
Sinfóníuhljómsveit Íslands óskar eft ir að ráða fjármálafull trúa

Fjármálafulltrúi annast samskipti við Fjársýslu ríkisins f.h. SÍ og sér um uppgjör tónleika og gerð
rekstraráætlana í samvinnu við framkvæmdastjóra. Hann hefur umsjón með launakeyrslum og
tímafærslum, ásamt afgreiðslu reikninga. Fjármálafulltrúi hefur að auki umsjón með eignaskrá og vörslu
sérsjóða auk annarra fjölbreytilegra verkefna skv. beiðni yfirmanns hverju sinni.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi marktæka reynslu af sambærilegum störfum og
framhaldsmenntun í bókhaldi og uppgjöri s.s. próf til viðurkennds bókara. Æskilegt er að viðkomandi hafi
þekkingu á fjárhags- og mannauðskerfinu ORACLE/Orri og öðrum kerfum fjársýslunnar. Áhersla er lögð á
færni í mannlegum samskiptum, sjálfstæði og fagmennsku í vinnubrögðum, skipulagshæfni og metnað til
árangurs í starfi.

Umsóknarfrestur er til og með 4. febrúar nk., og starfskjör verða skv. kjarasamningi SFR. Vinsamlega
athugið að fyrirspurnum verður eingöngu svarað hjá STRÁ www.stra.is.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veit nánari upplýsingar , en viðtalstím er frá kl.ir í síma 588 3031 síma i
13-15 . Vinsamlega sendið starfsferilskrár til, alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur
stra@stra.is ásamt .viðeigandi gögnum

Sinfóníuhljómsveit Íslands er ein stærsta menningarstofnun landsins með um 100 manna starfslið. Hljómsveitin hefur
aðsetur í tónlistarhúsinu Hörpu og heldur um 100 tónleika og viðburði á hverju starfsári, m.a. áskriftartónleika með
heimsþekktum stjórnendum og einleikurum, fjölskyldutónleika og skólatónleika fyrir nemendur á öllum aldri. Gildi
Sinfóníuhljómsveitar Íslands eru: Listrænn metnaður - Liðshygð - Fagmennska - Fjölbreytni. Sjá nánar www.sinfonia.is

Sálfræðingur
Skólaþjónusta Árborgar auglýsir lausa til umsóknar stöðu 
sálfræðings. Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi með 
brennandi áhuga á starfi í skólum. Í sveitarfélaginu er unnið 
að styrkingu heildstæðrar nærþjónustu við börn, foreldra 
og skóla. Lögð er áhersla á snemmtæka íhlutun, samstarf 
fagsviða og stofnana, m.a. um þróun úrræða fyrir börn og 
foreldra.  Í Sveitarfélaginu Árborg búa um 9500 íbúar, þar af 
um 2000 börn í fimm leikskólum og þremur grunnskólum. 

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið: 
- ráðgjöf til nemenda, foreldra og kennara, m.a. v/hegðunar-  
 og tilfinningavanda barna
- þverfaglegt samstarf um málefni barna í leik-  
 og grunnskólum
- sálfræðilegar skimanir og greiningar
- fræðsla og námskeið fyrir foreldra, börn og starfsfólk skóla

Menntunar- og hæfniskröfur: 
- kandidatspróf (cand. psych. gráða) í sálarfræði
- reynsla af starfi með börnum æskileg
- góðir skipulagshæfileikar 
- hæfni í mannlegum samskiptum

Frekari upplýsingar veitir Þorsteinn Hjartarson, fræðslu stjóri, 
sími 480-1900, 852-3918. Áhugasamir geta sent umsóknir á 
skolathjonusta@arborg.is eða í pósti merktum fræðslusviði 
Árborgar v/sálfræðings, Austurvegi 2, 800 Selfoss. 

Umsóknarfrestur er til 31. janúar 2019. 

Miðað er við að ráðið verði í stöðuna frá 1. mars nk. eða 
eftir samkomulagi. Starfið hæfir jafnt konum sem körlum. 
Laun fara eftir kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og 
viðeigandi stéttarfélags. 

Sérfræðingur í eignastýringu

Lífeyrissjóðurinn hefur þjónað sjóðfélögum 
sínum frá 1956. Starfsmenn vinna í þágu 
sjóðfélaga við uppbyggingu lífeyrisréttinda 
og ávöxtun eigna.

Eignasafn nam ríflega 700 milljörðum króna 
um síðustu áramót og fer ört vaxandi. 
Árlega greiða um 52 þúsund sjóðfélagar 
iðgjöld til sjóðsins og um 18 þúsund njóta 
mánaðarlegra lífeyrisgreiðslna.

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

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

Kröfur:Helstu verkefni:

Lífeyrissjóður verzlunarmanna óskar eftir að ráða öflugan einstakling til starfa í 
eignastýringarteymi sjóðsins. Leitað er að ábyrgum og metnaðarfullum einstaklingi með 
reynslu af fjármálamarkaði og mikinn áhuga á eignastýringu. Næsti yfirmaður sérfræðings 
er forstöðumaður eignastýringar. 

Í boði er áhugavert og krefjandi starf við ört vaxandi eignasafn sjóðsins.

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511 1225. 
Umsóknarfrestur er til og með 3. febrúar 2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Farið verður með allar fyrirspurnir og 
umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað. Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf og þarf umsækjandi að 
geta sýnt fram á að persónuleg fjármál og önnur fjárhagsleg umsýsla sé flekklaus.
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www.intellecta.is

Bókhald
Byggingafyrirtæki í Reykjavík óskar eftir að ráða bókara. Helstu verkefni eru færsla bókhalds, 
launavinnsla, afstemmingar, vsk uppgjör og önnur tilfallandi verkefni. Viðkomandi þarf að vera 
skipulagður, nákvæmur og hafa góða þekkingu á bókhaldi. Þekking á DK bókhaldskerfi er kostur.

Umsóknarfrestur er til og með 28. janúar 2019.

Sjá nánar á www.intellecta.is

Sérfræðingur í rannsóknar- og heilbrigðisdeild

Vinnueftirlitið er miðstöð vinnuverndar-
starfs í landinu og byggir starf sitt 
á  samþættingu eftirlits, fræðslu og 
rannsókna. 

Hlutverk Vinnueftirlitsins er að stuðla að 
öruggu og heilsusamlegu vinnuumhverfi 
sem jafnan skal vera í samræmi við 
félagslega framþróun og bestu þekkingu 
á hverjum tíma. 

Gildi Vinnueftirlitsins eru frumkvæði, 
forvarnir og fagmennska.

Nánari upplýsingar um stofnunina 
má finna á heimasíðu hennar 
www.vinnueftirlit.is.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristinn Tómasson, sviðsstjóri (kristinn@ver.is) í síma 550 4600. Umsóknarfrestur er til og með 
4. febrúar 2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf.

Intellecta Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Menntunar- og hæfniskröfur:Helstu verkefni og ábyrgð:

Fjármálastjóri

Vinnueftirlitið er miðstöð vinnuverndar-
starfs í landinu og byggir starf sitt 
á  samþættingu eftirlits, fræðslu og 
rannsókna. 

Hlutverk Vinnueftirlitsins er að stuðla að 
öruggu og heilsusamlegu vinnuumhverfi 
sem jafnan skal vera í samræmi við 
félagslega framþróun og bestu þekkingu 
á hverjum tíma. 

Gildi Vinnueftirlitsins eru frumkvæði, 
forvarnir og fagmennska.

Nánari upplýsingar um stofnunina 
má finna á heimasíðu hennar 
www.vinnueftirlit.is.

Nánari upplýsingar um störfin veita Hanna S. Gunnsteinsdóttir forstjóri Vinnueftirlits ríkisins (hanna@ver.is) í síma 550 4600 
og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511-1225. Umsóknarfrestur er til og með 4. febrúar 2019. Umsókn óskast fyllt út á      
www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf.

Intellecta Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Menntunar- og hæfniskröfur:Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

 2 ATVINNUAUGLÝSINGAR  1 9 .  JA N ÚA R  2 0 1 9  L AU G A R DAG U R



Greinandi í eignastýringu

Capacent — leiðir til árangurs

Stapi lífeyrissjóður varð til 
með sameiningu Lífeyrissjóðs 
Austurlands og Lífeyrissjóðs 
Norðurlands árið 2007. 
Starfssvæði sjóðsins nær 
frá Hrútafirði í vestri að 
Skeiðarársandi í austri. 
Sjóðurinn nær þannig til allra 
byggðakjarna á Norður- og 
Austurlandi. Eignir Stapa 
nema ríflega 220 milljörðum 
króna. Virkir sjóðfélagar eru 
um 14 þúsund og lífeyrisþegar  
rúmlega 9 þúsund talsins. Á 
skrifstofum Stapa á Akureyri 
og Neskaupsstað starfa 18 
starfsmenn.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/12488 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Menntun á sviði viðskipta-, hag- eða verkfræði eða önnur 
háskólamenntun sem nýtist í starfi – framhaldsmenntun 
og próf í verðbréfaviðskiptum er kostur
Sjálfstæði, greiningarhæfni og skipulögð vinnubrögð
Hæfileiki til að setja efni fram á skýran hátt
Reynsla af miðlum upplýsinga í töluðu og rituðu máli 

·
·
·

·
·
·
·

Umsóknarfrestur

30. janúar 

Helstu verkefni:
Greining á fjárfestingaumhverfi og -kostum
Samskipti við aðila á fjármálamarkaði
Skýrslugerð og almenn upplýsingagjöf
Frágangur viðskipta og umsjón safna

Stapi lífeyrissjóður óskar eftir að ráða greinanda í eignastýringardeild sjóðsins. Leitað er að talnaglöggum og ábyrgum 
einstaklingi með áhuga á verðbréfamarkaði.

Verkefnastjóri

Capacent — leiðir til árangurs

GG Verk er rótgróið og 
framsækið byggingarfyrirtæki 
sem sérhæfir sig í byggingu 
vandaðra mannvirkja 
sem eru byggð innan 
tilskilins tímaramma – af 
framúrskarandi fagmennsku. 
Fyrirtækið hlaut ISO9001 
gæðavottun árið 2015 
og hefur einnig verið í 
hópi Framúrskarandi 
fyrirtækja hjá Credit Info 
og Fyrirmyndarfyrirtækja 
Viðskiptablaðsins síðan. Hjá 
okkur starfa um 85 starfsmenn 
– þar sem við leggjum ríka 
áherslu á starfsánægju - sem 
byggir á þátttöku, aðild, 
starfsgleði og starfsþróun.  
 
Nánari upplýsingar á 
heimasíðu fyrirtækisins,  
www.ggverk.is.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/12489 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólapróf sem nýtist í starfi er skilyrði, þá helst á sviði 
bygginga-, tækni- eða verkfræði.
Iðnmenntun í mannvirkjagerð er mikill kostur. 
Mikil reynsla af verkefnastjórnun innan mannvirkjagerðar 
er skilyrði.
Mikil reynsla og þekking á lestri teikninga og magntöku 
skilyrði, þekking á Revit og BIM er kostur
Mjög góð tölvufærni er nauðsynleg sem og færni í notkun 
hugbúnaðar í áætlanagerð, s.s. Excel og Project Manager. 
Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti.
Mikil framsetningar- og greiningarhæfni á magntölum, 
rekstri og öðrum gögnum.
Góður skilningur á hugmyndafræði gæðastjórnunar. 

·

·
·

·

·

·
·

·

·
·
·

·

·

·
·

Umsóknarfrestur

2. febrúar 

Starfssvið:
Daglegur rekstur verkefna.
Yfirumsjón með þjálfun og stjórnun framleiðsluteymis.
Gerð verk- og kostnaðaráætlana sem og framkvæmd 
verkþáttarýni. 
Innkaupastjórn, efnissamþykktir og skjölun gæðavottana 
efnis.
Frávikagreining verkefna, gerð verklokaskýrslu og umsjón 
með afhendingu verks.
Magntökur og úttektir á framvindu á verkstað.
Samskipti við verkkaupa, birgja og byggingaryfirvöld.

Vegna stórra verkefna framundan óskar GG Verk ehf. eftir að ráða drífandi og metnaðarfullan einstakling í starf 
verkefnastjóra. Staða verkefnastjóra er ein af lykilstöðum innan fyrirtækisins.

Job.is

Job.isGLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Heilbrigðisþjónusta Iðnaðarmenn



Ný tækifæri,

nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is
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Vegna aukinna umsvifa óskar Tandur hf. eftir að ráða öflugan sölu- og þjónustufulltrúa.

SÖLU- OG ÞJÓNUSTUFULLTRÚI

Starfssvið
• Sala, þjónusta og ráðgjöf til fyrirtækja og 

stofnana

•  Öflun og viðhald viðskiptasambanda

•  Heimsóknir til nýrra og núverandi viðskiptavina

Hæfniskröfur
•  Menntun sem nýtist í starfi

• Áhugi og reynsla af sölumennsku er skilyrði

• Góð almenn tölvukunnátta

• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum 
samskiptum

• Samviskusemi, stundvísi og skipulagshæfni

• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi

Nánari upplýsingar veitir:

Rannveig J. Haraldsdóttir, rannveig@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 27. janúar 2019.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Tandur hf. var stofnað árið 1973 og hefur verið leiðandi í framleiðslu, sölu og dreifingu á hreinlætisvörum til fyrirtækja og stofnana. 

Áhersla fyrirtækisins er að veita faglega og framúrskarandi þjónustu og ráðgjöf til viðskiptaaðila. Nánari upplýsingar má finna á 

heimasíðu fyrirtækisins, www.tandur.is
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Héðinn hf. óskar eftir að ráða í starf forstöðumanns tæknideildar. Við leitum að 
reynslumiklum stjórnanda með góða faglega þekkingu.

FORSTÖÐUMAÐUR TÆKNIDEILDAR

Starfssvið
• Yfirumsjón, verkefna- og þjónustustjórnun

• Skipulagning og ábyrgð á verkefnum í vinnslu

• Samningagerð við innlenda og erlenda 
viðskiptavini

• Tengsl við núverandi viðskiptavini og öflun nýrra

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun í verkfræði á sviði tækni  

og/eða rekstrar

• Starfsreynsla og verkfræðimenntun erlendis  
er mikil kostur

• Starfsreynsla í alþjóðlegu umhverfi

• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og metnaður

• Sveigjanleiki og lipurð í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar veitir:

Þórir Þorvarðarson, thorir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar 2019.

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

Á tæknideild Héðins starfa um 20 manns. Helstu verkefni tæknideildar eru hönnun og verkefnisstýring  

á tækjabúnaði til fiskimjöls- og lýsisvinnslu.

Héðinn hefur sterka stöðu í fiskimjölsiðnaði við Norður-Atlantshaf og er að klára uppsetningu á stórri 

verksmiðju í Egersund í Noregi þar sem hönnun á verksmiðju og búnaði var öll á höndum Héðins.

Á undanförnum árum hefur Héðinn þróað byltingarkenndan búnað sem kallast HPP og er ætlaður um borð 

í fiskiskip og við fiskvinnslur þar sem allt hráefni er nýtt. Héðinn hefur afhent 10 slíkar verksmiðjur víða um 

heim og stefnir á stóraukna framleiðslu á þeim búnaði.

 4 ATVINNUAUGLÝSINGAR  1 9 .  JA N ÚA R  2 0 1 9  L AU G A R DAG U R



hagvangur.is

Náðu meiri árangri  
í samningaviðræðum
Námskeið í samningatækni
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Öryrkjabandalag Íslands auglýsir eftir tveimur starfsmönnum í tímabundin hlutastörf við átaksverkefni á sviði aðgengismála á höfuðborgarsvæðinu og á 
landsbyggðinni. Samanlagt er gert ráð fyrir 100% starfshlutfalli sem skiptist á milli starfsmanna eftir samkomulagi. Átaksverkefnið mun standa yfir í sex mánuði.

Aðgengi um almannarými og byggingar hefur batnað til muna undanfarin ár. Þó þarf að gera miklu betur. ÖBÍ hyggst taka út aðgengi víða í samfélaginu og 
leggja til úrbætur þar sem við á. Markmiðið er að vekja athygli stjórnvalda, stjórnsýslu og almennings á málaflokknum um mikilvægi aðgengis fyrir alla.

Úttektir verða gerðar á völdum byggingum ætluðum almenningi. Unnið er eftir hugmyndafræði algildrar hönnunar með notkun gátlista. Starfsmenn fá fræðslu 
og þjálfun áður en úttektir hefjast. Unnið er í nánu samstarfi við skrifstofu ÖBÍ, málefnahóp ÖBÍ um aðgengismál og starfsmann hans. Gert er ráð fyrir að annar 
starfsmaðurinn haldi utan um verkefnið, skrifi skýrslur og sjái um skjalavörslu en þeir fari saman í úttektir, miðla upplýsingum o.fl. Önnur verkefni taka mið af 
menntun, reynslu og áhuga.

Aðgengisátak ÖBÍ

Verkefni
• Undirbúningur, skipulagning og utanumhald

• Úttektir á aðgengi 

• Skráning á niðurstöðum

• Skýrslugerð

• Miðlun niðurstaðna og eftirfylgni

• Ljósmyndun, upptökur og miðlun efnis

Hæfniskröfur
• Framhaldsskólamenntun æskileg og/eða 

menntun á háskólastigi

• Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæð 
vinnubrögð

• Góð íslenskukunnátta og ritfærni

• Tölvukunnátta og þekking á samfélagsmiðlum 
æskileg

• Reynsla af aðgengishindrunum

• Góð samskipti og samstarfshæfileikar

Nánari upplýsingar veitir:

Inga S. Arnardóttir, inga@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 4. febrúar  2019.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Fatlað fólk/fólk með skerðingar er sérstaklega hvatt  
til að sækja um.

Umsókn skal fylgja ferilskrá og kynningarbréf.

Öryrkjabandalag Íslands (ÖBÍ) er heildarsamtök fatlaðs fólks, öryrkja, einstaklinga með langvinna sjúkdóma og aðstandenda þeirra. 

Aðildarfélög bandalagsins eru 43 talsins. Hlutverk ÖBÍ er að vinna að samfélagslegu réttlæti, bættum lífsgæðum og kjörum auk þess 

að vera stefnumótandi í réttindamálum hagsmunahópsins. Öflun og miðlun þekkingar er mikilvægur þáttur í starfseminni. Þá tekur 

ÖBÍ þátt í erlendu samstarfi. Nánari upplýsingar er að finna á obi.is.
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Væntanlegt byggðasamlag um brunavarnir Dala, Reykhóla og Stranda óskar eftir að ráða slökkviliðsstjóra.  
Tilgangur byggðasamlagsins er að að fara með skipulag, yfirstjórn, þjálfun vegna slökkviliða og eldvarnareftirlits á starfssvæðinu.  
Starfssvæðið er Árneshreppur, Dalabyggð, Kaldrananeshreppur, Reykhólahreppur og Strandabyggð. Íbúar á starfssvæðinu eru 1545.

