Starfssvið er fyrst og fremst hönnun lagna og loftræstinga.

Umsóknir, ásamt ferilskrá sendist á vidsja@vidsja.is. 

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Raflausnir Rafverktakar. óskar eftir metnaðar gjörnum 
einstaklingi í þjónustuteymi fyrirtækisins. 

Vegna mikilla anna vantar okkur heiðarlegan og góðan 
einstakling í lið með okkur með framtíðarstarf í huga. Starfið 
felst í uppsetningu og þjónustu á nánast öllu sem tengist 
rafvirkjun.

Við leitum að ábyrgum, heiðarlegum og duglegum ein-
staklingi sem á auðvelt með að vinna í hóp og getur tekist  
á við krefjandi verkefni.

Óskað er eftir rafvirkja eða vönum einstaklingi. Menntun er 
kostur en ekki skilyrði. Fyritækið er löggiltur rafverktaki með 
meistara í rafvirkjun og getur því tekið nema á samning.

Fyrirspurnir og umsóknir sendist á Einir@raflausnir.is
Fullum trúnaði heitið. 

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is



Trésmiðir
Kerfisloft – Tilboð

Óskum eftir tilboðum í vinnu við kerfisloft.  

Áhugasamir hafi sambandi við: 

Sævar Þorbjörnsson gsm 692 9867  
netfang saevar@skjanni.is 

Trésmiðir
Gifsveggir - Tilboð

Óskum eftir tilboðum í vinnu við gifsveggi.  

Áhugasamir hafi sambandi við: 

Sævar Þorbjörnsson gsm 692 9867  
netfang saevar@skjanni.is 

ÚTBOÐ

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

20889 - Forauglýsing
Framkvæmdasýsla ríkisins , f.h. Fjarðabyggðar, kynnir 
fyrirhugað almennt útboð á framkvæmdum við  varnargarð og 
16 varnarkeilur neðan Urðarbotns og Sniðgils í Neskaupstað. 
Sú hlið garðsins og keilanna sem snýr móti fjalli verður byggð 
upp með netgrindum og styrktum jarðvegi. Jarðefni til byggingar 
garðsins og keilanna verða fengin eru innan framkvæmda-
svæðisins, bæði laus jarðefni og efni úr bergskeringum. 
Verkkaupi mun leggja til netgrindur til uppbyggingar á brattri 
flóðhlið garðsins og keilanna. Í verkinu felst einnig færsla á 
vatnslögn, mótun yfirborðs bergskeringa flóðmegin við garða, 
gerð vinnuvega, varanlegra slóða, gangstíga og áningarstaða, 
gerð drenskurða, stækka umfang lækjarfarvega og rása, 
lagning ræsa, jöfnun yfirborðs og frágangur.

fullri hæð. Virk hæð garðsins er 17 m en á sitthvorum hliðum 
garðsins er um 50-100m kafli þar sem garðurinn lækkar úr 17m 

Keilurnar eru 16 talsins og er uppbygging þeirra með sama 
hætti og þvergarðsins, þ.e. með jöfnunarlagi og styrkingarkerfi. 

og 3m breiðar í toppinn. Heildarrúmmál keilanna er áætlað 

Stefnt er að því að bjóða verkframkvæmdina út um 

 
 

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

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



Mennta- og menningarmálaráðuneyti
Styrkir úr Sprotasjóði

Mennta- og menningarmálaráðuneytið auglýsir eftir    
umsóknum um styrki úr Sprotasjóði leik-, grunn- 
og framhaldsskóla vegna skólaársins 2019-2020. 
Hlutverk sjóðsins er að styðja við þróun og nýjungar 

Í 4 gr. reglugerðar nr. 242/2009 um Sprotasjóð leik-, 
grunn- og framhaldsskóla segir: 
Leikskólastjórar, skólastjórar eða skólameistarar 
fyrir hönd skóla, kennarahópa eða einstakra kennara 
geta sent inn umsókn. Aðrir aðilar en skólar geta sótt 
um róunar erkefni  samstar  ið skóla.  eim til
fellum skal staðfesting á þátttöku skóla fylgja umsókn.