SLÖKKVILIÐSSTJÓRI

Starfssvið
•  Yfirumsjón og ábyrgð á rekstri og stjórnun 

slökkviliðsins

•  Ábyrgð á faglegri starfsemi slökkviliðsins

•  Úttektir, eldvarnareftirlit og stjórnun aðgerða

•  Stefnumótun og áætlanagerð

• Samskipti við hagsmunaaðila

Menntunar- og hæfniskröfur
• Umsækjandi skal hafa löggildingu sem 

slökkviliðsmaður skv. 17. gr. laga nr. 75/2000  
og/eða hafa starfað að lágmarki í eitt ár  
í slökkviliði sem löggiltur slökkviliðsmaður  
eða hafa háskólamenntun með sérmenntun  
í brunamálum

•  Reynsla og/eða haldgóð þekking á stjórnun 
slökkviliðs æskileg

•  Leiðtogahæfni

•  Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð

•  Góð almenn tölvukunnátta og færni til að  
tjá sig í ræðu og riti

•  Þjónustulund, jákvæðni og lipurð í mannlegum 
samskiptum

Nánari upplýsingar veitir:

Þórir Þorvarðarson, thorir@hagvangur.is

Laun og starfskjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi 
Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi 
stéttarfélag.

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um.

Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar 2019.

Umsóknir ásamt ítarlegri ferilskrá og kynningarbréfi  
óskast fylltar út á www.hagvangur.is
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Ertu rafvirki
og langar að breyta til?

OR er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks 
með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að 
vera í fremstu röð hvað snertir öryggi, jafnrétti, 

vinnu og einkalíf.

Við leitum að manneskju í teymi iðnmenntaðs starfsfólks á 
Þjónustuvakt Orku náttúrunnar, Veitna og Gagnaveitu Reykjavíkur. 
Þetta er fjölbreytt starf í tæknilegu starfsumhverfi fyrir fólk sem hugsar í 
lausnum og nýtur sín í samskiptum.

Verkefni og kunnátta:

Unnið er á vöktum allan sólarhringinn, alla daga ársins, og verkefnin eru 
mjög fjölbreytt svo sem að svara erindum viðskiptavina og vakta kerfi. 
Viðskiptavinir okkar eru allskonar en eiga það sameiginlegt að njóta lífsgæða 
sem fólgin eru í heitu og köldu vatni, rafmagni, fráveitu og ljósleiðara.
Við erum rafbílaeigendum innan handar allan sólarhringinn og hjálpum 
viðskiptavinum Orku Náttúrunnar að nota Hlöður fyrirtækisins. 
 
Þú þarft að hafa sveinspróf í rafvirkjun, vera tölvulæs og hafa áhuga á að 
tileinka þér nýja tækni til að ná tökum á þessu starfi, auk þess að búa yfir 
heilmikilli þjónustulund.

Við hvetjum konur og karla til að sækja um.

Nánari upplýsingar veitir Ásdís Eir Símonardóttir mannauðsráðgjafi 
í netfanginu starf@or.is. Þú sækir um á ráðningavef OR, starf.or.is, 
þar sem nánari upplýsingar um starfið er að finna.

Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar 2019
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Verkfræðingafélag Íslands leitar að fulltrúa  
á skrifstofu í fullt starf
Starfslýsing
•  Móttaka, símsvörun og þjónusta við félagsmenn 

á sviði kjaramála

• Ráðgjöf til félagsmanna um ýmis kjara-  
og réttindamál

• Úthringingar og aðstoð við bókara félagsins

• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
•  Menntun sem nýtist í starfi

•  Þekking á kjaramálum kostur

•  Almenn tölvukunnátta

•  Rík þjónustulund og gott viðmót

•  Mjög góð samskiptahæfni 

•  Skipulagshæfni og nákvæmni í vinnubrögðum

•  Frumkvæði og hæfni til að vinna undir álagi

Nánari upplýsingar veitir:

Áslaug Kristinsdóttir, aslaug@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 27. janúar 2019.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Verkfræðingafélag Íslands – félag verkfræðinga og tæknifræðinga vinnur að faglegum og kjaralegum hagsmunum 

félagsmanna sinna. Félagið er stærsta fag- og kjarafélag tæknimenntaðra á Íslandi með um 4.200 félagsmenn.  

Nánari upplýsingar um starfsemi félagsins eru á www.vfi.is og á Facebook.

Virðing og jafnrétti / Fagleg ábyrgð og ráðvendni / Samfélagsleg ábyrgð og sjálfbærni 
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www.landsvirkjun.is

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.

Sótt er um störfin á vef Landsvirkjunar, www.landsvirkjun.is. Fyrirspurnir um störfin  
má senda á starf@landsvirkjun.is. Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar nk. 

Í starfinu felst greining á mörkuðum, t.d. innlendum og erlendum  
orkumörkuðum og þeim mörkuðum sem viðskiptavinir Lands- 
virkjunar starfa á. Unnið er í þverfaglegu teymi sem metur viðskipta- 
tækifæri á innlendum og erlendum orkumarkaði og áhrif alþjóðlegra 
loftslagsaðgerða á þróun markaða á heimsvísu. Viðkomandi mun auk 
þess veita almenna ráðgjöf innanhúss, vinna að framsetningu gagna 
og hafa samskipti við hagaðila.  

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

• Reynsla af greiningum og framsetningu gagna 
• Hæfni til að vinna í þverfaglegu teymi 
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði í starfi 

• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Landsvirkjun rekur ríflega 30 jarðvegsstíflur víðs vegar um landið. 
Öryggi þessara mannvirkja er ein af megináherslum í rekstri 
fyrirtækisins. Sérfræðingur í jarðvegsstíflum mun vinna með 
öflugum hópi starfsfólks þvert á svið fyrirtækisins og hafa umsjón 
með eftirliti og þróun á verklagi og úttektum á jarðvegsstíflum 
Landsvirkjunar. Viðkomandi mun einnig taka þátt í alþjóðlegu 
samstarfi á þessum vettvangi.

• Framhaldsnám í verkfræði á sviði jarðtækni
• Reynsla af störfum við krefjandi jarðtæknileg verkefni,  

svo sem stíflur eða önnur stærri mannvirki
• Þekking á alþjóðlegum jarðtæknistöðlum og notkun þeirra
• Hæfni til að vinna í þverfaglegu teymi
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Við leitum að sérfræðingi á sviði greininga 

Við óskum eftir að ráða sérfræðing  
með þekkingu á jarðvegsstíflum 

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

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



SÉRFRÆÐINGUR Í IÐNSTÝRINGUM 

Við leitum að reyndum sérfræðingi í iðntölvum og stjórn-
kerfum fyrir vél- og rafbúnað. 

STARFSSVIÐ: 
• Tækniþjónusta varðandi iðnstýringar og SCADA kerfi 
• Bilanagreiningar 
• Greining og bestun iðnstýrikerfa 

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR: 
• Þekking og reynsla í notkun iðntölva og forritunarmála 
• Hæfni í mannlegum samskiptum 
• Frumkvæði, nákvæmni og öguð vinnubrögð 

Maris er leiðandi fyrirtæki í forritun og uppsetningu 
stýringa í fiskeldi á Íslandi. 

Umsóknum skal skila á netfangið gulli@maris.is 

Allar upplýsingar um störfin fást í síma 895-3556 eða á 
fyrrgreint netfang.

VERSLUNARSTJÓRI
Málningarverslun

Umsóknarfrestur er til og með 27. janúar nk.

RÁÐUM EHF • Ármúla 4-6, 108 Reykjavík • Sími 519 6770 • radum@radum.is

Nánari upplýsingar um starfið veita Agla Sigríður Björnsdóttir hjá Ráðum, agla@radum.is 
og Vigfús Gunnar Gíslason hjá Flügger í síma 892 4452.

Flügger sem verslar með iðnaðarmannavöru og þjónustar viðskiptavini varðandi ráðgjöf  
og vörukaup óskar eftir að ráða verslunarstjóra í aðalverslun sína á Stórhöfða 44 í Reykjavík. 

Starfið felur í sér daglegan rekstur verslunarinnar, en í því felst m.a. innkaup og pantanir, uppgjör, mannaforráð og 
annað sem tilheyrir starfinu.

Leitað er að ábyrgðarfullum aðila sem hefur brennandi áhuga á að ná árangri, er með gott tengslanet, rekstrarþekkingu, 
reynslu af innkaupum, reynslu af mannaforráðum og mikla hæfni í samskiptum. Reynsla af verslunarrekstri er kostur.

Flügger á Íslandi rekur 6 verslanir víðs vegar um landið 

en höfuðstöðvarnar eru í Danmörku og eru verslanir 

Flügger rúmlega 550. 

Verslanirnar eru staðsettar í Danmörku, Svíþjóð, Noregi, 

Póllandi, Íslandi og í Kína. Flügger byggir afkomu sína 

á sölu til fagmanna. Hjá Flügger starfa málarar auk 

annarra starfsmanna sem koma að þjónustu og ráðgjöf 

til viðskiptavina.

Umsækjendur eru vinsam legast beðnir að sækja 
um starfið á heimasíðu Ráðum www.radum.is.

Þjónustumaður í Garðabæ.
Kælismiðjan Frost ehf. óskar eftir að ráða þjónustu-
menn til starfa í Garðabæ.

Æskilegt er að umsækjendur séu vélstjórar, vélvirkjar, 
vélfræðingar eða með sambærilega menntun og hafi 
reynslu af störfum við kælikerfi og / eða í málmiðnaði.

Starf þjónustumanns felst í uppsetningu og viðhaldi 
nýrra og eldri kælikerfa, um borð í skipum og í landi, 
bæði á Íslandi sem og erlendis.

Frost er 25 ára gamalt fyrirtæki með starfstöð á  
Akureyri og í Garðabæ, með ríflega 60 starfsmenn. 
Fyrirtækið starfar bæði á Íslandi og víðsvegar um heim.

Umsækjendur hafi samband við þjónustustjóra í 
Garðabæ : Charles Ó. Magnússon
Netfang : charles@frost.is 
Sími:  : 464 9450
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EY óskar eftir vönum bókara
Um fjölbreytt verkefni er að ræða og þarf viðkomandi að 
hafa frumkvæði og getu til að starfa sjálfstætt og hafa 
ríka þjónustulund. Um 100% starf er að ræða.

Hæfniskröfur��
• ��
• ��
• ��
• ��
• Kostur ef umsækjandi er viðurkenndur bókari

Forsenda fyrir gæðum og faglegum vinnubrögðum er 
að starfsfólki líði vel bæði á vinnustað og utan hans. Við 
erum sveigjanleg og reynum að koma til móts við ólíkar 

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist til Hildar Pálsdóttir, 
hildur.palsdottir@is.ey.com, eða í gegnum heimasíðu EY

Umsóknarfrestur er til og með 27. janúar n.k.

www.ey.is

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

Við gætum  
verið með næsta 
starfsmann  
mánaðarins á skrá
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- Móttaka og gestgjafar
- Þjónustu- og gæslustörf
- Ýmis störf á hótel og veitingasviði
- Ræstingar og þvottahús
- Sölustörf í verslunum
- Skrifstofustörf
-

UMHVERFI
Við leitum að metnaðarfullum starfsmönnum með ríka þjónustulund í fjölbreytt 
og spennandi störf í sumar. Við leggjum áherslu á góða samskipta- og 
samstarfshæfni og bjóðum upp á þægilegan vinnutíma og góðan aðbúnað.

Umsóknarfrestur er til og með 31. mars.
Æskilegt er að umsækjendur hafi náð 18 ára aldri. 

Skemmtilegt 
félagslíf

Frábær 
starfsandi

Einstakt 
umhverfi

Góður
matur

Góð
fríðindi

Rútuferðir til 
og frá vinnu

Þjálfun og 
fræðsla

2-2-3 vaktavinna 
eða dagvinna

MEÐAL STARFA Í BOÐI

bluelagoon.is/atvinna
og sæktu um



Starf lögfræðings
Vísindasiðanefnd óskar eftir að ráða lögfræðing í 

-

Kröfur um þekkingu og hæfni:

 

 
 frágangur erinda 

 

 
 lögfræðilegra álitaefna

 

-

VÍSINDASIÐANEFND

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

Aðstoð við umönnun
Laus er til umsóknar 60-80% staða við umönnun á Hlein.

Hlein er heimili sjö fatlaðra einstaklinga sem rekið er af 
Reykjalundi. Þar er unnið á þrískiptum vöktum.

Við leitum að einstakling með notalega nærveru og ríka 
þjónustulund. Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt 
og sýnt frumkvæði.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Eflingar og 
fjármálaráðherra auk stofnanasamnings Eflingar og 
Reykjalundar.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Dís Níelsdóttir 
forstöðuþroskaþjálfi í síma 585-2091 eða í gegnum 
netfangi dis@reykjalundur.is og Guðbjörg Gunnarsdóttir 
mannauðsstjóri í síma 585-2143 eða í gegnum netfangið 
gudbjorg@reykjalundur.is

Umsóknarfrestur er til 3. febrúar 2019

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

Í góðu sambandi 
við framtíðina

Hvers vegna Veitur?
Það er líf og fjör í vinnunni og starfsemi okkar er fjölbreytt og samfélagslega mikilvæg. 
Starfsfólk okkar hefur frumkvæði og fær tækifæri til að hrinda hugmyndum sínum í framkvæmd. 
Við leggjum áherslu á jafnvægi vinnu og einkalífs, sí- og endurmenntun og möguleika til að 
vaxa í starfi. Okkur er annt um umhverfið, jafnrétti og að koma fram við hvert annað og 
viðskiptavini af virðingu.

Nánari upplýsingar á veitur.is/framtidin

Í boði eru fjölbreytt verkefni í fjölskylduvænu starfsumhverfi. 
Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um störfin.  

Stóra stundin er runnin upp. Við leitum að 
hugmyndaríku og drífandi fólki sem er tilbúið 
til að taka þátt í nýsköpun og framþróun og 
móta með okkur snjalla framtíð.

Framtíðin er snjöll 
– mótaðu hana með okkur

Sérfræðingur í hermun 
og gerð kerfislíkana 
Veitur eru að undirbúa sig undir framtíðina og í því felst að þróa og byggja 
upp kerfislíkön fyrir öll veitukerfin. Við leitum að snjöllum sérfræðingum 
sem hafa reynslu af gerð kerfislíkana og áhuga á að byggja upp hermunar- 
þekkingu hjá okkur. Ef þú hefur gaman af því að takast á við áskoranir 
og brennur fyrir upplýsingatækni, hagnýtum hermilíkönum og tengdum 
hugbúnaði þá viljum við heyra í þér.

Verkefnastjóri
Framtíð Veitna er snjöll og felur í sér fullnýtingu auðlindastrauma, sporlausa 
starfsemi og stöðugar umbætur. Við leitum að öflugum verkefnastjóra með 
brennandi áhuga og þekkingu á verkefnastjórnun. Ef þú hefur gaman af 
umbótum og skipulagi og brennur fyrir faglegri verkefnastjórnun þá viljum 
við heyra í þér.



Markaðs- og 
viðburðastjóri 
Þróttar.
 

Knattspyrnufélagið Þróttur leitar eftir markaðs- og viðburða- 
stjóra til starfa fyrir félagið í fullu starfi. Í því felst m.a. stjórnun 
viðburða, verkstjórn í markaðs- og kynningarmálum, umsjón 
með fjáröflun, samskipti við styrktarfyrirtæki og störf fyrir deildir 
félagsins auk annarra verkefna samkvæmt samningi. 
 
Viðkomandi þarf að hafa menntun sem nýtist í starfi, haldgóða 
reynslu af sölu og markaðsmálum, ódrepandi trú á viðfangs- 
efninu og mikinn áhuga á íþróttum og öllu sem þeim tengist. 

Markaðs- og sölumál eru vaxandi hluti af starfsemi íþrótta- 
félaga og mikilvægt að þeim sé sinnt á skapandi hátt þar sem 
hagsmunir starfsmannsins og félagsins fara saman við tekju- 
öflun. Því leitum við að hugmyndaríkri manneskju sem býr yfir 
frumkvæði og getur starfað sjálfstætt en á um leið auðvelt með 
að vinna í hópi. 
 
Knattspyrnufélagið Þróttur, sem fagnar á þessu ári 70 ára 
afmæli sínu, er staðsett á besta stað í Reykjavík, í miðju  
Laugardalsins. Í félaginu er alltaf líf og fjör og tækifærin 
mýmörg. Fjölgað hefur verulega í félaginu síðustu misserin  
og framundan eru miklar breytingar og uppbygging á 
félagssvæðinu m.a. vegna þéttingar byggðar í nágrenni  
Laugardalsins. 
 

Umsóknum skal skilað fyrir 30. janúar til Ótthars Edvardssonar 
framkvæmdastjóra Þróttar á netfangið, otthar@trottur.is.  
Hann veitir jafnframt nánari upplýsingar. 
 

Bakarí / Kaffihús
Starfskraftur óskast til afgreiðslustarfa í bakarí 

frá kl. 7:00 -14:00 virka daga  
og annan hvern laugardag. 

Íslensku kunnátta skilyrði og 
ekki yngri enn 20 ára. 

Uppl. sendist á : sveinsbakari@sveinsbakari.is

  
Grunnskólakennarar og þroskaþjálfi

Við Grunnskóla Grindavíkur eru lausar til umsóknar  
stöður umsjónarkennara á miðstig, íþróttakennara og 

þroskaþjálfa. Um er að ræða 50-100% störf.

Umsóknarfrestur er til 31. janúar.   
Skólinn er heildstæður, einsetinn grunnskóli, með  515 nemendur 
í tveimur starfsstöðvum. Í Grunnskóla Grindavíkur er starfað eftir 
Uppbyggingarstefnunni og lögð áhersla á að skapa námsumhverfi  
í samráði við foreldra  þar sem allir eru virkir, að öllum líði vel og 
allir læri að bera virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfi sínu.   
Allur aðbúnaður og umhverfi skólans er til fyrirmyndar. Sjá nánar 
á heimasíðu skólans http://www.grindavik.is/grunnskolinn.

•  Við leitum að einstaklingum með réttindi til kennslu í grunnskóla 
sem eru metnaðarfullir, og góðir í mannlegum samskiptum, með 
skipulagshæfileika, eru sveigjanlegir og tilbúnir að leita nýrra 
leiða í skólastarfi.

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

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitar-
félaga og Kennarasambands Íslands. 
Umsóknir  skulu berast Grunnskóla Grindavíkur Ásabraut 2, 240 
Grindavík eða sendist á netfangið gudbjorgms@grindavik.is 

Nánari upplýsingar veitir Guðbjörg M. Sveinsdóttir skólastjóri í 
síma 420-1200

Seltjarnarnesi

Spennandi störf í boði

Hjúkrunardeildarstjórar – Hjúkrunarfræðingar –
Sjúkraliðar – Starfsfólk við aðhlynningu –
Iðjuþjálfar – Sjúkraþjálfarar – Húsvörður

Leitað er eftir áhugasömu fólki til starfa á nýja 40 rýma hjúkrunarheimilinu
að Safnatröð 1 á Seltjarnarnesi.

Í boði er dagvinna- kvöld-helgar-og næturvaktir

Umsóknarfrestur er til og með 28. febrúar 2019.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið starf 1. mars eða eftir nánari samkomulagi.

Upplýsingar gefur Svanlaug Guðnadóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar og
 Kristín Sigurþórsdóttir mannauðsstjóri: sími 560-4107. 

Sótt er um á heimasíðu www//sunnuhlid.is 
merkt Nes-fyrir framan starfið sem sótt er um.

Nýtt 
hjúkrunarheimili 

Hjúkrunarheimilið Seltjarnarnesi, Safnatröð 1, 170 Seltjarnarnes

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is



Sérfræðingur, líffræðingur - 
umhverfisfræðingur 

Náttúrufræðistofnun Íslands óskar eftir að ráða starfs-
mann sem getur unnið við fjölbreytt störf sem felast í 
því að halda utan um verkefni á sviði vöktunar lykilþátta 
íslenskrar náttúru og náttúruverndarsvæða. 

Starfið felur í sér: 
• Umsjón með vöktunaráætlun Náttúrufræðistofnunar og  
 framkvæmd hennar, sbr. 74. gr. laga um náttúruvernd.
• Vinna við gerð vöktunaráætlana fyrir  
 náttúruverndarsvæði.
• Tengiliður við náttúrustofur og aðra samstarfsaðila um  
 vöktunarverkefni.
• Halda utan um niðurstöður vöktunar.
• Vinna úr niðurstöðum vöktunar í samvinnu við  
 sérfræðinga Náttúrufræðistofnunar og samstarfsaðila.
• Undirbúa birtingu niðurstaðna og miðlun upplýsinga um  
 þær í vöktunargátt á heimasíðu Náttúrufræðistofnunar.
• Tryggja varðveislu gagna í gagngrunnum og aðgengi  
 að þeim.
• Ýmis önnur störf sem falla að framangreindu.

Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í líffræði, umhverfisfræði eða  
 sambærilegum greinum.
• Reynsla af og þekking á vöktunarverkefnum.
• Yfirsýn og þekking á íslenskri náttúru.
• Hæfni til að setja sig inn í fjölþætt verkefni.
• Lipurð í mannlegum samskiptum og ritfærni á íslensku  
 og ensku.

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem allra fyrst.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Trausti Baldursson, 
(trausti@ni.is), í síma 590 0500. Umsókn, ásamt ítarlegri 
starfsferilsskrá og kynningarbréfi, skal senda á netfangið 
ni@ni.is eða á heimilisfang Náttúrufræðistofnunar Íslands 
Urriðaholtsstræti 6-8, 212 Garðabæ.  
Umsóknarfrestur er til 15. febrúar 2019.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum stéttarfélaga 
opinberra starfsmanna við fjármálaráðuneytið. Öllum um-
sóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur 
verið tekin. Við ráðningar í störf hjá Náttúrufræðistofnun 
Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu stofnunarinnar.

------------------------------------------------

Jarðfræðingur
Náttúrufræðistofnun Íslands auglýsir eftir jarðfræðingi 
með áherslu á berggrunnskortagerð og jarðminja-
skráningu.

Starfið felur í sér:
• Kortlagning berggrunns á Íslandi í kvarða 1:100.000  
 eða betra
• Skráning jarðminja á Íslandi í jarðminjaskrá
• Mat á verndargildi jarðminja

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf, meistaragráða í jarðfræði
• Reynsla af berggrunnskortlagningu og vettvangsvinnu
• Líkamlegt hreysti og færni í fjallamennsku
• Góð þekking á jarðfræði og jarðsögu Íslands
• Þekking og kunnátta á landupplýsingakerfum
• Lipurð í mannlegum samskiptum og ritfærni á íslensku  
 og ensku

Nánari upplýsingar um starfið veitir  
Guðmundur Guðmundsson (gg@ni.is), sími 590 0500.
Umsókn ásamt ítarlegri starfsferilsskrá, sendist á 
netfangið ni@ni.is eða með bréfpósti til Náttúrufræði-
stofnunar Íslands, Urriðaholtsstræti 6-8, 210 Garðabæ. 
Umsóknarfrestur er til 15. febrúar 2019.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum stéttarfélaga 
opinberra starfsmanna við fjármálaráðuneytið. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin. 
Við ráðningar í störf hjá Náttúrufræðistofnun Íslands er 
tekið mið af jafnréttisstefnu stofnunarinnar.

ATVINNUVEGA- OG
NÝSKÖPUNARRÁÐUNEYTIÐ

Sérfræðingur á skrifstofu sjávarútvegs- og fiskeldis   
Skrifstofan hefur það meginhlutverk að skapa sjávarútvegi og fiskeldi ásamt veiði í ám

og vötnum hagkvæma og skilvirka umgjörð.

Skrifstofan fer með mál á sviði landbúnaðar, matvælaframleiðslu og matvælaöryggis, 
fæðuöryggis, dýra- og plöntusjúkdóma, inn- og útflutning afurða og tollamála.

 Við leitum að sérfræðingi til að takast á við fjölbreytt og krefjandi verkefni á sviði sjávarútvegs og 
fiskeldis. Viðkomandi mun leiða ákveðin verkefni innan ráðuneytisins og taka þátt í vinnuhópum 

og nefndum auk þess að eiga í miklum samskiptum við stofnanir ráðuneytisins og Alþingi.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Við leitum að hagfræðingi til að takast á við fjölbreytt verkefni á sviði landbúnaðar og matvæla. 
Viðkomandi verður hluti af teymi hagfræðinga innan ráðuneytisins.

Nánari upplýsingar eru á www.starfatorg.is Umsóknir um bæði störfin skal senda til atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytisins, Skúlagötu 4, 101 Reykjavík eða á netfangið postur@anr.is.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um. Umsóknarfrestur er til og með
28. janúar n.k. Nánari upplýsingar veitir Jóhann Guðmundsson, skrifstofustjóri, johann.gudmundsson@anr.is

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi t.d. á sviði 
hagfræði, verkfræði eða sambærileg menntun.

• Reynsla af greiningarvinnu sem nýtist í starfi.
• Greinandi, gagnrýnin og lausnamiðuð hugsun.

• Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt, sem 
og í hóp.

• Þekking á sjávarútvegi og/eða fiskeldi er kostur.
• Góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni í 

framsetningu upplýsinga.

• Meistarapróf á sviði hagfræði eða sambærilegu 
sviði.

• Reynsla af greiningum og gagnavinnslu er 
skilyrði.

• Þekking og/eða reynsla á sviði landbúnaðar- 
tölfræði er kostur.

• Frumkvæði, skipulagshæfni og geta til að starfa 
sjálfstætt, sem og í hóp.

• Geta til að vinna undir álagi og lipurð í 
mannlegum samskiptum

• Góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni í 
framsetningu upplýsinga.      

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um. Umsóknarfrestur er til og með
4. febrúar n.k. Nánari upplýsingar um starfið veitir Stefán Ásmundsson, skrifstofustjóri, stefan.asmundsson@anr.is

Hagfræðingur á skrifstofu matvæla og landbúnaðar

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
leitar að tveimur einstaklingum sem eru sterkir

greinendur og glöggir á tölur.

Menntunar- og hæfniskröfur:



Rannsóknarlektor 
við handritasvið  
Árnastofnunar

Starf rannsóknarlektors við handritasvið Stofnunar Árna 
Magnússonar í íslenskum fræðum er laust til umsóknar. 
Um er að ræða tímabundið fullt starf til fimm ára með 
möguleika á ótímabundinni ráðningu að þeim tíma liðnum. 
Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi á rannsóknar-
sviði stofnunarinnar. Ætlast er til að þeir geti með náms-
ferli sínum, starfsreynslu og ritverkum sýnt fram á kunn-
áttu í handritafræðum og hafi næga þekkingu og reynslu 
til að vinna að handritarannsóknum og textaútgáfum. Góð 
kunnátta í íslensku máli að fornu og nýju er skilyrði; enn 
fremur er kunnátta í ensku og dönsku eða öðru norrænu 
máli nauðsynleg og frekari tungumálakunnátta er kostur. 
Gerð er krafa um góða samskiptahæfni.

Rannsóknir á handritum og útgáfa texta eru hornsteinar 
starfsins á handritasviði, en auk þess er rannsóknar-
lektornum ætlað að taka þátt í öðrum verkefnum sem 
unnið er að á sviðinu, svo sem skráningu handrita og 
fornbréfa, fræðslu og miðlun. Í starfinu er fólgin 40% 
rannsóknarskylda.

Áætlað er að ráða í starfið frá og með 1. september 2019.

Um hæfi umsækjenda og meðferð umsókna er farið eftir 
ákvæðum laga um Stofnun Árna Magnússonar í  
íslenskum fræðum nr. 40/2006 og reglugerðar um Stofnun 
Árna Magnússonar í íslenskum fræðum nr. 861/2008.

Umsækjendur skulu láta fylgja umsókn sinni rækilega 
skýrslu um vísindastörf sem þeir hafa unnið, ritsmíðar og 
rannsóknir, svo og vottorð um námsferil sinn og störf.  
Í umsókn skal koma fram hver ritverka sinna, allt að átta 
talsins, umsækjandi telur veigamest með tilliti til þess 
starfs sem um ræðir. Umsækjandi sendir eingöngu þessi 
ritverk með umsókn eða vísar til þess hvar þau eru  
aðgengileg á rafrænu formi. Þegar fleiri en einn höfun-
dur standa að ritverki skulu umsækjendur gera grein 
fyrir framlagi sínu til verksins. Einnig er nauðsynlegt að í 
umsókn komi fram hvaða verkefnum umsækjendur hafa 
unnið að, hverju þeir vinna að sem stendur og hver séu 
áform þeirra um rannsóknarverkefni ef af ráðningu yrði. 
Enn fremur er ætlast til þess að umsækjendur láti fylgja 
nöfn og netföng tveggja einstaklinga sem eru til þess 
bærir að veita umsagnir um verk þeirra og hæfni.

Laun eru skv. kjarasamningi Félags háskólakennara  
og fjármálaráðherra.

Umsóknarfrestur er til 28. febrúar og skal umsóknum og 
fylgigögnum skilað í þríriti til Stofnunar Árna Magnús-
sonar í íslenskum fræðum, Árnagarði við Suðurgötu, 101 
Reykjavík eða á rafrænu formi á netfangið sigurborg.
stefansdottir@arnastofnun.is. Öllum umsóknum verður 
svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðningu í starfið 
þegar ákvörðun hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðvarður Már  
Gunnlaugsson, stofustjóri handritasviðs (s. 525 4024,  
gudvardur.mar.gunnlaugsson@arnastofnun.is).

Rafeindavirki
Rafeindavirki eða einstaklingur með sambærilega menntun  
óskast til að veita tæknivinnustofu Örtækni forstöðu. 

Starfið felst í ábyrgð á daglegum rekstri, svo sem öflun verkefna, sjá um framkvæmd verkefna og afgreiðslu,  
ráðningu starfsfólks, verkstjórn, efniskaup, framleiðslustjórnun og gæðaeftirlit.

Gerð er krafa um mjög góða tölvukunnáttu, þekkingu á rafmagns- og rafeindamarkaði, ásamt afburða hæfileikum  
í mannlegum samskiptum. Vinnutíminn er kl. 8 – 17 virka daga.

Yngri umsækjendur með minni reynslu en brennandi áhuga á ofangreindum verkefnum eru hvattir til að senda  
inn umsókn.

Frekari upplýsingar um starfsemi Örtækni: www.ortaekni.is
Umsóknir skulu sendar á tölvupóst: thorsteinn@ortaekni.is

RÉTTINDASTOFA  
FORLAGSINS

óskar eftir drífandi starfskrafti 

Ert þú hugmyndaríkur og skipulagður 
einstaklingur sem hefur áhuga og  
þekkingu á íslenskum bókmenntum?
  Við leitum að metnaðarfullum starfsmanni 
með reynslu af markaðs- og kynningarmál-
um, haldgóða tölvukunnáttu, frábæra  
samskiptafærni og gott vald á ensku.

Menntun sem nýtist í starfi og önnur  
tungumálakunnátta er kostur.

Um er að ræða krefjandi en afar fjölbreytt  
og skemmtilegt starf á frábærum vinnustað.  
Starfið er fólgið í kynningu á íslenskum  
útgáfuverkum Forlagsins á erlendum  
markaði. 

Vinsamlegast sendið umsóknina  
á atvinna@forlagid.is fyrir 1. febrúar  
nk. Farið verður með allar  
umsóknir sem 
trúnaðarmál.

 www.forlagid.is – alvöru bókabúð á netinu 



Verkefnastjórar
Byggingaverkfræðingar eða byggingatæknifræðingar óskast til að stýra 
byggingaverkefnum á Suðurlandi með starfsstöð á Selfossi og á höfuð-
borgarsvæðinu með starfsstöð í Kópavogi. Reynsla er að sjálfsögðu kostur 
en við tökum einnig vel á móti metnaðarfullum aðilum sem vilja öðlast 
þekkingu og reynslu af stjórn framkvæmda. 

Helstu verkefni:
–  Verkefnastjórnun
–  Innkaup og samningar við verkkaupa, undir verktaka og birgja
–  Kostnaðareftirlit, reikningsgerð og uppgjör verka
–  Tilboðsgerð og verkefnaöflun
Hæfniskröfur:
–  Byggingaverkfræðingur, byggingatækni fræðingur, byggingafræðingur
–  Sjálfstæði og skipulag í vinnubrögðum
–  Reynsla af stjórnun framkvæmda
–  Frumkvæði, áræðni og metnaður
–  Hæfni í mannlegum samskiptum
–  Góð tök á rituðu máli

JÁVERK er 27 ára öflugt og metnaðarfullt verktakafyrirtæki. 
Starfsmenn eru um 120 og verkefnastaða fyrirtækisins er 
mjög traust næstu árin. JÁVERK leggur áherslu á umhverfis-
mál, öryggi og gæði. JÁVERK er eina verktakafyrirtækið í flokki 
stórra fyrirtækja sem hefur fengið viðurkenningu Creditinfo 
sem „Framúrskarandi fyrirtæki“ öll síðustu 5 ár.

JÁVERK
Gagnheiði 28
800 Selfoss
Sími 480 1700
javerk@javerk.is
www.javerk.is

Það þarf að hafa stjórn á hlutunum

Starfsmannastefna fyrirtækisins er að aðbúnaður og 
starfsumhverfi sé með því besta sem þekkist. Starfs andi 
er frábær og starfsmannafélagið mjög virkt og stendur 
fyrir margskonar skemmtunum og ferðalögum.  Starfs-
mannavelta er er lítil.

Verkstjóri/byggingastjóri
Vegna ört vaxandi verkefna og traustrar verkefnastöðu næstu árin óskum 
við eftir að ráða til starfa reyndan verkstjóra til að annast daglega stjórn á 
verkstað í framkvæmdum á höfuðborgarsvæðinu.

Helstu verkefni:
–  Dagleg stýring starfsmanna og undirverktaka
–  Innri úttektir á gæðum vinnu eigin starfsmanna og undirverktaka
–  Efnisinnkaup
–  Samskipti við verkkaupa og undirverktaka
–  Framfylgja verk- og kostnaðaráætlunum í samráði við verkefnastjóra
Hæfniskröfur:
–  Sveinspróf í iðngrein er skilyrði
–  Meistararéttindi og byggingastjóraréttindi eru kostur
–  Reynsla af stjórn byggingarverkefna
–  Sjálfstæði í vinnubrögðum
–  Frumkvæði, áræðni og metnaður
–  Hæfni í mannlegum samskiptum

Fagmannleg verkstjórn er lykillinn að vel unnu verki. Við leitum að traustu kunnáttufólki 
til að stýra verkefnum okkar og vinnusvæðum í Reykjavík og á Suðurlandi.

Umsóknir og fyrirspurnir sendist á póstfangið gylfi@javerk.is fyrir 1. febrúar. 
Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Starfssvið

 Almenn afgreiðsla vegna eignatjóna
 Tjónaskráning og mat á bótaskyldu
 Tjónaskoðanir og tjónamat
 Samskipti og þjónusta við viðskiptavini og 
 samstarfsaðila
 Gagnaöflun og útreikningur tjónakostnaðar

Hæfniskröfur

 Menntun á sviði iðngreina, t.d. húsasmíða, 
 pípulagna eða tæknifræði
 Reynsla af gerð kostnaðarmata æskileg
 Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum
 Góð almenn tölvukunnátta ásamt góðri 
 íslenskukunnáttu
 Hæfni til að geta starfað sjálfstætt og unnið vel 
 undir álagi
 Gerð er krafa um nákvæmni í starfi og markviss 
 og fagleg vinnubrögð

Nánari upplýsingar veitir Ólafur Haukur Ólafsson 
forstöðumaður eignatjóna TM (olafur@tm.is)

Umsóknarfrestur er til og með 27. janúar nk. 
Sótt er um starfið á vefnum umsokn.tm.is

Farið er með umsóknir sem trúnaðarmál og öllum 
umsóknum verður svarað. 

TM leggur ríka áherslu á kynjajafnrétti og jafnréttismál eru 
meðal forgangsatriða í þróun og framtíðarsýn félagsins. 
Frá 2014 hefur TM hlotið jafnlaunavottun og var með fyrstu 
fyrirtækjum til að fá viðurkenningu Jafnréttisvísis Capacent.

Það er TM sérstakt kappsmál að skapa lifandi og kraft-
mikið starfsumhverfi og vera aðlaðandi vinnustaður fyrir 
hæfileikaríkt og metnaðarfullt fólk. Aðeins þannig getur 
félagið þróast og eflst með það að marki að mæta kröfum 
framtíðarinnar.

TM auglýsir laust til umsóknar starf innan tjónaþjónustu.  Leitað er að jákvæðum 
og metnaðarfullum einstaklingi sem er lipur í mannlegum samskiptum og með ríka 
þjónustulund.

SPENNANDI STARF 
Í TJÓNAÞJÓNUSTU

TM, Síðumúla 24, 108 Reykjavík · 515 2000 · tm.is



Við óskum eftir starfsfólki í afgreiðslu. 
Vinnutími er frá 13:00 til 18:00

Framtíðarstarf.
Umsóknir sendist á  

bjornsbakari@bjornsbakari.is

Merkt ATVINNA

LIÐVEISLA – kvöld og helgar
Hreyfihamlaður maður  í Hafnarfirði leitar að einstaklingi til að sinna 
liðveislu á kvöldin og um helgar. 
Viðkomandi þarf að hafa náð 24 ára aldri, vera með bílpróf, vera 
heiðarleg(ur), samviskusamur(söm) og skemmtileg(ur). 
Starfið er óreglulegt, og felst helst í því að aðstoða í tengslum við 
mannamót og til útiveru. 
Æskilegt væri einnig að viðkomandi gæti aðstoðað sem ritari vegna 
verkefna er fylgja  háskólanámi viðkomandi. 

Umsækjandur vinsamlega hafa samband í síma 895-8488/ 483-1088 
eða í tölvupósti sjam@simnet.is

Job.is
Þú finnur draumastarfið á

Náðu meiri árangri  
í samningaviðræðum

Námskeið í samningatækni

hagvangur.is

  

Svæðisstjóri
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laus til umsóknar starf svæðisstjóra  
Heilsugæslunnar Mjódd. Svæðisstjóri gegnir jafnframt samhliða starfi fagstjóra lækninga 
eða fagstjóra hjúkrunar samkvæmt nýju skipulagi. Um er að ræða ábyrgðarmikið og  
krefjandi starf sem reynir á frumkvæði, stefnumótandi hugsun og samskiptahæfileika. 