Áherslusvið sjóðsins verða að þessu sinni: 

• Lærdómssamfélag í samvinnu innan eða milli kerfa 
- verkefnin fylgi eftir úttekt á Menntun fyrir alla. 

skapandi hugsun, list-, verk- og tækniþekkingu.

Umsóknir sem falla utan ofannefndra áherslusviða fá 
sérstaka umfjöllun í ljósi áhrifa verkefna á menntun 
og skólastarf. Við mat á umsóknum verður skoðað 
hvernig verkefnin falla að hlutverki Sprotasjóðs 
ásamt því að markmið verkefnis séu skýrt fram sett, 
að verkefnisstjórn sé vel skilgreind, að raunhæfar 
kostnaðar-, verk- og tímaáætlanir séu lagðar fram og 
að framlag samstarfsaðila sé tryggt og vel skilgreint. 
Stjórn Sprotasjóðs gengur út frá að í þeim verkefnum 
sem hljóti styrk beinist áhersla að þátttöku nemenda. 
Samstarf milli skóla og stofnana styrkir umsóknir. Til 
greina kemur að styrkja verkefni til tveggja ára. Þeim 
umsóknum skal fylgja fjárhagsáætlun fyrir hvort 
skólaár. 

Fyrir skólaárið 2019 - 2020 verða til úthlutunar allt að 
59 milljónum kr. 

Vakin er sérstök athygli á að umsóknir um styrki 
skulu    vera á rafrænu formi. Sækja þarf um aðgang 
að umsóknavef Sprotasjóðs, www.sprotasjodur.is. 

svið og úthlutunarreglur sjóðsins. Nánari upplýsingar 
um Sprotasjóð veitir Sigrún Vésteinsdóttir hjá Rann-
sókna- og þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri í 
síma 460-8904 eða í tölvupósti á sv@unak.is.  

Tekið verður á móti umsóknum frá 10. desember til 
1. febrúar 2019.

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

  
útboð nr. 14375. 

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

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.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti
Tilnefning í Æskulýðsráð

Mennta- og menningarmálaráðuneyti leitar hér með 
eftir tilnefningum æskulýðsfélaga og æskulýðs-
samtaka um fulltrúa í Æskulýðsráð fyrir tímabilið 
2019-2020 sbr. reglugerð nr. 1088/2007 um skipan 
fulltrúa í Æskulýðsráð. Tilnefna skal konu og karl til 
setu í Æskulýðsráði til tveggja ára. Í til nefningunni 
skal koma fram vilji tilnefndra einstaklinga til að 
taka að sér setu í Æskulýðsráði. Með tilnefningu 

æskulýðslaga nr. 70/2007.

Æskulýðsráð á tímabilinu.

málaráðuneyti Sölvhólsgötu 4, 101 Reykjavík, bréf-
lega í síðasta lagi miðvikudaginn 19. desember 2018.

Vesturás 28
110 REYKJAVÍK

Raðhús innarlega í rólegri botnlangagötu 

með sex svefnherbergjum og möguleika 

á aukaíbúð. Innbyggður 20,4 fm bílskúr, 

timburverönd og stórt bílaplan með 

snjóbræðslu. Nýlega málað að utan og 

ástand eignar almennt gott.

STÆRÐ: 235,4 fm
RAÐHÚS      HERB: 9

 79.900.000 

OPIÐ HÚS    8. des 14:00 – 14:30

Heyrumst

Stefán Jarl Martin 
Löggiltur leigumiðlari 
Sölufulltrúi

  892 9966  
  stefan@fastlind.is

Heyrumst

Helga Pálsdóttir 
Löggiltur fasteignasali

  822 2123  
  helga@fastlind.is

TIL LEIGU GRANDINN EYJARSLÓ  9

Uppl singar gefur Ólafur í síma 892 5064

130m2 efri hæ  sem 

er salur án milliveggja. 