Umsóknarfrestur er til og með 04.02.2019 2019.

Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaður í heilbrigðisþjónustunni þar sem ólíkum þörfum notenda er mætt og 
þeim leiðbeint yfir í önnur kerfi heilbrigðisþjónustunnar eftir því sem þörf er á. 

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

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

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

Helstu verkefni og ábyrgð
•  Ber ábyrgð á rekstri heilsugæslustöðvar gagnvart 

framkvæmdastjórn
•  Skipuleggur heilsugæsluþjónustu í umdæmi stöðvar
• Þróar nýjungar og vinnur að breytingum í starfsemi
•  Mótar, innleiðir og endurskoðar verkferla
• Byggir upp og styður við teymisvinnu og þverfaglegt  
 samstarf
•  Stuðlar að góðri vinnustaðamenningu
•  Stuðlar að gæðaþróun og árangursmati í starfi stöðvar
•  Tekur þátt í gerð áætlana varðandi rekstur, þjónustu og 

áherslur í starfsemi stöðvar
•  Er faglegur yfirmaður á sínu sviði og sinnir klínísku starfi

Hæfnikröfur
•  Heimilislæknir eða hjúkrunarfræðingur með framhalds-

menntun og/eða reynslu af stjórnun
•  Reynsla af starfi í heilsugæslu
• Þekking, reynsla og hæfni á sviði stjórnunar
•  Reynsla af þróunarstarfi og breytingastjórnun æskileg
•  Nám í stjórnun æskilegt
• Hæfni í mannlegum samskiptum
•  Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri í starfi
•  Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt
•  Góð íslenkukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Aðrir eiginleikar:
•  Vilji til að veita framúrskarandi þjónustu og efla heil-

brigði íbúa svæðisins
•  Áhugi og hæfni til að leiða þverfaglegt starf heilsu-

gæslunnar
•  Áhugi og hæfni til að nýta aðferðafræði straumlínu-

stjórnunar
• Vilji til að skapa gott starfsumhverfi

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og 
efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.
Starfshlutfall er 100% og verður ráðið í starfið til 5 ára frá 
og með 01. maí 2019 eða eftir nánara samkomulagi.

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá 
og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar. Leggja skal fram staðfestar upplýsingar um 
menntun, fyrri störf og reynslu.

Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast, í 
tvíriti, til Svövu Þorkelsdóttur, framkvæmdastjóra mann-
auðs og nýliðunar Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, 
Álfabakka 16, 109 Reykjavík.

Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum.

Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við ráðningar í störf. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.
Starfshlutfall er 100%

Umsóknarfrestur er til og með 04.02.2019

Nánari upplýsingar veitir
Óskar Sesar Reykdalsson - oskar.reykdalsson@heilsugaeslan.is - 513-5000
Svava Kristín Þorkelsdóttir - svava.kristin.thorkelsdottir@heilsugaeslan.is - 513-5000

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Stjórnsýsla
Álfabakki 16

109 Reykjavík

Þarftu að ráða starfsmann?
Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
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Vegagerðin gegnir mikilvægu þjónustuhlutverki á sviði stafrænnar þjónustu og upplýsingamiðlunar 
til að vinna að öruggum og greiðum samgöngum í þágu samfélagsins alls. 

auk reynslu af stjórnun starfsmanna og verkefna á sviði upplýsingatækni.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Farsæl og árangursrík reynsla af stjórnun upplýsingatæknimála.  
• Reynsla af verkefnastýringu við hugbúnaðarþróun.

• Reynsla af breytingastjórnun æskileg. 

• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
• Góð kunnátta í talaðri og ritaðri íslensku og ensku. 

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.

að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Forstöðumaður
upplýsingatækni

Ábyrgð og verkefni
• Þátttaka í stefnumótun og þróun 
 stafrænnar þjónustu. 

 upplýsingakerfa. 

• Áætlanagerð og kostnaðareftirlit.

Starfsmaður í  
útflutningsskjalagerð

 
Iceland Seafood ehf óskar eftir að ráða öflugan einstak-
ling í starf við útflutningsskjalagerð.  Starfið felst í umsjón 
og gerð útflutningsskjala, innkaupa og tollafgreiðslu fyrir 
útflutning fyrirtækisins. 
 
Hæfniskröfur: 
• Reynsla af sambærilegum störfum er kostur
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Gott vald á íslenskri og enskri tungu
• Góð tölvukunnátta og þekking á Navision er kostur
 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristrún Sigursteins-
dóttir í síma 550 8000. Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og 
kynningarbréfi óskast sendar á netfangið 
jobs@icelandseafood.is.  

Umsóknarfrestur er til og með 26 janúar nk. 

 
Iceland Seafood ehf er dótturfélag Iceland Seafood Interna-
tional.  Iceland Seafood ehf er leiðandi útflutningsfyrirtæki 
á sjávarafurðum frá Íslandi til markaða um allan heim.  Við 
bjóðum viðskiptavinum okkar uppá fjölbreyttar afurðir og 

kappkostum að veita hágæðaþjónustu á öllum sviðum.  

STARFSMAÐUR 
Á SKRIFSTOFU 

Starfsmannafélag Garðabæjar, STAG, 
auglýsir eftir þjónustulunduðum og 
sjálfstæðum starfsmanni í 100% starf 
á skrifstofu félagsins.

Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

 koma frá sér efni í ræðu og riti 

má finna á www.stag.is. 

HELSTU VERKEFNI

• Móttaka og eftirfylgni pantana

• Samskipti við viðskiptamenn og 
umbjóðendur

• Skráning og eftirfylgni ábendinga frá 
viðskiptavinum

• Vinna samkvæmt gæðakerfi fyrirtækisins 
og gátlistum deildarinnar

• Verðskráningar, útreikningar og skýrslugerð

• Önnur tilfallandi verkefni

HÆFNI OG REYNSLA  

• Góð tölvukunnátta (NAV, Excel og rafræn viðskipti)

• Þjónustulund og skipulagshæfileikar

• Greiningarhæfni og nákvæm vinnubrögð

• Leiðtogahæfileikar

• Menntun og reynsla sem nýtist í starfi

• Frumkvæði og geta til að starfa undir álagi 

Distica sérhæfir sig í dreifingu á lyfjum, heilsuvörum, neytenda-
vörum og vörum fyrir heilbrigðisþjónustu og rannsóknarstofur og 
hefur verið í fararbroddi á sínu sviði í rúmlega 50 ár. Fyrirtækið er 
með um 70% af lyfjadreifingu á Íslandi auk þess sem það sinnir 
dreifingu á rannsóknartækjum, rekstrarvörum og fleiru til sjúkra-
húsa, hjúkrunarheimila, tannlækna og dýralækna.  
Distica sinnir einnig dreifingu á neytendavörum til verslana.

GILDI DISTICA ERU

ÁREIÐANLEIKI HREINSKIPTNI FRAMSÆKNI

VIÐSKIPTAÞJÓNUSTA
STAÐGENGILL DEILDARSTJÓRA
Distica óskar eftir að ráða eldkláran einstakling sem vill tilheyra öflugum hópi starfsmanna 
viðskiptaþjónustu og sinna með þeim krefjandi verkefnum.

Umsóknarfrestur er til 25. janúar nk.  Farið verður 
með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum 
umsækjendum verður svarað.

Tekið er við umsóknum rafrænt í gegnum 
ráðningarvef Distica www.distica.is og eru 
umsækjendur beðnir um að láta ferilskrár og 
kynningarbréf fylgja með. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Gerður B. Pálmarsdóttir, deildarstjóri 
viðskiptaþjónustu í síma 412 7532 og í tölvupósti 
gerdur@distica.is. 



Áfram íslenska
Við leitum að verkefnastjóra með áhuga og ástríðu fyrir 
íslensku máli til að leiða fjölbreytt verkefni tengd þróun 
og framtíð íslenskunnar. Um er að ræða tímabundna 
stöðu til tveggja ára. Æskilegt er að viðkomandi geti 
ha ð störf sem fyrst. ánari u l singar er að nna á 
vef ráðuneytisins, menntamalaraduneyti.is

Umsóknir um star ð sendist mennta  og menningar
málaráðuneyti, Sölvhólsgötu 4, 101 Reykjavík eða á net
fangið ostur mrn.is merktar Verkefnastjóri 01 . 
Umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá auk kynn
ingarbr fs þar sem fram kemur s n viðkomandi á star ð. 

Umsóknarfrestur er til og með 11. febrúar 2019

RAFMAGNAÐUR VINNUSTAÐUR
Við erum að leita að frábæru fólki til að vinna með okkur í aðfangakeðju Landsnets. Um er að ræða tvö störf á fjármálasviði sem 

gefur áhugasömum einstaklingum tækifæri til þess að vaxa í starfi og auka hagkvæmni í rekstri okkar.

Umsóknarfrestur er til og með 2. febrúar 2019.

Nánari upplýsingar veitir Ólafur Kári Júlíusson mannauðssérfræðingur, sími: 563-9300, 

netfang: mannaudur@landsnet.is. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á 

heimasíðu Landsnets, www.landsnet.is. Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og 

kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni 

viðkomandi í starfið.

Við vinnum fyrir þig

Við erum þjónustufyrirtæki – við vinnum fyrir þig í takt við samfélagið og höfum sett okkur það 

markmið að tryggja örugga afhendingu á raforku til framtíðar.  Við viljum vera eftirsóknarverður 

vinnustaður þar sem umhyggja og öryggi er haft í hávegum.  Þannig sköpum við  góðan vinnustað 

með spennandi verkefnum, með gildin okkar – samvinnu, ábyrgð og virðingu – að leiðarljósi.

Starfsmaður á lager
Starfs- og ábyrgðarsvið

•  Móttaka og afhending á vörum

•  Skráning í birgðakerfi

•  Talningar

•  Umsjón með umgengni lagersvæða

•  Umsjón með tækjum lagers og útlánum.

•  Móttaka spilliefna

Menntunar- og hæfniskröfur

•  Haldbær reynsla af lagerstörfum

•  Iðnnám kostur

•  Þekking á rafmagnsvörum kostur

•  Lyftara- og meirapróf er kostur 

Sérfræðingur í innkaupum
Starfs- og ábyrgðarsvið

•  Umsjón með innkaupum undir viðmiðunarfjárhæðum opinberra

    innkaupa og samskipti við birgja

•  Umsjón með rafrænu útboðskerfi Landsnets

•  Umsjón með innkaupakerfi Landsnets

•  Umsjón með gæðaferlum innkaupa

•  Þátttaka í framkvæmdaútboðum

•  Innkaupagreiningar, tölfræði og mælingar

•  Gerð samninga, samningsstjórnun og kostnaðareftirlit

Menntunar- og hæfniskröfur

•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi

•  Þekking og reynsla af innkaupum

•  Þekking á gæðakerfum er kostur

•  Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

•  Þjónustulund

•  Mjög góð íslensku- og enskukunnátta

Helstu verkefni
• Stjórnunarleg ábyrgð á þjónustu við eldri borgara í sveitarfélaginu
• Ábyrgð á daglegri umsjón með stuðningsþjónustu á heimili fólks 
• Samstarf við stofnanir og félög á sviði málaflokksins. 
• Stefnumótun og umbótastarf

Hæfniskröfur

• Iðjuþjálfi eða önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• Þekking og reynsla af vinnu með öldruðum
• Leiðtogahæfileikar og framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Reynsla af stjórnun og umbótarstarfi
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.

Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsreynslu berist til Maríu Kristjánsdóttur, forstöðumanns Skóla- og velferðarþ-
jónustu Árnesþings á netfangið maria@hveragerdi.is fyrir 1. febrúar 2019. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Samband íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags innan Bandalags háskóla-
manna. 

Samstarf er á milli sjö sveitarfélaga í Árnessýslu á sviði skóla- og velferðarþjónustu. Einn forstöðumaður er yfir svæðinu og er 
sameiginleg skólaþjónustu- og velferðarnefnd. Forstöðumaður hefur yfirumsjón með faglegu starfi og ráðgjöf. Sveitarfélögin 
bjóða upp á fjölbreytt verkefni á sviði skóla- og velferðarmála og svigrúm til nýrra verkefna og vinnubragða.

Forstöðumaður 
stuðningsþjónustu  
og málefna aldraðra

Forstöðumaður stuðningsþjónustu og í málefnum ald-
raðra óskast til starfa hjá Hveragerðisbæ í 60% starf.  
Auglýst er eftir öflugum og metnaðarfullum leiðtoga 
til að stýra málefnum eldri borgara í sveitarfélaginu. 

Hveragerðisbær er ört vaxandi sveitarfélag með um 2.650 íbúa. Þjónusta er eins og best verður á kosið 
og íþrótta og menningarlíf með miklum blóma.  Umhverfi bæjarins gefur kost á fjölbreyttri  
útivist í fallegu umhverfi.  Við erum stolt af ánægðum íbúum sem í viðhorfskönnunum skipa  
Hveragerðisbæ í fremstu röð sveitarfélaga hvað þjónustu varðar.  Nú viljum við gera enn betur  
og óskum því eftir öflugum liðsmanni til að efla enn þjónustu við elstu íbúa bæjarins.



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

Kópavogsbær auglýsir eftirtalin störf 
laus til umsóknar:

kopavogur.is

Grunnskólar
Dönskukennari í Kópavogsskóla
Forfallakennari í Álfhólsskóla
Frístundaleiðbeinendur í félagsmiðstöðvar
Námsráðgjafi í Salaskóla
Leikskólar
Aðstoðarleikskólastjóri í Læk
Aðstoðarmatráður í Baug
Deildarstjóri í Austurkór
Deildarstjóri í Læk
Íþróttakennari í Efstahjalla
Leikskólakennari í Austurkór
Leikskólakennari í Baug
Leikskólakennari í Efstahjalla
Leikskólakennari í Kópastein
Leikskólakennari í Læk
Stjórnsýslusvið
Verkefnastjóri íbúatengsla
Velferðarsvið
Deildarstjóri íbúðakjarna
Deildarstjóri Roðasala
Iðjuþjálfi í þjónustudeild aldraðra
Starfsfólk í félagslega heimaþjónustu
Starfsmaður í Dvöl
Starfsmaður í dagþjálfun Roðasala

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Vélvirki og  málmsuðumaður
Deilir auglýsir laus störf vélvirkja og málmsuðumanns
á starfssvæði Hellisheiðarvirkjunnar. Reynsla og þekk-
ing af viðgerðum og viðhaldsstörfum við orkuver er
kostur en ekki skilyrði. Hæfniskröfur starfsmanna til 
viðbótar við iðnmenntun eru nákvæmni, samviskusemi 
og góð almenn verkkunnátta. Fullum trúnaði er heitið 
og öllum umsóknum verður svarað.
Umsóknir og fyrirspurnir sendist á Jóhann Jónasson á
netfangið jj@dts.is.

Deilir sérhæfir sig í vélaþjónustu við orkuver og 
veitustarfsemi. Starfsmenn Deilis eru sérfræðingar í 
gufuhverflum, djúpdæluvirkjunum og tengdum búnaði 
og veita orkufyrirtækjum faglega þjónustu varðandi 
vélaupptektir, ástandsgreiningu og varahlutaþjónustu.

Sjá nánar á www.deilir.is

Vegagerðin vinnur að öruggum og greiðum samgöngum í þágu samfélagsins alls.  Vegagerðin vinnur að uppbyggingu 

Menntunar- og hæfniskröfur

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.

Fræðslustjóri
hjá Vegagerðinni

Ábyrgð og verkefni

Verkefnastjóri 
íbúatengsla

kopavogur.is
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Helstu verkefni:

• Ber ábyrgð á stefnumörkun á svviði 
þátttökulýðræðis og innleiðinguu
verkefna á því sviði.

• Skipuleggur íbúafundi eftir atvikkum í 
samráði við fagsvið, deildir og stttofnanir.

• Stýrir verkefninu „Okkar Kópavoogur“
sem snýr að þátttöku íbúa bæjaarrins við 
ráðstöfun fjármagns til framkvæææmda.

• Stýrir framkvæmd íbúakosningaa.
• Ber ábyrgð á innleiðingu Heimsmmmarkmiðs 

Sameinuðu þjóðanna nr. 16.7: Teeeknar 
verði ákvarðanir á öllum sviðum þar sem
brugðist er við aðstæðum og víðððtæk 
þátttaka tryggð.

• Heldur utan um ábendingarkerfi 
bæjarins í samráði við gæðastjóórra.

Laust er til umsóknar nýtt starff verkefnastjóra íbúatengsla. Hlutverk verkefnastjóra
er að sinna tengslum bæjarins vvvið íbúa og halda utan um öll samskipti, önnur en þau
sem falla undir almannatengsl. Horft er til Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna. 
Verkefnastjóri heyrir undir sviððssstjóra stjórnsýslusviðs. 

Umsóknarfrestur er til og með 444. febrúar 2019.
Nánari upplýsingar um starfið veitir sviðsstjóri stjórnsýslusviðs, Páll Magnússon,
pallm@kopavogur.is, s. 441 00000.. Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

Laun eru samkvæmt kjarasamninggi viðkomandi stéttarfélags innan BHM.
Eingöngu er hægt að sækja um staaarfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar kopavogur.isr .

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, svo 

sem opinber stjórnsýsla, verkefnastjórnun, 
fjölmiðlafræði eða sambærilegt.

• Góð samskipta- og samstarfshæfni.
• Reynsla af kynningarmálum og/eða blaða- 

eða fréttastörfum kostur.
• Framkoma á opinberum vettvangi kostur.
• Reynsla af verkefnastjórnun kostur.
• Góð íslenskukunnátta og hæfni í ræðu og riti.
• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi.
• Þekking á opinberum rekstri kostur.
• Þekking á starfsemi sveitarfélaga kostur.

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á



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 alþjóðlega innkaupadeild fyrirtækisins. 
Deildin er vaxandi og verður viðkomandi viðbót við stjórnunarteymi aðfangakeðjunnar.

HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, svo sem verkfræði, 

viðskiptafræði eða aðfangakeðjustjórnun

• 5 ára starfsreynsla

• Stjórnunarreynsla

• Leiðtogahæfileikar

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og opin/n fyrir 

nýjungum

• Framúrskarandi enskukunnátta

Innkaupastjóri

Umsóknarfrestur er til og með 28. janúar 2019.

Sótt er um starfið 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
• Ábyrgð á rekstri deildar

 – Birgðir

 – Afhendingar

 – Kostnaður

• Stjórnun og stefnumótun

• Þjálfun starfsmanna

• Uppbygging metnaðarfulls teymis

Við viljum bæta við okkur spræku fólki 
til að mæta áskorunum framtíðarinnar 
og vinna með okkur að fjölbreyttum 
og spennandi verkefnum.

kynntu þér málið nánar á 
www.vso.is

Byggðatækni
Við leitum að verkfræðingum og tæknifræðingum til starfa 
við hönnun vega, gatna, stíga og veitukerfa.  Leitað er að 
áhugasömu fólki sem býr yfir:

- Menntun á sviði verkfræði eða tæknifræði.

- Góðri þekkingu á AutoCad Civil 3D ásamt almennum 
   forritum tengdum fagsviðunum.

- Góðri kunnáttu í ensku og a.m.k. einu Norðurlandamáli. 

- Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum. 

Tækniteiknari 
Einnig leitum við að áhugasömum tækniteiknara á sviði 
byggðatækni.  Starfið felst einkum í teiknivinnu og annarri 
aðstoð við hönnuði vega-, gatna- og fráveitukerfa og 
einnig landslagsarkitekta. 

Við erum
60 ára og síung
og stolt af verkum okkar 
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Grunnskólar
»    Félagsráðgjafi í grunnskóla - Hraunvallaskóli
»    Forfallakennari - Hraunvallaskóli
»    Þroskaþjálfi - Hraunvallaskóli
»    Aðstoðarverkefnastjóri - Hvaleyrarskóli
»    Frístundaleiðbeinandi - Lækjarskóli
»    Kennari í upplýsingamennt - Lækjarskóli
»    Starf með nemendum með fjölþættan vanda
»    Frístundaleiðbeinandi - Setbergsskóli
»    Stuðningsfulltrúi - Setbergsskóli
»    Frístundaleiðbeinandi - Öldutúnsskóli
Málefni fatlaðs fólks
»    Forstöðumaður - Erluás
»    Starf á heimili fatlaðs fólks - Erluás
»    Spennandi starf á Svöluhrauni 
»    Starfsmaður á heimili fatlaðs fólks í sjálfstæðri búsetu
»    Starfsmaður - Þjónustuíbúðir Drekavöllum
»    Þroskaþjálfi eða sérfræðingur - Þjónustuíbúðir 
Drekavöllum
Leikskólar
»    Leikskólakennari - Hlíðarberg
»    Aðstoð í eldhús - Hvammur
»    Leikskólakennari - Hvammur
»    Leikskólastjóri - nýr leikskóli í Skarðshlíð
»    Leikskólakennari - Smáralundur
»    Leikskólakennari - Stekkjarás
»    Leikskólasérkennari - Stekkjarás
»    Leikskólakennari - Víðivellir
Sumarstörf
»    Sumarstörf fyrir einstaklinga fædda 1998 eða fyrr
»    Sumarstörf fyrir einstaklinga fædda 2002
»    Sumarstörf ungmenna fædd 1999 – 2001
»    Skapandi sumarstörf ungmenna fædd 1999 – 2001
»    Skrifstofustarf hjá Vinnuskóla Hafnarfjarðar
»    Yfirflokkstjórar Vinnuskóla Hafnarfjarðar

 

  

Nánar á hafnarfjordur.is

HJÁ HAFNARFJARÐARBÆ
LAUS STÖRF

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

Háskólinn í Reykjavík óskar eftir að ráða öflugan og metnaðarfullan 
einstakling í starf kennsluráðgjafa á kennslusvið háskólans.

Kennsluráðgjafi

STARFSSVIÐ

– Þróun aðferðafræði kennslu og 
innleiðing á nýjum kennsluaðferðum

– Ráðgjöf og handleiðsla kennara

– Skipulagning og úrvinnsla kennslumats

– Ráðgjöf við kennslustefnu 

– Innleiðing stafrænna kennsluhátta

– Þátttaka í almennum verkefnum 
kennslusviðs s.s. prófahaldi, 
undirbúningi útskrifta, almenns 
gæðaeftirlits o. fl. 

HÆFNISKRÖFUR

– Háskólapróf sem nýtist í starfið, s.s. í  
kennslufræði eða uppeldisfræði

– Reynsla af kennsluráðgjöf eða  
sambærilegu starfi

– Þekking og reynsla af háskólastarfi/
framhaldsskólastarfi

– Góð þekking og skilningur á 
upplýsingatækni er skilyrði

– Frumkvæði í starfi og framsýni 

– Skipulag og ögun í vinnubrögðum

– Góð enskukunnátta er skilyrði

– Teymishugsun, lipurð og hæfni í  
mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar veitir Einar Hreinsson (einarhr@ru.is), forstöðumaður kennslusviðs, og Sigríður 
Elín Guðlaugsdóttir (sigridureg@ru.is), framkvæmdastjóri mannauðs og gæða. Umsóknum skal skilað 
á vef Háskólans í Reykjavík, http://radningar.hr.is. Farið er með allar fyrirspurnir og umsóknir sem 
trúnaðarmál. Umsóknarfrestur er til og með 26. janúar 2019.

Kennslusvið stýrir skipulagningu og eftirfylgni með innra og ytra gæðaeftirliti með kennslu og námi. 
Sviðið sinnir jafnframt kennsluráðgjöf, nýsköpun í kennslu, þjálfun kennara, þróun kennslukerfa, 
prófum og annarri umsýslu um kennslu við skólann. Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem er 
tilbúinn að taka þátt í að fylgja eftir stefnu háskólans í eflingu gæða kennslu og náms. 

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

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

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

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

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

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

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

The EFTA Surveillance Authority (ESA) monitors compliance with the Agreement on the European

Economic Area (EEA Agreement) in Iceland, Liechtenstein and Norway, enabling those States to

participate in the Internal Market of the European Union.

ESA is an international organisation, independent of the States, which safeguards the rights of

individuals and undertakings under the EEA Agreement, ensuring free movement, fair competition

and control of state aid. ESA's work helps remove barriers to trade and open up new opportunities

to over 500 million Europeans, creating jobs and growth and adding to the international

competitiveness of the States. 

ESA is based in Brussels. It currently employs 76 staff members of 19 nationalities.  ESA is led by a

College consisting of three members, each appointed for a period of four years by the three

participating EFTA States.

ESA is recruiting a Regulatory Economist to join

its Competition and State Aid Directorate (CSA). 

CSA is a multi-disciplinary team comprising

both economists and lawyers and enforces the

competition and state aid rules of the EEA

Agreement. These rules largely mirror the com-

petition rules in the EU, both with regard to

antitrust and state aid control. CSA also partici-

pates on a joint ECOM task force, responsible for

handling the notification and consultation

mechanism that applies to draft regulatory mea-

sures in EEA EFTA telecoms markets under

Article 7 of the Framework Directive (Directive

2002/21/EC).

The successful candidate will be assigned pri-

mary responsibility for participating on the

ECOM taskforce. Day-to-day tasks will include a

detailed examination of draft measures from

national regulatory authorities to ensure com-

patibility with the EEA regulatory framework,

communicating with relevant authorities and

stakeholders as appropriate, as well as drafting

ESA’s resulting comments/no comments letters. 

Regulatory Economist 

JOB REFERENCE 02/2019

Deadline for applications:
17 February 2019

Start date: as soon as possible

For full details of this position and to apply, please visit: https://jobs.eftasurv.int

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

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

www.rannis.is

Rannís óskar eftir að að ráða skrifstofustjóra í 50% starf hjá Alþjóðlegu norðurskautsvísindanefndinni 

skrifstofu og fjármálum IASC ásamt öðrum verkefnum í umboði framkvæmdastjóra.

Menntunar- og hæfniskröfur:

 Reynsla af stjórnun verkefna og fjármála ásamt traustri bókhaldskunnáttu

 Fyrirtaks kunnátta í ensku, bæði tal- og ritmáli

 og veita góða þjónustu
 Haldgóður skilningur á málefnum sem tengjast norðurslóðum er kostur

 veitir Allen Pope, framkvæmdastjóri IASC,

 www. rannis.is/starfsemi/laus-storf/ 

Umsóknin skal vera á ensku.

Skrifstofustjóri IASC

Sálfræðingur
Skólaþjónusta Árborgar auglýsir lausa til umsóknar stöðu 
sálfræðings. Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi með 
brennandi áhuga á starfi í skólum. Í sveitarfélaginu er unnið 
að styrkingu heildstæðrar nærþjónustu við börn, foreldra 
og skóla. Lögð er áhersla á snemmtæka íhlutun, samstarf 
fagsviða og stofnana, m.a. um þróun úrræða fyrir börn og 
foreldra.  Í Sveitarfélaginu Árborg búa um 9500 íbúar, þar af 
um 2000 börn í fimm leikskólum og þremur grunnskólum. 

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið: 
- ráðgjöf til nemenda, foreldra og kennara, m.a. v/hegðunar-  
 og tilfinningavanda barna
- þverfaglegt samstarf um málefni barna í leik-  
 og grunnskólum
- sálfræðilegar skimanir og greiningar
- fræðsla og námskeið fyrir foreldra, börn og starfsfólk skóla

Menntunar- og hæfniskröfur: 
- kandidatspróf (cand. psych. gráða) í sálarfræði
- reynsla af starfi með börnum æskileg
- góðir skipulagshæfileikar 
- hæfni í mannlegum samskiptum

Frekari upplýsingar veitir Þorsteinn Hjartarson, fræðslu stjóri, 
sími 480-1900, 852-3918. Áhugasamir geta sent umsóknir á 
skolathjonusta@arborg.is eða í pósti merktum fræðslusviði 
Árborgar v/sálfræðings, Austurvegi 2, 800 Selfoss. 

Umsóknarfrestur er til 31. janúar 2019. 

Miðað er við að ráðið verði í stöðuna frá 1. mars nk. eða 
eftir samkomulagi. Starfið hæfir jafnt konum sem körlum. 
Laun fara eftir kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og 
viðeigandi stéttarfélags. 



Markaðs- og 
viðburðastjóri 
Þróttar.
 

Knattspyrnufélagið Þróttur leitar eftir markaðs- og viðburða- 
stjóra til starfa fyrir félagið í fullu starfi. Í því felst m.a. stjórnun 
viðburða, verkstjórn í markaðs- og kynningarmálum, umsjón 
með fjáröflun, samskipti við styrktarfyrirtæki og störf fyrir deildir 
félagsins auk annarra verkefna samkvæmt samningi. 
 
Viðkomandi þarf að hafa menntun sem nýtist í starfi, haldgóða 
reynslu af sölu og markaðsmálum, ódrepandi trú á viðfangs- 
efninu og mikinn áhuga á íþróttum og öllu sem þeim tengist. 

Markaðs- og sölumál eru vaxandi hluti af starfsemi íþrótta- 
félaga og mikilvægt að þeim sé sinnt á skapandi hátt þar sem 
hagsmunir starfsmannsins og félagsins fara saman við tekju- 
öflun. Því leitum við að hugmyndaríkri manneskju sem býr yfir 
frumkvæði og getur starfað sjálfstætt en á um leið auðvelt með 
að vinna í hópi. 
 
Knattspyrnufélagið Þróttur, sem fagnar á þessu ári 70 ára 
afmæli sínu, er staðsett á besta stað í Reykjavík, í miðju  
Laugardalsins. Í félaginu er alltaf líf og fjör og tækifærin 
mýmörg. Fjölgað hefur verulega í félaginu síðustu misserin  
og framundan eru miklar breytingar og uppbygging á 
félagssvæðinu m.a. vegna þéttingar byggðar í nágrenni  
Laugardalsins. 
 

Umsóknum skal skilað fyrir 30. janúar til Ótthars Edvardssonar 
framkvæmdastjóra Þróttar á netfangið, otthar@trottur.is.  
Hann veitir jafnframt nánari upplýsingar. 
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Deildarstjóri umhverfismála
Reykjanesbær óskar eftir að ráða öflugan stjórnanda sem deildarstjóra umhverfismála til starfa á 
Umhverfissviði sveitarfélagsins.

Starfssvið deildarstjóra umhverfismála
•  Hefur umsjón með gatnakerfi sveitarfélagsins 
•  Hefur umsjón með samgöngum í Reykjanesbæ
•  Hefur umsjón með fráveitu Reykjanesbæjar
•  Kemur að hönnun og skipulagi framkvæmda 

 í sveitarfélaginu
•  Eftirlit með verklegum framkvæmdum
•  Skráningar í gagnagrunn
•  Vinna áætlunargerð og eftirfylgni áætlana
•  Aðkoma að skipulagsmálum
•  Almenn störf á Umhverfissviði

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Háskólagráða í verk- eða tæknifræði á 

 byggingarsviði eða nám í byggingarfræði
•  Víðtæk og góð reynsla af verkframkvæmdum
•  Reynsla af eftirliti með verkframkvæmdum
•  Reynsla af opinberri stjórnsýslu æskileg
•  Góð þekking og færni í Word og Excel
•  Þekking á tækniforritum svo sem AutoCad og 

 Microstation æskileg
•  Kunnátta í skjalavistunarkerfum æskileg
•  Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum og 

 skipulagsfærni
•  Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Um er að ræða fullt starf og viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Launakjör eru skv. kjarasamningi launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Áhugasamir 
einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.

Umsóknarfrestur er til 2. febrúar 2019. Sótt er um starfið á vef Reykjanesbæjar, Stjórnsýsla: Laus störf.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðlaugur H. Sigurjónsson sviðsstjóri Umhverfissviðs,  
gudlaugur.h.sigurjonsson@reykjanesbaer.is

Ertu snillingur í tækni og og hefur gaman 
af því að fikta þig áfram?

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

Laus til umsóknar er staða verkefnastjóra Tilraunaverkstæðis Borgarbókasafnsins.
Markmið Tilraunaverkstæðisins er að styðja við tæknilæsi, ásamt því að efla skapandi hugsun notenda. Verkefnastjóri 
vinnur náið með öðrum starfsmönnum safnsins en heyrir undir Þjónustu- og þróunardeild.

Samkvæmt markmiðum þjónustustefnu Borgarbókasafnsins er lögð áhersla á að starfsemi þess sé vettvangur skapandi 
hugsunar þar sem tækni 21. aldarinnar er í fyrirrúmi. Tilraunaverkstæðið var  sett á stofn til að bjóða upp á fjölbreyttar 
smiðjur og aðgengir að tækjum með það að markmiði að styðja við m.a. stafrænt læsi og tæknifærni til framtíðar. Þannig 
stuðlar starfsemi bókasafnsins að því að virkja sköpunarkraft notenda og efla sjálfþroska í gegnum tækni og leik.

Borgarbókasafnið veitir íbúum borgarinnar heildstæða þjónustu og er opið öllum með það að markmiði að jafna aðgengi 
að menningu og þekkingu. Borgarbókasafnið er einnig vettvangur barna, ungmenna og fullorðinna til að uppgötva og 
rannsaka heiminn og þróa þannig hæfileika sína og tækifæri.

Næsti yfirmaður er deildarstjóri þróunar- og þjónustu. Launakjör eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi 
stéttarfélags. Nánari upplýsingar veitir Guðrún Lilja Gunnlaugsdóttir deildarstjóri þjónustu og þróunar.
gudrun.lilja.gunnlaugsdottir@reykjavik.is, sími: 6982466.

Umsóknum skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem umsækjendur gera grein fyrir hæfni sinni í starfið.
Umsóknarfrestur er til og með 4. febrúar 2019. Umsóknir skulu sendar á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Stýra daglegu starfi og hafa yfirumsjón  með  
 Tilraunaverkstæði Borgarbókasafnsins og búnaði sem   
 því tilheyrir.
• Leiða tækniteymi Borgarbókasafnsins og miðla þekkingu  
 innan safnsins. 
• Koma á samstarfi við skóla og frístundaheimili auk   
 fagaðila vegna viðburða- og smiðjuhalds.
• Leiða þróun og nýsköpun í fræðslu og miðlun  
 fræðsluefnis fyrir Tilraunaverkstæðið og skipuleggur   
 fræðslu fyrir alla aldurshópa.  

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldspróf á   
 háskólastigi er kostur
• Haldbær reynsla af verkefnastjórnun og/eða kennslu.  
• Metnaður, frumkvæði, skipulagshæfni, hugmyndaauðgi   
 og sjálfstæði í starfi. 
• Mikill áhugi og/eða þekking á tækni og grunnforritun   
 ásamt almennt góðri tölvufærni.
• Færni og geta til að vinna undir álagi og sinna  
 mörgum viðfangsefnum.
• Færni í mannlegum samskiptum og sveigjanleiki.  
• Skapandi og lausnamiðuð hugsun.
• Gott vald á íslensku og ensku og hæfni til að tjá sig í ræðu  
 og riti.

  
Grunnskólakennarar og þroskaþjálfi

Við Grunnskóla Grindavíkur eru lausar til umsóknar  
stöður umsjónarkennara á miðstig, íþróttakennara og 

þroskaþjálfa. Um er að ræða 50-100% störf.

Umsóknarfrestur er til 31. janúar.   
Skólinn er heildstæður, einsetinn grunnskóli, með  515 nemendur 
í tveimur starfsstöðvum. Í Grunnskóla Grindavíkur er starfað eftir 
Uppbyggingarstefnunni og lögð áhersla á að skapa námsumhverfi  
í samráði við foreldra  þar sem allir eru virkir, að öllum líði vel og 
allir læri að bera virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfi sínu.   
Allur aðbúnaður og umhverfi skólans er til fyrirmyndar. Sjá nánar 
á heimasíðu skólans http://www.grindavik.is/grunnskolinn.

•  Við leitum að einstaklingum með réttindi til kennslu í grunnskóla 
sem eru metnaðarfullir, og góðir í mannlegum samskiptum, með 
skipulagshæfileika, eru sveigjanlegir og tilbúnir að leita nýrra 
leiða í skólastarfi.

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

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitar-
félaga og Kennarasambands Íslands. 
Umsóknir  skulu berast Grunnskóla Grindavíkur Ásabraut 2, 240 
Grindavík eða sendist á netfangið gudbjorgms@grindavik.is 

Nánari upplýsingar veitir Guðbjörg M. Sveinsdóttir skólastjóri í 
síma 420-1200

Náðu meiri árangri  
í samningaviðræðum

Námskeið í samningatækni

hagvangur.is
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Skólastjóri Stapaskóla
Reykjanesbær auglýsir starf skólastjóra í Stapaskóla sem er nýr skóli í sveitarfélaginu. Leitað er að 
metnaðarfullum einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum, hefur víðtæka þekkingu á skólastarfi, 
framsækna skólasýn og er tilbúinn að byggja upp öflugt skólasamfélag í nýju hverfi í samvinnu við íbúa og 
starfsfólk skólans.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Umsóknarfrestur er til 4. febrúar 2019.

Starfssvið 
•  Veita skólanum faglega forystu 
•  Móta framtíðarstefnu skólans innan ramma 

laga og reglugerða í samræmi við aðalnámskrá 
grunnskóla og menntastefnu Reykjanesbæjar

•  Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri 
starfsemi skólans

•  Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s. 
ráðningum, vinnutilhögun og starfsþróun

•  Bera ábyrgð á samstarfi við aðila 
skólasamfélagsins

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari
•  Viðbótarmenntun á sviði stjórnunar eða uppeldis- 

og menntunarfræða
•  Reynsla af skólastjórnun og faglegri forystu á 

sviði kennslu og þróunar í skólastarfi
•  Þekking og færni í áætlanagerð og 

fjármálastjórnun
•  Góð hæfni í mannlegum samskiptum og 

samstarfshæfileikar
•  Frumkvæði, sjálfstæði og góð skipulagshæfni

Stapaskóli er heildstæður skóli fyrir börn á aldrinum 2-16 ára sem er að rísa í Dalshverfi í Reykjanesbæ. 
Fjöldi nemenda við fullsetinn skóla er um 500 á grunnskólaaldri og 120 á leikskólaaldri. Næsta haust 
munu nemendur í 1.-5. bekk stunda þar nám. Skólinn verður í hjarta hverfisins og mun þjóna íbúum 
grenndarsamfélagsins sem menningarmiðstöð. Áhersla verður lögð á öflugt foreldrastarf og náin tengsl við 
nánasta umhverfi. Í skólastarfi verður sérstök áhersla á sköpun og listir, verklegt nám og tækninám.  
Sjá nánar í kynningu á vef Reykjanesbæjar: Þjónusta: Grunnskólar

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.