Mjög gott úts ni til 

nor austurs.

135m2 ne ri hæ  

sem er salur án 

milliveggja. 

Frábært úts ni til 

nor austurs.
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Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

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

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík 
Sí

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Naustavör 16-18 og 22-26 – Kópavogi

SÖLU
SÝNING

Í D
AG

Sölusýning í dag, laugardag  
frá kl. 14.00-15.00

Um er að ræða 3ja hæða vel staðsett fjölbýlishúsi með lyftu við Naustavör í Kópavogi. Íbúðirnar eru 

3ja og 4ra herbergja frá 91,6 fermetrum upp í 218,8 fermetra ásamt sér geymslum í kjallara. 

Sér stæði í bílageymslu fylgir íbúðunum. Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum innréttingum 

frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum. Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða stórum 

timburveröndum.

Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. 

Verð íbúða er frá 59,5 millj.

Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendinar við kaupsamning.

Hönnuðir eru Arkís arkitektar og arkitektarnir Guðmundur Gunnlaugsson hjá Archus og 
Gunnar Páll Kristinsson hjá Rýma. 

Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars 

Bryggjuhverfið á Kársnesi í Kópavogi er staðsett á fallegum stað á móti Nauthólsvíkinni, 
fjölskylduvænu og fallegu umhverfi við sjávarsíðuna. 

Nýjar og glæsilegar 3ja og 4ra  
herbergja íbúðir í Bryggjuhverfinu  

í Kópavogi.
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38,9 millj.Verð frá:

OPIN HÚS
laugard. 8. og sunnud. 9. des. kl. 14:00 - 15:00

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

rstu 24 íbúðir í nýju br ggjuhver  með fallegum 
útivistar- og göngu-svæðum við sjávarsíðuna

Lyftuhús með bílakjallara

Ný brú mun tengja Kársnesið,  
háskólasamfélaginu við Öskjuhlíð  
og miðbæ Reykjavíkur.

Mikil og metnaðarfull uppbygging  
á Kársnesinu

Fullbúin sýningaríbúð  
á staðnum

Hafnarbraut 9
Kársnesi / 200 Kópavogi

Ólafur Finnbogason 
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

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

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

Hákon Svavarsson, löggiltur fasteigna-, fyrirtæækkja og skipipasali

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 
Sími: 570 4824 • Fax: 570 4820 • hakon@valfell.is og max@valfell.is



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

HERJÓLFSGATA  38 – 220 HFJ.

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ ANDRA  
- Glæsileg 3ja – 4ra herbergja 142,6 fm íbúð við Herjólfsgötu í Hfj. 

- Möguleiki að bæta við 3ja svefnherberginu.

- Fallegar innréttingar ásamt gólfefnum, vel umgengin og snyrtileg sameign. 

- Þvottahús innan íbúðar, tvö baðherbergi.  

- Íbúðin er laus til afhendingar.

V. 69,9 m kr.  
Andri 690 3111

ÁLFASKEIÐ 92 – 220 HFJ 

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 10.DES KL.17.30-18.00
- Mikið endurnýjuð 50.fm íbúð 

- Rúmgóðar svalir – mikið útsýni

- Niðurtekin loft - innfelld lýsing 

- Frábær fyrstu kaup

  V.27,9 millj. 
Nadia s.692.5002

BOÐAÞING 18-20, 203 KÓP

BÓKIÐ SKOÐUN
- 2ja - 3ja herb.íbúðir 90 – 135.5 fm. 

- Stæði í bílag. með flestum íbúðum.  

- Rúmgóðar svalir, frábært útsýni yfir Elliðavatn.  

- Harðparket á gólfum og votrými eru flísalögð.  

- Íbúðir afhendast fullbúnar, ásamt uppþvottavél og ísskáp.  

- Íbúðir eru lausar til afhendingar við kaupsamning.

- Vandaðar innréttingar frá GKS. 