Umsóknum er skilað rafrænt á vef Reykjanesbæjar: Stjórnsýsla: Laus störf. 
Umsókn fylgi starfsferilskrá ásamt kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helgi Arnarson sviðsstjóri Fræðslusviðs, helgi.arnarson@reykjanesbaer.is

Arkís arkitektar

STÖRF HJÁ
GARÐABÆ
Garðaskóli
• Uppeldismenntaður aðili í nýja 
 námsversdeild

Hofsstaðaskóli
• Leiðbeinandi á tómstundaheimili

Sjálandsskóli
• Leiðbeinandi á tómstundaheimili

Leikskólinn Bæjarból
• Deildarstjóri

Leikskólinn Hæðarból
• Leikskólakennari eða annar 
 uppeldismenntaður starfsmaður

Leikskólinn Krakkakot
• Starfsmaður í eldhús – afleysing

Leikskólinn Lundaból
• Leikskólakennari eða reyndur   
 starfsmaður

Þjónustumiðstöð
• Vélamaður

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

RÉTTINDASTOFA  
FORLAGSINS

óskar eftir drífandi starfskrafti 

Ert þú hugmyndaríkur og skipulagður 
einstaklingur sem hefur áhuga og  
þekkingu á íslenskum bókmenntum?
  Við leitum að metnaðarfullum starfsmanni 
með reynslu af markaðs- og kynningarmál-
um, haldgóða tölvukunnáttu, frábæra  
samskiptafærni og gott vald á ensku.

Menntun sem nýtist í starfi og önnur  
tungumálakunnátta er kostur.

Um er að ræða krefjandi en afar fjölbreytt  
og skemmtilegt starf á frábærum vinnustað.  
Starfið er fólgið í kynningu á íslenskum  
útgáfuverkum Forlagsins á erlendum  
markaði. 

Vinsamlegast sendið umsóknina  
á atvinna@forlagid.is fyrir 1. febrúar  
nk. Farið verður með allar  
umsóknir sem 
trúnaðarmál.

 www.forlagid.is – alvöru bókabúð á netinu 

 24 ATVINNUAUGLÝSINGAR  1 9 .  JA N ÚA R  2 0 1 9  L AU G A R DAG U R



kopavogur.is

Við leitum að öflugum hjúkrunarfræðingi í starf deildarstjóra
Roðasalir eru heimili og dagþjálfun fyrir aldraða Kópavogsbúa með heilabilun. Þar búa tíu
einstaklingar, eitt hvíldarrými er á heimilinu og tuttugu sækja þar dagþjálfun.

Menntunar- og hæfniskröfur
· BS gráða í hjúkrunarfræði. 
· Reynsla af öldrunarhjúkrun og/eða framhaldsmenntun í hjúkrun er æskileg.
· Reynsla af stjórnun og mannauðsmálum kostur.
· Færni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
· Tölvulæsi, metnaður í vinnubrögðum og skipulagshæfni.

Helstu verkefni
· Sinnir og ber ábyrgð á hjúkrunarstörfum fyrir íbúa sambýlis og dagþjálfun. 
· Starfar með forstöðumanni að rekstri Roðasala.
· Annast starfsmannahald í umboði forstöðumanns.
· Er staðgengill forstöðumanns þegar við á.
· Skipuleggur starfsemi og þjónustu dagdeildar.
· Annast samskipti við aðstandendur og aðra fagaðila.
· Tekur þátt í stefnumótun og þróun þjónustu við aldraða.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða eftir samkomulagi. Starfshlutfall er 100% 
og unnið er á dagvinnutíma. 

Frekari upplýsingar um starfið veitir Fanney Gunnarsdóttir (fanneyg@kopavogur.is), forstöðumaður 
Roðasala s. 441 9621.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Félags hjúkrunarfræðinga.

Umsóknarfrestur er til 4. febrúar 2019.

Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá velferðarsviði Kópavogsbæjar þurfa að skila sakavottorði.

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

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

Deildarstjóri 
Roðasala

VILTU BÚA Í ÖFLUGU SVEITARFÉLAGI Í 
NÁGRENNI VIÐ NÁTTÚRUPERLUR? 
 

FORSTÖÐUMAÐUR ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐVAR 
 
Forstöðumaður óskast til starfa á í nýrri þjónustumiðstöð 
Langanesbyggðar á Þórshöfn. Leitað er að metnaðarfullum, 
hugmyndaríkum og kraftmiklum einstaklingi til að takast á við ögrandi og 
spennandi verkefni.  
 
Hlutverk forstöðumanns þjónustumiðstöðvar Langanesbyggðar: 
 Stýrir og ber ábyrgð á starfi þjónustumiðstöðvar og mannahaldi 
 Hefur yfirumsjón með verklegum framkvæmdum í sveitarfélaginu 
 Undirbýr fjárhagsáætlanir og þriggja ára áætlanir stofnunarinnar 
 Gerir tillögu að verkefnum, forgangsröðun og gerir kostnaðaráætlanir 
 Er yfirmaður húseigna sveitarfélagsins  
 Hefur umsjón með vinnuskóla sveitarfélagsins 
 Önnur störf svo sem verkstjórn á vinnusvæðum og útivinna 

 
Menntunar- og hæfniskröfur: 
 Menntun á sviði mannvirkjagerðar æskileg 
 Góð þekking á undirbúningi verkefna og eftirfylgni 
 Skipulagsfærni og færni í mannlegum samskiptum 
 Gott vald á íslensku í töluðu og rituðu máli 
 Góð þekking á forritum svo sem EXCEL, WORD og Navision  
 Sjálfstæð vinnubrögð, talnaskilningur og rökfesta 

 
Nánari upplýsingar veitir: 
Elías Pétursson, sveitarstjóri 
S: 468 1220 og 892 0989 - elias@langanesbyggd.is 
 
Umsóknarfrestur er til og með 10. febrúar  2019, æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf fljótlega. 
 
Umsókn um starfið skal senda í netfangið 
langanesbyggd@langanesbyggd.is og skal henni fylgja ítarleg 
starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í 

fið

 
Langanesbyggð er öflugt og vaxandi sveitar-
félag með spennandi framtíðarmöguleika. Í 
Langanesbyggð eru tveir byggðarkjarna; 
Þórshöfn og Bakkafjörður.  
 
Á Þórshöfn búa um 400 manns í 
fjölskylduvænu umhverfi en í sveitarfélaginu 
öllu eru tæplega 500 íbúar. Gott íbúðar-
húsnæði er til staðar og öll almenn þjónusta. 
Á staðnum er góður grunnskóli, leikskóli og 
glæsileg íþróttamiðstöð með sundlaug. Í 
þorpinu er mikið og fjölbreytt félagslíf, s.s. 
leikfélag, kirkjukór, öflugt ungmennafélag, 
björgunarsveit, kvenfélag o.m.fl. Samgöngur 
eru góðar, m.a. flug fimm daga vikunnar til 
Reykjavíkur um Akureyri. 
 
Í sveitarfélaginu eru margar helstu náttúru-
perlur landsins og ótal spennandi útivistar-
möguleikar, s.s. fallegar gönguleiðir og 
tækifæri til stang- og skotveiði. 
 
 

 
 
 
Langanesbyggð leitar að fólki á öllum aldri, af 
báðum kynjum, með margs konar menntun 
og reynslu. Í samræmi við jafnréttisáætlun 
Langanesbyggðar eru karlar jafnt sem konur 
hvött til að sækja um störf hjá sveitarfélaginu. 
 
 
Langanesbyggð, Fjarðarvegi 3, 680 Þórshöfn 
www.langanesbyggd.is 

Job.is

Þú finnur 
draumastarfið á

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Kennsla

Iðnaðarmenn

Heilbrigðisþjónusta

Veitingastaðir
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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

Ístak - Bugðufljóti 19 - 270 Mosfellsbær - Sími 530 2700 - www.istak.is

Starf á rafmagnsverkstæði
Ístak óskar eftir að ráða starfsmann á rafmagnsverkstæði 

Ístaks við Bugðufljót í Mosfellsbæ. Helstu verkefni snúa að 

viðgerðum á rafmagnsverkfærum.

Hæfniskröfur:

  Viðeigandi menntun, t.d. í rafvirkjun eða rafvélavirkjun  

  Reynsla af viðgerðum á ýmiss konar rafmagnsverkfærum 

  Góð samskiptahæfni og geta til að sýna frumkvæði

Vélvirki / bifvélavirki
Ístak óskar eftir að ráða starfsmann til að sinna viðgerðum á 

vinnuvélum á vel búnu verkstæði Ístaks við Bugðufljót í 

Mosfellsbæ.

Hæfniskröfur:

  Sveinspróf í vélvirkjun eða bifvélavirkjun

  Reynsla af vinnuvélaviðgerðum

  Geta til að vinna sjálfstætt og hæfni til að vinna í teymi

  Meirapróf og/eða vinnuvélaréttindi eru kostur

Sumarstörf 2019
Opnað hefur verið fyrir umsóknir um sumarstörf fyrir sumarið 

2019. Við leitum að metnaðarfullu sumarstarfsfólki sem vill 

öðlast reynslu úr byggingariðnaði. Eftirfarandi eru sérstaklega 

hvattir til að sækja um:

  Nemar í verkfræði eða tæknifræði 

  Iðnnemar

Ístak býður starfsfólki upp á:

  Áhugaverð og síbreytileg verkefni

  Samkeppnishæf laun

  Góðan aðbúnað á vinnustað og öruggt vinnuumhverfi

  Reynslumikla og trausta stjórnendur

Ístak er leiðandi fyrirtæki á íslenskum verktakamarkaði. Ístak var stofnað árið 1970 og 
annast ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stóriðjuverk, jarðvinnuverk, hafnarframkvæmdir, 
vega- og brúagerð auk flugvalla, enn fremur húsbyggingar fyrir opinberar stofnanir, sveitar-
félög, fyrirtæki og einstaklinga. Ístak er dótturfélag Aarsleff Group sem er leiðandi verktaki 
með yfir 4.500 starfsmenn í ýmsum heimsálfum. 

VILTU STARFA HJÁ FRAMSÆKNU VERKTAKAFYRIRTÆKI?

Sótt er um störfin á https://www.istak.is/starfsumsokn/  -   Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild Ístaks í síma 5302700.
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Verkefnastjóri Landspítali, svefndeild Reykjavík 201901/142
Sérfræðingur í hjúkrun Landspítali, lyflækningasvið Reykjavík 201901/141
Fræðslustjóri Vegagerðin Reykjavík 201901/140
Forstöðumaður upplýsingatækni Vegagerðin Reykjavík 201901/139
Skrifstofustjóri IASC Rannsóknamiðstöð Íslands Akureyri 201901/138
Fjármálafulltrúi Sinfóníuhljómsveit Íslands Reykjavík 201901/137
Upplýsingafulltrúi Atvinnuv.- og nýsköpunarráðuneytið Reykjavík 201901/136
Sérfræðingur Atvinnuv.- og nýsköpunarráðuneytið Reykjavík 201901/135
Yfirlífeindafræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Austurland 201901/134
Lyfjafræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201901/133
Svæðisstjóri Heilsugæslan Mjódd Reykjavík 201901/132
Fjölskyldufræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201901/131
Fjármálastjóri Vinnueftirlitið Reykjavík 201901/130
Sérfræðingur Vinnueftirlitið Reykjavík 201901/129
Verkefnisstjóri Háskóli Íslands, Rannsóknasetur Norðurl. vestra 201901/128
Tæknimaður, jarðefnafræði Háskóli Íslands, Jarðvísindastofnun Reykjavík 201901/127
Verkefnisstjóri Háskóli Íslands, Félagsvísindastofnun Reykjavík 201901/126
Tæknimaður, jarðfræði Háskóli Íslands, Jarðvísindastofnun Reykjavík 201901/125
Lektor í þroskaþjálfafræði Háskóli Íslands, Menntavísindasvið Reykjavík 201901/124
Lektor í samfélagsgreinum Háskóli Íslands, Menntavísindasvið Reykjavík 201901/123
Ráðgjafi í snemmtækri íhlutun Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins Kópavogur 201901/122
Sérfræðingur Samgöngu- og sveitastj.ráðuneytið Reykjavík 201901/121
Lögfræðingur Vísindasiðanefnd Reykjavík 201901/120
Móttökuritari Heilbrigðisstofnun Suðurlands Laugarás 201901/119
Þjónustufulltrúi geðheilsuteymi  Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201901/118
Móttökuritari Heilsugæslan Efra Breiðholti Reykjavík 201901/117
Heilsugæslulæknir Heilsugæslan Mosfellsumdæmi Mosfellsbær 201901/116
Landverðir á Breiðamerkursandi Vatnajökulsþjóðgarður Suðurland 201901/115
Þjónustufulltrúi í Gömlubúð Vatnajökulsþjóðgarður Suðurland 201901/114
Ræsting og fleira Vatnajökulsþjóðgarður Suðurland 201901/113
Hjúkrunarfr./innköllunarstjóri Landspítali, göngudeild skurðlækn. Reykjavík 201901/112
Heilbrigðisstarfsmaður Landspítali, lungnarannsóknarstofa Reykjavík 201901/111
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, göngudeild lyflækninga Reykjavík 201901/110
Sérfræðilæknir Landspítali, nýrnalækningar Reykjavík 201901/109
Sérfræðilæknir Landspítali, hjartalækningar Reykjavík 201901/108
Rannsóknarlektor handritasvið Stofnun Árna Magnússonar Reykjavík 201901/107
Móttökuritari, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201901/106
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201901/105
Lögreglumenn, sumarstörf Lögreglustjórinn á Norðurlandi vestra Norðurl. vestra 201901/104
Varðstjóri og lögreglumaður Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra Þórshöfn 201901/103
Líffræðingur-umhverfisfræðingur Náttúrufræðistofnun Íslands Garðabær 201901/102
Sérfr. vatnafræði og flóðavár Veðurstofa Íslands Reykjavík 201901/101
Forstjóri Heilsugæslu höfuðb. Heilbrigðisráðuneytið Reykjavík 201901/100
Forstjóri Barnaverndarstofu Félagsmálaráðuneytið Reykjavík 201901/99
Sérfr. í kerfisstjórn/DevOps Veðurstofa Íslands Reykjavík 201901/98
Sérfr. í kerfisstjórn/sérkerfi Veðurstofa Íslands Reykjavík 201901/97

 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.

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

Við gætum  
verið með næsta 
starfsmann  
mánaðarins á skrá



Ný tækifæri,

nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is
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EY óskar eftir vönum bókara
Um fjölbreytt verkefni er að ræða og þarf viðkomandi að 
hafa frumkvæði og getu til að starfa sjálfstætt og hafa 
ríka þjónustulund. Um 100% starf er að ræða.

Hæfniskröfur��
• ikil reynsla af bókhaldsstörfum��
• óð þekking á dk bókhaldsker  kostur en ekki skilyrði��
• nskukunnátta og kunnátta í e el��
• ákvæm og öguð vinnubrögð��
• Kostur ef umsækjandi er viðurkenndur bókari

Forsenda fyrir gæðum og faglegum vinnubrögðum er 
að starfsfólki líði vel bæði á vinnustað og utan hans. Við 
erum sveigjanleg og reynum að koma til móts við ólíkar 
þar r starfsmanna vegna vinnu og frítíma.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist til Hildar Pálsdóttir, 
hildur.palsdottir@is.ey.com, eða í gegnum heimasíðu EY

Umsóknarfrestur er til og með 27. janúar n.k.

www.ey.is

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is
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Menntunar- og hæfniskröfur
· Leikskólakennaramenntun 
· Reynsla af starfi í leikskóla

kopavogur.is

Lækur er sex deilda leikskóli. Í Læk er lagt upp með lýðræðislega nálgun í starfi með börnunum. 
Lækur er vináttuleikskóli sem  vinnur með Blæ-vináttuverkefni í samvinnu við Barnaheill. Allar deildir 
vinna með námsefnið Lubbi finnur málbein. Leikskólinn er staðsettur í Kópavogsdal þar sem stutt er í 
góð og skemmtileg útivistarsvæði á öllum árstímum. 

Einkunnarorð leikskólans eru sjálfræði, virðing og hlýja. 

Ráðningartími og starfshlutfall
Starfið er laust nú þegar. Starfshlutfall er 100% 

Menntunar- og hæfniskröfur
· Leikskólakennaramenntun 
· Reynsla af starfi í leikskóla 
· Reynsla af stjórnun æskileg 
· Sjálfstæði í vinnubrögðum og góð samskiptahæfni 
· Forystuhæfileikar og góð færni í mannlegum samskiptum 
· Gott vald á íslenskri tungu 
· Góð tölvukunnátta 

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

Unnið er samkvæmt starfslýsingum Félags stjórnenda leikskóla en starfslýsingar má finna á http://ki.is

Bent er á að samkvæmt lögum verða umsækjendur að skila sakavottorði.

Umsóknarfrestur er til og með 4. febrúar 2019.

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

Nánari upplýsingar um starfið veita: 

Kristín Laufey Guðjónsdóttir leikskólastjóri, kristinlaufey@kopavogur.is sími 441 5900 / 840 2685 
Guðrún Bjarnadóttir leikskólaráðgjafi, gudrunb@kopavogur.is sími 441 0000 / 860 9166 

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

Aðstoðarleikskólastjóri 
í Læk   

Job.is

Job.isGLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Kennsla

Iðnaðarmenn Heilbrigðisþjónusta

Veitingastaðir Ferðaþjónusta

Verslun og þjónusta

SÉRFRÆÐINGUR Í IÐNSTÝRINGUM 

Við leitum að reyndum sérfræðingi í iðntölvum og stjórn-
kerfum fyrir vél- og rafbúnað. 

STARFSSVIÐ: 
• Tækniþjónusta varðandi iðnstýringar og SCADA kerfi 
• Bilanagreiningar 
• Greining og bestun iðnstýrikerfa 

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR: 
• Þekking og reynsla í notkun iðntölva og forritunarmála 
• Hæfni í mannlegum samskiptum 
• Frumkvæði, nákvæmni og öguð vinnubrögð 

Maris er leiðandi fyrirtæki í forritun og uppsetningu 
stýringa í fiskeldi á Íslandi. 

Umsóknum skal skila á netfangið gulli@maris.is 

Allar upplýsingar um störfin fást í síma 895-3556 eða á 
fyrrgreint netfang.

Job.is

Job.isGLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Heilbrigðisþjónusta Iðnaðarmenn



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.

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

Þarftu að ráða starfsmann?

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

 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum 
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.

STARFSMAÐUR 
Á SKRIFSTOFU 

Starfsmannafélag Garðabæjar, STAG, 
auglýsir eftir þjónustulunduðum og 
sjálfstæðum starfsmanni í 100% starf 
á skrifstofu félagsins.

Helstu verkefni:
 ærsla bók alds og afstemmingar
 Skráning og s run f rirs urna 
 Almenn skrifstofust rf 
 msjón með eimasíðu félagsins
 Samski ti ið þjónustuaðila,

 t.d. egna orlofs sa

Hæfniskröfur:
 j g góð bók aldskunnátta 
 Almenn t l ukunnátta
 e nsla af skrifstofust rfum
 Góð íslenskukunnátta og geta til að   

 koma frá sér efni í ræðu og riti 
 ekking á kjarasamningsmálum er kostur
 i urð í samski tum

ánari u lýsingar um félagið og starfsemi þess 
má finna á www.stag.is. 

msóknir með u lýsingum um menntun og 
f rri st rf sendist á netfangið formadur stag.is.  

msóknarfrestur er til og með . febr ar 01 .  
aun eru sk . kjarasamningum STAG.

STAG er stéttarfélag starfsmanna sem starfa já 
Garðabæ og er aðili að S .



Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Gufunes 1. áfangi. Gatnagerð og lagnir – Hönnun, 

Forval nr. 14401. 

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

FORVAL

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Ákvörðun um matsskyldu  

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að framkvæmdin 

Fiskimjölsverksmiðja Síldarvinnslunnar í Nes-
kaupstað, framleiðsluaukning 

Skógrækt í landi Engimýrar í Öxnadal, Hörgár-
sveit  

Viðhalds- og rekstrardýpkanir Faxaflóahafna 
2019-2023 

skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000. 
Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni 7b, Reykja-
vík og á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðunina má kæra til 
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til  18. febrúar 2019. 

JARÐVEGSFRAMKVÆMDIR  
Í HVERAGERÐI 2019

Verkís hf., fyrir hönd Hveragerðisbæjar, óskar eftir tilboðum 
í jarðvegsframkvæmdir vegna 1. áfanga bílastæða við 
Hamarshöllina á íþróttasvæði Hveragerðisbæjar.
  
Um er að ræða gröft, fyllingar og malbikun ásamt  
frágangi regnvatnslagna, snjóbræðslu, kantsteina og  
málun bílastæða.

Nokkrar magntölur:
•  Gröftur og fyllingar: 1.550 m³
•  Malbikun: 2.600 m²

Verklok eru 20. júlí 2019.

Útboðsgögn eru afhent rafrænt.  Áhugasamir sendi  
tölvupóst á verkis.selfoss@verkis.is með nafni,  
heimilisfangi og síma.

Tilboðum skal skila á Bæjarskrifstofur Hveragerðisbæjar, 
Breiðumörk 20, 810 Hveragerði fyrir kl.14.00, 11. febrúar 
2019, en þá verða þau opnuð að viðstöddum þeim  
bjóðendum, sem þess óska.

ÚTBOÐ

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

Svæði Fjöldi undirstaða Fjöldi staghellna

I 223 86

II 299 244

III 127 39

Nánari upplýsingar verður að finna á www.utbodsvefur.is.

Gögnin verða aðgengileg á útboðsvef Landsnets frá 23. janúar 2019. 

Tilboðum skal skila til og með 6. febrúar kl. 14:00.

KRÖFLULÍNA 3 - STEYPTAR EININGAR
Landsnet óskar eftir tilboðum í smíði á forsteyptum undirstöðum og staghellum vegna framkvæmda við nýja 

Kröflulínu 3(KR3). Línan er um 121 km og er gert ráð fyrir 329 möstrum.

Framkvæmdasvæðinu er skipt í þrjú svæði. 

Fjöldi eininga á hverju svæði er áætlaður:

Fréttamiðill til sölu 
  

 

Til sölu er fréttamiðill sem að er starfræktur á netinu og gæti      
t.d. verið gefinn út í dagblaðaformi líka af nýjum eigendum. 

Góður og tryggur fjöldi lesenda og vina á samfélagsmiðlum.       
Selst í heild eða að hluta. 
  
Áhugasamir kaupendur, vinsamlega sendi allar  
upplýsingar á netfangið : Logmannsstofa@mail.com    
 

Job.is

Job.isGLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Heilbrigðisþjónusta Iðnaðarmenn

Ráðgjafar okkar búa  
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STYRKIR ÚR HÚSVERNDARSJÓÐI REYKJAVÍKURBORGAR
Húsverndarsjóður Reykjavíkur auglýsir eftir umsóknum um styrki til viðgerðar og endurgerðar á byggingum í Reykjavík sem hafa sérstakt varðveislugildi af listrænum 
eða menningarsögulegum ástæðum. 

Eftirtaldar upplýsingar skulu koma fram í umsókn:

1. Lýsing á fyrirhuguðum framkvæmdum.
2. Tímaáætlun.
3. Kostnaðaráætlun.
4. Ljósmynd af húsinu eins og það er nú og eldri ljósmynd ef hún er til.

 

Frekari upplýsingar eru veittar í Húsverndarstofu í Árbæjarsafni sem opin er á miðvikudögum frá kl. 15-17 og í síma 411 6333 á sama tíma. 

Umsóknir eru eingöngu mótteknar á þar til gerðu eyðublaði sem er að finna á rafrænni Reykjavík; http://rafraen.reykjavik.is. 

Opnað verður fyrir aðgengi að umsóknum þann 20. janúar 2019, kl. 13:00, og lokað verður 20. febrúar 2019, kl. 23:59.

Vakin er athygli á því að styrkir sem úthlutað verður 2019 og verða ekki nýttir á árinu falla niður.

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar óskar eftir að ráða samgönguverkfræðing á skrifstofu samgöngustjóra og 
borgarhönnunar. Unnið er að þróun samgangna og borgarrýmis út frá samþykktri stefnumörkun borgaryfirvalda og er nánari 
stefnumörkun, skipulag og undirbúningur verkefna næstu ára í þessum málaflokkum á ábyrgð skrifstofunnar. Meðal verkefna 
má nefna samgönguskipulag í nýrri og eldri byggð, eflingu almenningssamgangna, mótun og framfylgd hjólreiðaáætlunar 
borgarinnar, torg í biðstöðu og göngugötur auk hönnunar lykilrýma í borginni, frumathuganir og frumhönnun breytinga á 
gatnakerfi og torgum, umferðartalningar, umsjón umferðarljósastýringa og umferðaröryggismál. Skrifstofan er til húsa í 
Borgartúni 12-14. 

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

kostur.

og sjálfstæð vinnubrögð.

starfi aðkeyptra ráðgjafa. 

samgöngum.

til að setja fram ritað mál fyrir stjórnsýslu borgarinnar.  

Samgönguverkfræðingur 
á skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Starfssvið

nýrri og eldri byggð. Mat mismunandi valkosta, áætlanagerð 
og eftirfylgni verkefna í hönnunarferli.

gatna, stíga og breytinga á borgarumhverfi. 

og áætlanagerð. 
Þátttaka í starfs- og stýrihópum um samgönguskipulag og 
hönnun samgöngumannvirkja í samstarfi við embætti skipu-
lagsfulltrúa, Vegagerðina, önnur sveitarfélög og fleiri aðila.

íbúum og hagsmunaaðilum. 

Um er að ræða 100% starf. Launkjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags. Nánari 
thorsteinnrh@reykjavik.is.

Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir flipanum „Störf í boði“ og 
„Samgönguverkfræðingur“. Umsóknarfrestur er til 31. janúar 2019. Öllum umsækjendum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin. 

TIL LEIGU

Faxaflóahafnir sf. auglýsa hér með til leigu verslunarrými 
í verbúðunum við Geirsgötu í Reykjavík. Um er að ræða 
jarðhæð Geirsgötu 5A, 108 fermetrar

Á þessu svæði er nú fjöldi veitingastaða og munu  
Faxaflóahafnir því fremur horfa til annarrar starfsemi til  
að auka fjölbreytni svæðisins.

Það skilyrði er sett fyrir útleigu húsnæðisins að um  
verslunarrekstur verði að ræða með reglubundnum 
opnunartíma og að um heilsárs starfsemi verði að ræða. 

Húsnæðið verður leigt í því ástandi sem það er.  
Væntanlegur leigusamningur verður án tímamarka en  
með gagnkvæmum sex mánaða uppsagnarfresti.

Leigugjald verður 1.271 króna + VSK fyrir hvern fermetra 
á mánuði. 

Umsóknum skal skilað til hafnarstjóra Faxaflóahafna sf. 
eigi síðar en 31. janúar 2019 og skal jafnframt gerð grein 
fyrir fyrirhuguðum rekstri í viðkomandi leigurými. Miðað er 
við að upphaf leigutíma verði frá og með 1. febrúar 2019.

Bent er á að fyrri umsóknir um leigurými við Geirgötu 
teljast úr gildi fallnar og þarf að endurnýja sé áhugi  
fyrir hendi. 

Nánari upplýsingar veitir Helgi Laxdal, forstöðumaður 
rekstardeildar Faxaflóahafna, í síma 5258900.

Þarftu
að ráða?

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

Húsnæði óskast
Samhjálp leitar að húsnæði fyrir áfangaheimili 

á höfuðborgarsvæðinu. 

Æskileg stærð er 15-20 herbergi.

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Sigurbergsson, 
fjarmalastjori@samhjalp.is 

Hlutabréf
Til sölu hlutabréf í ORF Líftækni hf að nafnverði kr. 490.000,-  
Áhugasamir vinsamlegast sendið tilboð á tölvupóstfangið 
orfhlutabref@gmail.com fyrir 27. janúar nk. 



409,2 fm glæsilegt einbýli í Garðabænum. Um er að ræða samtals um 409 fm einbýlishús á tveimur hæðum við Brúnás 3 í Garðabænum. Húsið sem byggt var árið 2005 er teiknað af Sigurði 

Hallgrímssyni (ARK ÞING) og var ekkert til sparað og var allt gert fyrsta flokks. Húsið skiptist meðal annars í stórar stofur, arinn, rúmgott eldhús með sérsmíðaðri innréttingu, vönduðum 

eldhústækjum (arinn í eldhúsi), fimm stór herbergi, þrjú baðherbergi með vönduðum ítölskum tækjum og tómstundarherbergi. Arkitekt hússins er : Sigurði Hallgrímssyni arkitekt (Arkþing) og 

Guðbjörgu Magnúsdóttur, innanhúsarkitekt (Minimum).

Rúmgóða 4ja herbergja íbúð með stórum svölum. Íbúðin er á 2. hæð, merkt 0202.

Íbúðin er samtals 154,2 fm. Eignin skiptist í anddyri, alrými, hjónaherbergi, 2 svefnherbergi, 2 

baðherbergi og geymslu. Allar innréttingar eru hannaðar af innanhússhönnuðunum Berglindi 

Berndsen og Helgu Sigurbjarnadóttur. Innréttingar eru í eldhúsi og á baðherbergi auk skápa í 

anddyri og svefnherbergjum. Innihurðir eru spónlagðar. 

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

SÖLUSÝNING - Brúnás 3
Opið hús 20. jan. kl 16:00 - 16:30

Holtsvegur 16
Opið hús 20. jan. kl 17:30-18:00



Gnitanes 2
101 REYKJAVÍK

ATH: 190 fm kjallari ekki inni í fm tölu hússins.

Fallegt og uppgert 218 fm einbýlishús á einni hæð með 

bílskúr og 189 fm kjallara (lofthæð 220) á sjávarlóð með 

miklu einstöku útsýni. Harðviðarverönd í kringum húsið. 

Heitur pottur og útisturta. Einstök staðsetning. 

STÆRÐ: 189 fm EINBÝLI        HERB: 7

145.000.000 BÓKIÐ SKOÐUN

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

Síðumúla 27, S: 588-

Snæfellsnes 
- Tækifæri í ferðaþjónustu eða sem fjölbýli til útleigu.

Til sölu 500 fm húsnæði á einni hæð við Munaðarhól á Hellissandi 
á besta stað við Þjóðbraut. Hefur verið rekið sem verslunar-
húsnæði en gefur möguleika á að breyta með auðveldum hætti í 
nokkurra íbúða hús, eftir þörf.  

Góð aðkoma og malbikað bílastæði.  Húsið er í góðu ástandi utan 
sem innan og hefur fengið gott viðhald.  Til afhendingar fljótlega.  
Ásett verð 58 milljónir / tilboð.  

Nánari upplýsingar veita  Pétur S:883-4718 eða 
Ingólfur Gissurarson lg.fs. S:896-5222 

Ingólfur Gissurarson 
löggiltur
fasteignasali

Falleg 5. herb. Sérhæð (miðhæð) í þríbýli með bílskúr og sérinngangi, samtals 158,4m2. 
Í íbúðinni eru 4 svefnherbergi, eldhús, baðherbergi, borðstofa og stofa. 
Þvottaherbergi og geymsla í rúmgóðri sameign. Tvær góðar svalir. Bílskúr upphitaður. 
Frábær staðsetning.
V. 73,9 m.   Skoðaðu myndirnar á https://fasteignir.frettabladid.is/

Melabraut 28

Opið hús sunnudaginn  
20. jan. Kl. 15.00 - 15:30

170 Seltjarnarnesi

Nánari upplýsingar í síma 611 1761

OPIÐ 
HÚS
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Bryndís

Lómatjörn 9
260 REYKJANESBÆR

LIND fasteignasala kynnir:

Stórglæsilegt einbýlishús á einni hæð við 
Lómatjörn 9 í Reykjanesbæ.
Eignin er einstaklega vönduð að innan 
sem utan. 150 fm harðviðsverönd, 
gufubaðshús, stór útigeymsla og heitur 
pottur

STÆRÐ: 256,5 fm EINBÝLI       HERB: 6

74.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
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 EINBÝLI       HERB: 5

TILBOÐ 
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Kvisthagi 18
107 REYKJAVÍK

Virkilega rúmgóð þriggja herbergja íbúð á þessum 

eftirsótta stað í Vesturbænum. Sér inngangur er í íbúðina.  

Endurnýjaðar ofnalagnir. Mjög fallegt hús og frábær 

staðsetning. LAUS VIÐ KAUPSAMNING.

STÆRÐ: 85 fm JARÐHÆÐ      HERB: 3

41.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    20. janúar 16:00 – 16:30BÓKIÐ SKOÐUN OPIÐ HÚS    20. jan 15:00 – 15:30

• Bílastæði í upphituðum bílakjallara
 fylgir flestum íbúðum.
• Fullkláraðar íbúðir með gólfefnum,
 ísskáp og uppþvottavél.
• Mjög gott skipulag.

Tveggja til fimm 
herbergja íbúðir.
Verð frá 39,9 millj. kr.
 - tilbúnar til afhendingar.

• Yfir 100 verslanir í göngufæri.
• Hleðslustöðvar fyrir rafbíla.
• Leiksvæði og opnir garðar.
• Skólar og leikskólar í göngufjarlægð.
• Upphitaðar gangstéttir.

• Mynddyrasíma og hita stýrt 
 með snjallsíma.
• Húsin eru klædd að utan og með 
 áltré gluggum.
• Deilibílar í hverfinu.

Kristján  
Þórir Hauksson
Lögg. fasteignasali

696 1122
  kristjan@fastlind.is

Stefán  
Jarl Martin
Lögg. leigumiðlari

892 9966
  stefan@fastlind.is

Gunnar
Valsson 
Lögg. fasteignasali

699 3702
  gunnar@fastlind.is

Hannes 
Steindórsson 
Lögg. fasteignasali

699 5008
  hannes@fastlind.is

Sunnusmári, íb 101 
201 KÓPAVOGUR

Íbúð 101: Er 99,4 fm, þriggja 
herbergja íbúð á 1.hæð. 
Sérmerkt bílastæði í bílakjallara 
fylgir eigninni. 

STÆRÐ: 100 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 3

Heyrumst

Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

52.900.000 

Sunnusmári,íb 406
201 KÓPAVOGUR

Íbúð 406: Er 63,6 fm er tveggja 
herbergja íbúð á 4.hæð. 
Afhending er í febrúar 2019.

STÆRÐ: 63,6 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 2

Heyrumst

Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

39.900.000 

Sunnusmári, íb 305
201 KÓPAVOGUR

Íbúð 305: Er 78,1 fm er tveggja 
herbergja íbúð á 3.hæð. 
Afhending er í febrúar 2019. 

STÆRÐ: 78 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 2

Heyrumst

Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

42.900.000 

Sunnusmári, íb 302
201 KÓPAVOGUR

Íbúð 302: Er 116,7 fm er 4-5 
herbergja íbúð á 3.hæð. 
Sérmerkt bílastæði í bílakjallara 
fylgir íbúðinni.

STÆRÐ: 117 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 5

Heyrumst

Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

60.900.000 

Sunnudaginn 20. jan. OPIÐ HÚS frá kl.14:30-15:00

Suðurgata 6
580 SIGLUFJÖRÐUR

Verslunar og íbúðarhúsnæði sem stendur við Suðurgötu 

6, beint á móti Ráðhústorgi í miðbæ Siglufjarðar. Tvær 

íbúðir og þrjú verslurnarbilum. Húsið er að mestu í útleigu 

STÆRÐ: 496 fm VERSLUNAR/ÍBÚÐARH.