V. 44,9 – 65 millj. Sveinn s. 6900.820

NESHAGI 5 - 107 RVK

BÓKIÐ SKOÐUN
- Góð 126.7 fm 4ra herb. íbúð með bílskúr

- Flott skipulag og björt rými

- Tvær stofur, rúmgott svefnherb., rúmgott eldhús

- Útleiguherb. í risi m/aðg. að eldhúsi og baði

- Rúmgóður bílskúr í lengju við húseign

- Góðir tekjumöguleikar á eign.

GETUR LOSNAÐ FLJÓTLEGA

V. 52,5 millj. 
Sveinn s. 6900.820

ARNARHÖFÐI 1  -  270 MOS.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 9. DES. KL. 14:00 - 14:30
- Virkilega fallegt og vel skipulagt 189,7 fm. endaraðhús á tveimur hæðum.

- 5 svefnherbergi og baðherbergi á báðum hæðum.  

- Stór suðurverönd og svalir. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Þvottahús á efrihæð.

V. 82,9 millj. 
Þórarinn s. 770-0309

HRAUNBÆR 158 –110 REYKJAVÍK 

OPIÐ HÚS  Mánudag 10. DES kl 17:00-17:30
- 102,2 fm vel skipulögð íbúð.

- 3 rúmgóð svefnherbergi.

- Sér geymsla í sameign. 

- Þvottahús í sameign. 

- Stutt í skóla, sundlaug, verslun og þjónustu

V. 35,9 millj. 
Jóhanna S. 698 9470

TRÖNUHJALLI 11 – 200 KÓP

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 9. des  kl.13.00 – 13.30
- Björt og snyrtileg 89,5 fm 3ja herb íbúð.

- Opið milli eldhúss og stofu.

- Rúmgóð herbergi og gott skápapláss.

- Stutt í þjónustu.

V. 39,9 millj.
Eggert s.690-1472

ASPARFELL 6 – 111 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 9. des  kl.14.00 – 14.30
- Snyrtileg 52,9 fm 2ja herb íbúð í lyftuhúsi.

- Opið milli eldhúss og stofu

- Gott herbergi og skápar í herb.

- Stutt í þjónustu.

V. 26,5 millj. 
Eggert s.690-1472

KRISTNIBRAUT 75 – 113 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 9. DES KL 14:00 – 14:30 
- Mjög falleg 126,1 fm 4ra herbergja íbúð í Grafarholtinu.

- Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu.

- Gott skipulag, 3 rúmgóð svefnherbergi, þvottahús inann íbúðar. 

- Mjög snyrtileg sameign, stórar svalir. 

- Stutt í leik- og grunnskóla, verslanir, golfvöll o.fl.

V. 51,7 m kr.  
Andri 690 3111

AUSTURBERG 18 – 111 RVK  

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ ANDRA  
- Snyrtileg 54,8 fm 2ja herbergja íbúð á 3 hæð í góðu fjölbýlishúsi. 

- Góð staðsetning þar sem stutt er í alla helstu þjónustu. 

- Parket að mestu á gólfum fyrir utan baðherbergi en þar eru flísar. 

- Útfrá stofu er gengið út á rúmgóðar svalir. 

- Húsið var málað utan að hluta til árið 2017.

V. 27,5 m kr. 
Andri 690 3111

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

LAXATUNGA 130 – 270 MOS

BÓKIÐ SKOÐUN
- Vel skipulagt 126.5 fm raðhús á einni hæð

- Þrjú góð svefnherbergi, rúmgóðar stofur

- Mikil lofthæð er í húsinu

- Vandað baðherbergi með sturtu

- Innbyggður bílskúr með millilofti

- Tvennar verandir ca 50 & 80 fm.

V. 59,9 millj. 
Sveinn s. 6900.820

OPIÐ HÚS 

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

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

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

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

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

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

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

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

Snyrtilegt einbýlishús á einni hæð ásamt 
bílskúr og vinnustofu samtals 181,5 fm
Skipulag er gott og skiptist eignin  í 2 stofur,  
3 svefnherbergi, eldhús, baðherbergi og bílskúr
Í sér húsi er 32 fm vinnustofa með hita  
og rafmagni  
Fallegur garður og aðkoma. 

Verð :

62,5 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 9.des. kl. 15:30 – 16:15

Faxatún 36
210 Garðabær

Upplýsingar gefur Stefán í síma 893-2468 
eða á tölvupósti stefan@vbl.is

Til sölu eða leigu eftirfarandi þrjár fasteignir
 í Árbæ, 110 Reykjavík

Krókháls 3, jarðhæð með innkeyrsludyr að Járnhálsi.
Eignin er byggð árið 1988 og er stærð hennar 678,4 fermetrar.
Eignin skiptist í tvo sali með eldvarnavegg á milli bilanna.
Mikil lofthæð. Stórt og gott útisvæði.  
1 innkeyrsluhurð er á minna rýminu og 3 á því stærra.
Flott verkstæðis eða iðnaðarhúsnæði.
Ásett söluverð 132 milljónir.

Krókháls 5F, skrifstofa eða verslun
Eignin er byggð árið 2000 og er stærð hennar 508 fermetrar.
Eignin er á götuhæð að milliplani en 2. hæð í húsi. Flott útsýni til norðurs.
Mögulegt að setja innkeyrsluhurð. Skrifstofu lofthæð.
Ásett verð 125 milljónir.
Eignin er tengd tveimur stigagöngum að Krókhálsi og einnig tengd Krókhálsi 5G.

Krókháls 5G, með innkeyrsludyrum.
Eignin er byggð árið 2000 og er stærð hennar 363 fermetrar.
Eignin er götuhæð að milliplani en 2. hæð í húsi.
Skrifstofu lofthæð. Tvennar innkeyrsludyr.
Ásett verð 86 milljónir.
Eignin er tengd stigagangi að Krókhálsi og einnig tengd Krókhálsi 5F.

Job.is

Job.isGLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Kennsla

Iðnaðarmenn Heilbrigðisþjónusta

Veitingastaðir Ferðaþjónusta

Verslun og þjónusta

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á
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• 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

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 Sigurður, fasteignasali sími: 898 6106

OPIÐ HÚS 
Sunnudaginn 9. des. 14.00 – 14:30

Brekkugata

Urriðaholtsstræ
ti

Sjónarvegur

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.

NÝJAR ÍBÚÐIR TIL SÖLU
NÚTÍMALEGT 
MIÐBORGARHVERFI

Verð frá kr. 28.400.000EFSTALEITI 27, LÁGALEITI 1-9

Efstaleiti 27 Íb. 206
3ja herb 

Stærð: 101,0m2

Verð: 59.850.000

Lágaleiti 9  Íb. 210 
Stúdíó

Stærð: 49,7m2

Verð: 37.900.000

V

Verð: 37.900.000

EFSTALEITI 27

LÁGALEITI 5,7,9

LÁGALEITI 1-3

OPIÐ HÚS: sunnudaginn 9. desember kl. 13:00-13:30
Sýningaríbúð nr. 102 i Jaðarleiti 6

Helgi
Fasteignasali
780 2700

Sigurður
Fasteignasali
898 6106

Hafliði
Fasteignasali
846 4960

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
698 7695

Lilja
Fasteignasali
663 0464

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

• Afhending fyrstu íbúða apríl/maí 2019.

• Fullbúnar íbúðir án gólfefna fyrir utan votrými sem verða flísalögð.

• 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.

3 HÆÐIR 
SELDAR

520 9595
k r a f t u r  •  t r a u s t  •  á r a n g u rFaste ignasalan TORG   Garðatorg i  5   210 Garðabær   www.fstorg. is