TILBOÐ 
Heyrumst
Bryndís   618 8985
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala



519 5500
SÍÐUMÚLA 23 • 108 REYKJAVÍK • FASTBORG.IS

VERÐ:
50.9M

ÍBÚÐ

BRÁVALLAGATA 18 - ÍB. 102 101 REYKJAVÍK

3 HERBERGI 97.5m2

SÉRLEGA GÓÐ 3JA HERBERGJA ÍBÚÐ

GUNNLAUGUR ÞRÁINSSON         844 6447

Opið hús Sun 20. jan. frá kl. 14:30-15:00

VERÐ:
39.9M

ÍBÚÐ 

VESTURGATA 7 - ÍB. 304 101 REYKJAVÍK

2 HERBERGI 65.6m2

GÓÐ ÍBÚÐ FYRIR ELDRI EN 67 ÁRA

ÚLFAR 897 9030 og GUNNLAUGUR 844 6447
VERÐ:

48.9M

ÍBÚÐ

LAUGARNESVEGUR 100 - ÍB.102 105 REYKJAVÍK

5 HERBERGI 118.1m2

FJÖLSKYLDU ÍBÚÐ, RÚMGÓÐ

BÖÐVAR 660 4777 og GUNNLAUGUR 844 6447

Opið hús Sun. 20. jan. frá kl. 15:30-16:00

VERÐ:
94.9M

RAÐHÚS

KRINGLAN 41 103 REYKJAVÍK

7 HERBERGI 290.2m2

SÉRSTAKLEGA SMEKKLEG - AUKA ÍBÚÐ

ÚLFAR 897 9030 og GUNNLAUGUR 844 6447

Opið hús Sun. 20. jan. frá kl. 13:30-14:00

VERÐ:
44.5M

ÍBÚÐ

EFSTIHJALLI 19 200 KÓPAVOGUR

5 HERBERGI 105.7m2

HÆGT AÐ LEIGJA ÚT HERBERGI Í KJALLARA

GUÐRÚN ANTONSDÓTTIR         621 2020

Opið hús Sun. 20. jan. frá kl. 13:00-13:30

VERÐ:
499M

ATVINNUHÚS

ÆGISGATA 7 101 REYKJAVÍK

1.429m2

STAÐ SEM BÍÐUR UPP Á MIKLA MÖGULEIKA

GUÐRÚN ANTONSDÓTTIR         621 2020

HÚSNÆÐI Á BESTA

VERÐ:
68.9-69.9M

RAÐHÚS

KVÍSLATUNGA 74 OG 76 207 MOSFELLSBÆR

5 HERBERGI 215.2m2

NÝTT VANDAÐ HÚS Á ÚTSÝNISSTAÐ

GUÐRÚN 621 2020 og BRANDUR 897 1401

Opið hús Sun. 20. jan. frá kl. 14:00-15:00

VERÐ:
77M

RAÐHÚS

GVENDARGEISLI 160 113 REYKJAVÍK

4 HERBERGI 168.9m2

GLÆSILEGT RAÐHÚS Á EINNI HÆÐ

BÖRKUR HRAFNSSON                 832 8844

Opið hús Sun. 20. jan. frá kl. 13:30-14:00

VERÐ
58.9M

HÆÐ

LANGABREKKA 25 200 KÓPAVOGUR

4 HERBERGI 125.1m2

FALLEG OG VEL SKIPULÖGÐ HÆÐ

BÖÐVAR 660 4777 og HÉÐINN 848 4806

Opið hús Lau. 19. jan. frá kl. 14:00-14:30

VERÐ:
53.9M

FJÖLBÝLI

ÁSTÚN 6 200 KÓPAVOGUR

3 HERBERGI 97.6m2

NÝLEG ÍBÚÐ Í LYFTUHÚSI

ÞÓRA  BIRGISDÓTTIR                     777 2882

Opið hús Lau. 19. jan. frá kl. 14:30-15:00

VERÐ:
54.9M

ATVINNUHÚS

AUÐBREKKA 2 200 KÓPAVOGUR

221m2 ATVINNUHÚSNÆÐI

MEÐ GÓÐRI AÐKOMU OG INNKEYRSLUHURÐ

ÞÓRA  777 2882 og BRANDUR 897 1401

BÓKIÐ SKOÐUN

VERÐ:
79.9M

RAÐHÚS

LOGALAND 23 108 REYKJAVÍK

4-5 HERBERGI 228.7m2

LAUS STRAX - FRÁBÆR STAÐSETNING

ÞÓRA  BIRGISDÓTTIR                     777 2882

Opið hús Lau. 19. jan. frá kl. 15:30-16:00



Með þér alla leið

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ragnheiður Pétursdóttir
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 845 8958

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232

Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur 
fasteignasali

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Gunnar Helgi Einarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Óskar H. Bjarnasen 
lögg. fasteignasali
Sími:  691 1931

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Páll Þórólfsson
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

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

Hrönn Bjarnadóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 663 5851

Jason Ólafsson
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Nánari upplýsingar veita:

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

Svan G. Guðlaugsson
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300
svan@miklaborg.is www . k a r s n e s . i s

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

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

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

ý gj

Mikil og metnaðarfull uppbygging á Kársnesinu.

Lyftuhús með bílakjallara.

        Verð frá: 41,9 milljónir

Hafnarbraut    
Kársnesi 9 OPIÐ HÚS

sunnudaginn 20. jan. kl. 14:00 - 16:00

.       

Tilboð óskast 

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 20. jan. kl. 14:00 - 14:30

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

Háteigsvegur 38
105 Reykjavík

.       

51,7 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 20. jan. kl. 15:00 - 15:30

Falleg og vel skipulögð 4ra herb. endaíbúð
110 fm á annarri hæð í litlu fjölbýli
Samliggjandi hol og stofa, útgengt á svalir
Þrjú svefnherb, endurnýjað bað, sér þvottahús
Eftirsóttur staður í Lindahver nu
Laus strax

Fífulind 15
201 Kópavogur

.       

52,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
laugardaginn 19. jan. kl. 13:30 - 14:15

Fallegt 109,3 fm fjögurra herbergja raðhús
á 2 hæðum ásamt kjallara við Ásgarð 115 

Fallegt útsýni og útgengi frá stofu niður í
fallegan suður garð niður á timburverönd

Ásgarður 115
108 Reykjavík

.       

56,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
laugardaginn 19. jan. kl. 14:00 - 14:45

4ja herbergja íbúð á 2. hæð við
Ásvallagötu í Reykjavík 
Eignin er skráð 100,2 fm 
Vistlegt aukaherbergi í kjallara (14 fm)
Nýlegar svalir 
Frábær staðsetning í miðænum

Ásvallagata 27
101 Reykjavík

Nánari upplýsingar veita:

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

nggaaaaríbúððððFullbúin sýýýýýýnin

Nánari upplýsingar veita: 

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

Nánari upplýsingar:

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

Nánari upplýsingar veita:

Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali
jko@miklaborg.is sími: 775 1515

Ásgrímur Ásmundsson, hdl og lögg. fasteignasali
asi@miklaborg.is sími: 865 4120



569 7000  Lágmúla 4  www.miklaborg.isg

SÖLUSÝNING
laugardaginn 19. janúar kl. 15:00 - 16:00

Tekið á móti áhugasömum í sýningaríbúð í fremra húsi

Vel skipulagðar eignir – stærðir frá 96-128 fm

16 íbúðir í 2 húsum – aðeins 6 íbúðir óseldar

Íbúðir skilast fullbúnar með gólfefnum

Öllum íbúðum fylgja 1-2 stæði í bílageymslu

Frábær staðsetning - stutt í ósnortna náttúru.  

Afhending áætluð í febrúar og mars 2019

Sýningaríbúð tilbúin

Glæsilegar 3-4ra herbergja íbúðir viðð
ÁÁllaafosskvosina í Mossffeellllssbbææ

Nánari upplýsingar inná ostun.is

Nánari upplýsingar veita:

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali
Sími: 897 0634
throstur@miklaborg.is

Hrönn Bjarnadóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 663 5851
hronn@miklaborg.is

.       

47,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 20. jan. kl. 13:00 - 13:30

115 fm íbúð á efstu hæð ásamt
stæði í bílgeymslu 
Mjög rúmgóð með tveimur svefnherb. 
Hægt að bæta við þriðja herberginu
Þvottahús innan íbúðar
Vandaðar innréttingar

Þorláksgeisli 1
113 Reykjavík

.       

52,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 20. jan. kl. 14:00 - 14:45

Skemmtileg og björt 4ra herbergja íbúð 
á 3ju hæð í nýlegu 4ra hæða lyftuhúsi 

Glæsilegt útsýni

Þvottahús innan íbúðar

Vindakór 5-7 
203 Kópavogur

.       

52,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 20. jan. kl. 15:30 - 16.00.

Björt og falleg 110,7 fm fjögurra herbergja 
endaíbúð á jarðhæð í vönduðu nýlegu fjölbýli
Stæði í bílageymslu
Sér inngangur og afgirt verönd með skjölvegg 
Þvottahús innan íbúðar

Skipalón 7 
220 Hafnarfjörður

.       

79,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 20. jan. 14:00 - 1430

Fallegt 186 fm einbýlishús, innst í götu, á 
rólegum stað í Heiðargerði 5 svefnherbergi, 
2 rúmgóðar stofur og innréttaður bílskúr

Búið að fara í þak, glugga og lagnir

Heiðargerði 100
108 Reykjavík

Nánari upplýsingar veita:

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

Nánari upplýsingar:

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

Nánari upplýsingar:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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



Laugardaginn 19. janúar  frá 14:00 - 15:00
Sunnudaginn   20. janúar  frá 14:00 - 15:00

Glæsilegt nýtt, átta íbúða, fjölbýli með lyftu í vinsælu hverfi í Garðabæ.
Íbúðir afhendast fullbúnar án gólfefna.
Stærðir frá 122- 138 fm verð frá 66.9 millj.
Öllum íbúðum fylgja rúmgóð stæði í lokaðri bílageymslu.
Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar.Thelma Víglundsdóttir, 

löggiltur fasteignasali
thelma@manalind.is  
sími: 860 4700

 
 

BYGGINGAFÉLAG
MÁNALIND

Guðbjörg Guðmundsdóttir 
löggiltur fasteignasali
gudbjorg@manalind.is   
sími: 899 5533

 
 

Verið velkomin í glæsilega sýningaríbúð

Sölusýning
Breiðakur 2-4 Garðabæ

Nýjar þriggja og fjögurra herbergja  íbúðir

www.manalind.is  Lágmúla 6  sími 511 1020

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

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

· Stærð íbúða er frá 56 – 147 fm.

· 2ja herb. verð frá 39,9 m.

· 3ja herb. verð frá 55,9 m.

· Ein 4ra herb. íbúð eftir (147,2 fm)

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 20. JANÚAR MILLI KL. 13.00 OG 14.00

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

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

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

Hreiðar Levy Guðmundsson
nemi til lögg. fasteignasala
hreidar@eignamidlun.is
Sími 661 6021



Upplýsingar 
um íbúðir veita:

     

- Nýjar 14 íbúðir í Urriðaholti sem er nýjasta hverfi Garðabæjar.
- Íbúðirnar eru 4ra – 5.herbergja og eru stærðir frá 118.5 – 180.3 fm. 
- Til afhendingar við kaupsamning
- Stæði í lokaðri bílgeymslu með íbúðum, lyfta í stærra húsi.
- Rúmgóðar svalir eru með íbúðum á hæðum og sérafnotareitir með íbúðum á jarðhæð.
- Fataherbergi er innaf hjónaherbergi með nokkrum íbúðum og er þvottaherbergi innan íbúðar.
- Byggingaraðili hússins er Hraungata ehf byggingarfélag, traustur aðili með langa byggingarsögu.

Verð: 60,9 – 99,9 millj. 

DYNGJUGATA 1-3,  
URRIÐAHOLT GARÐABÆ

SÖLUSÝNING

Þórarinn Thora-
rensen Sölustjóri 
og eigandi th@
landmark.is   
sími 770 0309

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

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

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

Þórarinn Thora-
rensen 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. Jónsdót-
tir Löggiltur fast.  
inga@landmark.is  
sími 897 6717 

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

Jóhanna Gustavs-
dóttir 
Löggiltur fast.  
johanna@landmark.
is sími 698 9470  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalav-
innsla landmark@
landmark.is sími 
512 4900 

Guðrún D. Lúðvíksdót-
tir Löggiltur fast. 
gudrun@landmark.is 
sími 512 4900 

Bergrós Hjálmarsdóttir 
Löggiltur fast.  
bergros@landmark.is  
sími 893 9381 

Ásdís Rósa Ásgeirsdót-
tir Löggiltur fast.  
asdis@landmark.is  
sími 895 7784 

Benedikta Gísladóttir
Skjalavinnsla/móttaka
benedikta@land-
mark.is 
Sími. 512.4900

SÖLUSÝNING SUNNUDAG 20.JANÚAR KL.13.00-14.00

BOÐAÞING 18-20, 203 KÓPAVOGUR
OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 19. JANÚAR KL.14:00 – 14:30
• Um er að ræða 2ja - 3ja herb.íbúðir 90 – 135.5 fm. 
• Stæði í bílageymslu með flestum íbúðum.  
• Íbúðir skiptast í:  Forstofu, miðrými, stofu, borðstofu, eldhús, 1-2 svefnherb., baðherb. og þvottahús.  
• 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. Innihurðir og gólfefni frá Birgisson.

Verð  kr. 42,9 – 63 millj.  |  Upplýsingar um íbúðir veita: Þórarinn Thorarensen sölustjóri s. 7700.309 og Sveinn Eyland lögg.fasteignasali s. 6900.820

OPIÐ 
HÚS



NÝTT – MELÁS 8  (PARHÚS), 210 GB

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 21. JAN kl 17:00-17:30
223,3 fm parhús með sérstæðum bílskúr.

Grasflötur, timburverönd og heitur pottur.

Forstofa, eldhús, stofa/borðstofa, garðskáli.

Fjögur til fimm svefnherbergi og tvö baðherbergi.

Miklir möguleikar og frábær staðsetning.

Verð 74,9 mkr 
Þórey, s. 663 2300

EKRUSMÁRI 7 – 201 KÓP

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 20. JAN KL. 16:30 – 17:00
- Fallegt 5 herbergja, 176 fm endaraðhús

- Gengið út í fallegan garð og verönd, beint úr stofu.

- Einfalt að hafa 4 svefnherbergi.  Gestasalerni.

- Vel skipulagt hús – frábær staðsetning.

V. 83,9 millj.
Sigurður s. 896-2312

KRÍUÁS 13 – 221 HFJ

OPIÐ HÚS LAUGARDAG 19. JAN KL. 14:00 – 14:30
- Falleg 3ja herbergja, 95 fm íbúð á jarðhæð með sérinngangi.

- Afgirt verönd sem snýr til vesturs.  Geymsla og þvottahús innan íbúðar.

- Viðhaldslétt hús sem telur aðeins fjórar íbúðir.

V. 46,5 millj.  
Sigurður s. 896-2312

ÁLFASKEIÐ 102 – 220 HAF

OPIÐ HÚS LAUGARDAG 19. JANÚAR KL. 15:00 – 15:30
- Vel skipulögð 149,3 fm 4ra til 5 herb. íbúð

- Þrjú góð svefnherbergi á svefngangi

- Þvottahús og búr innan íbúðar

- Auðvelt að bæta við 4. svefnherberginu

- Bílskúr í bílskúrslengju er 23,8 fm.

- Tvennar svalir og fallegt útsýni

V. 46,5 millj. 
Ásdís Rósa s. 895-7784

FÍFUDALUR 9 – 260 REYKJANESBÆR.  

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 20 JANÚAR KL. 15:30 – 16:00
- Mjög fallegt 156,2 fm parhús á einni hæð  

- Rúmgóður bílskúr með millilofti 

- Gólfhiti er í húsinu, rúmlega 50-60 fm timburpallur með heitum potti 

- Innfellg lýsing í loftum, falleg eikarinnrétting í eldhúsi  

- Stutt í skóla og leikskóla og alla helstu þjónustu, barnvænt hverfi 

V. 49,9 millj. 
Andri s. 690 3111 

TRÖLLATEIGUR 45  – 270 MOS

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 20.JANÚAR KL.15:00-15:30
-Vel skipulögð 4ra herb. 100.7 fm íbúð

-Þrjú góð svefnherb., stofa/borðstofa

-Gengið er inn í íbúð af svölum, íbúð á 2.hæð

-Stutt í skóla, þjónustu og útivistarsvæði

GÓÐ EIGN OG FLOTTUM STAÐ
V. 45,9 millj. 

Sveinn s. 6900.820

STRANDGATA 19B – 220 HF

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ ANDRA
- Glæsileg ný 94 fm neðri sérhæð í steinsteyptu tvíbýlishúsi  

- Þvottahús og geymsla innan íbúðar – rúmgóð svefnherbergi 

- Vandaðar innréttingar – parket og flísar á gólfum frá Parka   

- Innfelld lýsing í loftum, tæki frá Tengi og Ormsson   

- Góð staðsetning í hjarta Hafnarfjarðar  

V. 51,9 millj.
 Andri s. 690 3111 

GRETTISGATA – 101 RVK

BÓKIÐ SKOÐUN
- Vel skipulögð 4ra herb. íbúð

- Aðeins eru 4 íbúðir í stigagngi

- Tvö svefnherb., tvær stofur

- Endurnýjað eldhús og baðherb.

-Í búð er 75.2 fm með geymslu

GETUR LOSNAÐ FLJÓTLEGA
V. 41 millj. 

Sveinn s. 6900.820

ÁRSALIR 3 - 201 KÓP.

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 20. JANÚAR. KL. 14:00 - 14:30
- Virkilega fallega 99,5 fm. 3ja herbergja íbúð á 7. hæð með fallegu útsýni  

 til suðurs.  

- 2 rúmgóð svefnherbergi og þvottahús innan íbúðar. 

- Stutt í alla þjónustu.  Sturtuklefi á baðherbergi.

- Suðursvalir sem mögulegt er að loka.

V. 49,9 millj.
Þórarinn s. 770-0309

SUÐURGATA 38 - 230 REYKJANESBÆ

BÓKIÐ SKOÐUN
- Einbýlishús með 4 svefnherbergjum og aukaíbúð í kjallara. 

- Eignin er mikið endurnýjuð.

- Góður garður með pall og heitum potti.

- Staðsett miðsvæðis og stutt í helstu þjónustu

V. 49,9 millj.
Bergrós s: 893-9381

GULAÞING 22 – 203 KÓP.

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 21.JAN. 18:00-18:30
- 4ra. Herb. Íbúð með sérinngangi.

- Þrjú góð svefnherbergi, opið eldhús og stofa.

- Mjög fallegt útsýni er úr íbúðinni.

- Þvottahús og geymsla innan íbúðar.

- Tvennar svalir, björt og falleg eign.

- Stutt í verslun og skóla. 

V. 57,5 millj. 
Ingibjörg s. 897-6717

NÝTT – HÆÐARGARÐUR 108 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 20 JAN kl 16:00 – 16:30
173,3 fm mikið endurbætt 6. herb á þremur pöllum.

Stofa/borðstofa með fallegum arni, útgengt á s-svalir.

Nýlegt eldhús með vönduðum tækjum, innbyggðum.

Fjögur svefnherbergi og stórt hobby- eða TV herb.

Miklir möguleikar og frábær staðsetning

Verð 79,9 mkr  
Þórey, s. 663 2300
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Landmark leiðir þig heim!
Sími 512 4900 • landmark.isHlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

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

Þórarinn Thora-
rensen 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. Jónsdót-
tir Löggiltur fast.  
inga@landmark.is  
sími 897 6717 

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

Jóhanna Gustavs-
dóttir 
Löggiltur fast.  
johanna@landmark.
is sími 698 9470  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalav-
innsla landmark@
landmark.is sími 
512 4900 

Guðrún D. Lúðvíksdót-
tir Löggiltur fast. 
gudrun@landmark.is 
sími 512 4900 

Bergrós Hjálmarsdóttir 
Löggiltur fast.  
bergros@landmark.is  
sími 893 9381 

Ásdís Rósa Ásgeirsdót-
tir Löggiltur fast.  
asdis@landmark.is  
sími 895 7784 

Benedikta Gísladóttir
Skjalavinnsla/móttaka
benedikta@land-
mark.is 
Sími. 512.4900



MOSAGATA 5 7 í Urriðaholti í Garðabæ

NÝTT Á SKRÁ & OPIÐ HÚS MILLI KL 15:00 OG 16:00 UM HELGINA
LAUGARDAGINN 19. JAN OG SUNNUDAGINN 20. JAN

LANDMARK fasteignamiðlun kynnir i einkasölu 22 nýjar útsýnisíbúðir

2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja 