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali



Háagerði 77
108 Reykjavík
Raðhús með 6 svefnherbergi

Stærð: 214,1 fm
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1961

Fasteignamat: 59.200.000

Verð: 76.900.000

RE/MAX Senter og Guðlaugur kynna í einkasölu mjög vel skipulagt og fallegt raðhús á þremur hæðum með
innbyggðum bílskúr og sex svefnherbergjum og þremur baðherbergjum. Innbyggður bílskúr og möguleikar á
útleigueiningu/íbúð innan hússins með sérinngangi.  Birt  stærð fasteignar skv.  skráningu Þjóðskrár er  160,2,
þar af er íbúðarherbergi í kjallara skráð 55, fm, bílskúr skráður 25 fm og íbúð á hæð skráð 80,1 fm, en inn í þá
skráningu vantar alla rishæðina sem er mjög rúmgóð og c.a. 54 fm að stærð. Samtals raunstærð má áætla að
sé c.a 214,1 fm. Húsið stendur í á rólegum stað með gott og fallegt útsýni á eftirsóttum stað við Háagerði 77,
108 Reykjavík.

Um er að ræða stórt og gott raðhús með sex svefnherbergjum ásamt ýmsum möguleikum á útleigutekjum. Í
sambærilegum eignum í  kring  hafa  menn  útbúið  sér  íbúð  /útleigueiningu  í  kjallara/jarðhæð og  jafnvel  hefur
verið útbúin séríbúð /útleigueining í risi.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús laugardag 8. desember  frá kl. 14:00 -14:30

661-6056

Valhúsabraut 13
170 Seltjarnarnes
Einstakt útsýni og gott skipulag 

Stærð: 191 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1969

Fasteignamat: 61.900.000
Bílskúr: Já

Verð: 75.900.000

Mjög  falleg  og  smekkleg  5.  herbergja  útsýnisíbúð  með  þremur  svefnherbergjum  í  góðu  fjórbýlishúsi  með
sérinngangi  á  eftirsóttum stað.  Möguleiki  er  á  að  útbúa  auka  íbúð  í  bílskúr.  Auk  þess  er  garðskáli  og  rými
undir bílskúr með ýmsa möguleika. Birt stærð skv. Þjóðskrá eru 191 fm og þar af bílskúr 37,4 fm og gróðurhús
18,7 fm. Bílskúr er með nýjum útvegg, hurð og glugga. Búið er jafnframt að stúka af baðherbergi, flota rými og
gera op í rými sem er undir bílskúr. Auk þess er búið að opna að hluta til inn í garðskála frá rými undir bílskúr.

Baðherbergi var endurnýjað árið 2018. Svalir á íbúð voru teknar í gegn og steyptar upp árið 2018 ásamt því
handrið  á  þeim  voru  máluð  og  hreinsuð  upp  að  nýju.  Húsið  var  allt  málað  að  utan  árið  2017  og  þak
endurnýjað að því leyti að settur var á þakið þakdúkur árið 2018. Skipt var um rafmagnstöflu og nýtt rafmagn
dregið í íbúð árið 2017. Gólf íbúðar var allt flotað upp á nýtt og skipt var um teppi í stigahúsi íbúðar árið 2016.
Um þessar mundir er verið lagfæra svalahurðir í íbúð á kostnað seljanda.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudaginn 9. desember  frá kl. 14:00 -14:30

661-6056

Burknavellir 17A
221 Hafnarfjörður
Glæsileg 4ja herb.íbúð m/stæði

Stærð: 105,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Fasteignamat: 39.850.000

Verð: 45.900.000
Glæsileg og rúmgóð 4ra herbergja 105,3 fm íbúð á 4. hæð (efstu hæð )í lyftublokk. Íbúðin er með
sérinngangi af svölum og sérmerkt stæði í bílageymslu fylgir. Vel staðsett íbúð, fallegt útsýni, snyrtileg
sameign og stutt í leik- og grunnskóla og fallegar gönguleiðir. Eignin getur verið laus við kaupsamning.
Allar frekari upplýsingar veitir Guðrún þ. Helgadóttir, löggiltur fasteignasali
síma 820-0490 eða gudrun@remax.is.

Senter

Guðrún Þ.Helgad.
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

Bókið skoðun í síma 820-0490

820-0490

Kinnargata 15
210 Garðabær
Fallegt og vel staðsett parhús

Stærð: 196,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2017

Fasteignamat: 43.300.000

Verð: 0
Parhús á vinsælum stað í Suðurhlíð Urriðaholts. Húsið afhendist fullbúið að innan, fullbúin lóð að
framan og grófjafnað að aftan. Eignin bíður upp á að breyta hluta af neðri hæðinni í sér íbúð með sér
inngang. Á jarðhæð er forstofa, tvö svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, geymsla og bílskúr. Á efri
hæðinni er stofa/borðstofa opin með eldhús, hjónaherbergi, barnaherbergi og salerni.  Mikil lofthæð og
gólf síðir gluggar. Úr stofunni er út gengi út á stórar svalir með útsýni til suð-vesturs. Mikil lofthæð er á
efri hæðinni.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

arg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 10.des kl. 17:00-17:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

661-6056

899 6753

Laufengi 142
112 Reykjavík
Raðhús með garð sem snýr í suður.

Stærð: 119,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1992

Fasteignamat: 42.550.000

Verð: 56.900.000

RE/MAX SENTER KYNNIR: Raðhús á tveimur hæðum í raðhúsalengju við Laufengi 136-150.

Nánari  lýsing  neðri  hæð:  forstofa  með  flísum  á  gólfi  og  lítið  fatahengi.  Eldhúsið  er  með  góðu  skápa  og
borðplássi ásamt borðkrók. Gestasalerni og þvottahús. Stofan er björt og rúmgóð með parketi á gólfi, útgengi
út í lokaðan suður garð með stórri timburverönd. Efri hæðin skiptist í 4 svefnherbergi með parketi á gólfum, úr
hjónaherberginu  er  gengið  út  á  svalir  sem  snúa  til  suðurs.  Lítil  geymsla  með  hillum.  Baðherbergi  með
innréttingu  og  baðkari.  Einnig  fylgir  eigninni  hlutdeild  í  úti  geymslu.  Fyrir  framan  hús  er  lítill  garður.  Tvö
bílastæði fylgja eigninni fyrir framan hús. Nýlega er búið að skipta um innihurðar, parket, eldhústæki og fl. Góð
fjölskyldu eign á vinsælum stað þar sem stutt er í flest alla þjónustu skóla, leikskóla, íþróttir og fl.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

arg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag 9. des. kl. 18:00 - 18:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

661-6056

899 6753

Skúlagata 20 
101 Reykjavík
Fyrir 60 ára og eldri

Stærð: 64,3 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1997

Fasteignamat: 34.000.000

Verð: 32.900.000

RE/MAX Senter og Guðlaugur kynna í einkasölu tveggja herbergja íbúð á jarðhæð með sérafnotarétti á lóð í
lyftuhúsi  við  Skúlagötu  20.  Íbúðir  í  húsinu  eru  einungis  fyrir  íbúa  sem  eru  60  ára  og  eldri.  Eignin  skiptist  í
forstofu  með fataskáp,  stofu,  opið  eldhús,  svefnherbergi  með fataskáp,  geymslu  inn af  íbúð og baðherbergi
með sturtu.

Um  er  að  ræða  mjög  góða  staðsetningu  miðsvæðis  í  101  Reykjavík  þar  sem  stutt  er  í  alla  þjónustu.
Aðalinngangur  inn  í  húsið  er  frá  Lindargötu  (  Hægt  er  að  ganga  einnig  inn  í  húsið  frá  Skúlagötu  )   Bókið
skoðun hjá Gulla í síma 661 6056 eða sendið tölvupóst á gulli@remax.is

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudaginn 9. desember frá kl. 13:00-13:30

661-6056



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, endurbótum 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.

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITA

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 9. DESEMBER - KL. 15.00 - 15.30

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



,,Doktor.is er ætlað að auðvelda aðgengi 
almennings að upplýsingum og ráðgjöf 
um heilsu, lífsstíl og forvarnir.”

Teitur Guðmundsson, læknir og ritstjóri doktor.is

Ráðgjöf   Fræðsla   Forvarnir 


