Atvinnublaðið
Mest lesna atvinnublað Íslands*

Sölufulltrúar: Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 550 5625, Viðar Ingi Pétursson, vip@frettabladid.is 550 5626

*Neyslukönnun Gallups 2018, allt land, 18-80 ára

Innkaupafulltrúi
Össur leitar að drífandi og metnaðarfullum innkaupafulltrúa í Innkaupadeild.
Starﬁð er í alþjóðlegu umhverﬁ og felur í sér samskipti við starfsstöðvar Össurar og birgja í öðrum löndum.

STARFSSVIÐ

HÆFNISKRÖFUR

•
•

•

•
•
•

Birgðastýring
Innkaup á fullunnum vörum frá alþjóðlegum birgjum til
starfsstöðva Össurar
Samskipti við sölu- og þróunardeildir um áætlanagerð á sölu
Greining, viðbrögð og boðmiðlun á frávikum í birgðastýringu
Samskipti við birgja

•
•
•
•
•
•

Menntun sem nýtist í starﬁ, svo sem viðskiptafræði,
vörustjórnun eða aðfangakeðjustjórnun
Nákvæmni, þjónustulund og talnagleggni
Hæfni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
Góð enskukunnátta
Starfsreynsla sem tengist innkaupum og birgðastýringu
Þekking á Navision eða öðrum ERP kerfum er kostur

Umsóknarfrestur er til og með 23. september 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.

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

Slökkvistarf og
VM~NUDÁXWQLQJDU

VILTU TAKA ÞÁTT?

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins
bs. vill ráða starfsfólk til að sinna
slökkvistarfi og sjúkraflutningum. Við
erum að leita að einstaklingum sem
vilja láta gott af sér leiða og hafa
áhuga á að tilheyra öflugu liði sem
hefur það hlutverk að sinna útkallsþjónustu á höfuðborgarsvæðinu.
Þeir sem verða ráðnir hefja þjálfun
hjá slökkviliðinu í febrúar 2020 sem
stendur fram í maí þegar vaktavinna
hefst. Allir starfsmenn verða að vera
reiðubúnir að vinna vaktavinnu. Við
hvetjum konur jafnt sem karla til að
sækja um.
Boðið verður uppá prufudaga 19.
sept. fyrir konur og 20. sept. fyrir
karla. Ítarlegar upplýsingar um
hæfniskröfur og umsóknarferlið
í heild sinni má finna á heimasíðu
SHS (www.shs.is).

Slökkvilið
höfuðborgarsvæðisins

www.shs.is

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins

•

Skógarhlíð 14

•

S: 528 3000

•

www.shs.is

SLÖKKVILIÐ HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS bs.

FJÁRMÁLASTJÓRI
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins

○

leitar að öflugum fjármálastjóra til
að sinna daglegri fjármálastýringu
stofnunarinnar. Starfið heyrir beint

○

Starfið er bæði umfangsmikið og krefjandi og hent-

Háskólagráða sem nýtist í starfi
(meistarapróf kostur)

ar einstaklingi sem býr yfir færni til að vinna undir

Góð bókhaldsþekking og reynsla af
bókhaldsstörfum og uppgjörsvinnu

álagi að mörgum fjölbreyttum verkefnum á sama
tíma. Fjármálastjóri er hluti af framkvæmdastjórn
slökkviliðsins og vinnur náið með slökkviliðsstjóra
og framkvæmdastjórn að því að framfylgja stefnu

○

Þekking og reynsla af opinberri
stjórnsýslu kostur

og ná rekstrarmarkmiðum stofnunarinnar.

○

Marktæk reynsla og hæfni í
verkefnastjórnun og áætlanagerð

Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg Óðinsdóttir

undir slökkviliðsstjóra.
Meginverkefni fjármálastjóra
eru daglegur rekstur fjármála,

Hæfniskröfur og eiginleikar

○

áætlanagerð og uppgjör, útboðsmál,

Góð tölvukunnátta (reynsla af
Navision er kostur)

samningagerð, rekstur fasteigna og

○

Færni í mannlegum samskiptum

miðlun stjórnendaupplýsinga.

○

Frumkvæði, skipulagshæfileikar
og sjálfstæð vinnubrögð

mann auðs stjóri SHS í gegnum netfangið
ingibjorgo@shs.is eða í síma 528 3122. Umsóknir
sem innihalda ferilskrá, rökstuðning fyrir umsókn
og prófskírteini skulu berast í sama netfang.
Umsóknar frestur er til og með 1. október 2019.

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

DATA-DRIVEN
FROM DAY ONE

DIRECTOR OF SOFTWARE ENGINEERING
Marel’s Innova Software division is seeking an experienced leader. Someone who is passionate about building
and delivering high-quality software and takes a mentoring approach to bring technical teams to the next level.
The Innova Software team has over 200 employees with over 30 sales and service offices around the world.
Responsibilities:
• Leading a software development team with a staff of 80+ across
four global locations
• Managing cross-functional teams, priorities and optimizing
resource allocations
• Align various stakeholders and exhibit leadership towards
a common goal
• Establish continuous education, training and a culture of mentoring
for the software development team
• Oversee development operations, testing and release management
• Provide governance and communication on progress, budgets and
required actions

Requirements:
• Experience leading teams of software developers
• History of high-quality output, solid organizational and resource allocation skills
• Exemplary communication skills in conveying vital strategic messages
• Software programming experience and strong analytical skills
• Knowledgeable about technology trends; IoT, cloud, machine learning and
business intelligence
• BS or MS in computer science, engineering, or related fields

For more information about the position, contact Erik van Grinsven. Email: erik.vangrinsven@marel.com
Please submit your application no later than 23 September 2019 through marel.com/jobs

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

ATVINNUAUGLÝSINGAR
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Forstöðumaður þróunarsviðs
Byggðastofnun óskar eftir að ráða öflugan og traustan einstakling í starf forstöðumanns þróunarsviðs. Forstöðumaður
þróunarsviðs gegnir lykilhlutverki við mótun og framkvæmd byggðastefnu á Íslandi og er hluti af yfirstjórn stofnunarinnar.
Starfstöðin er á Sauðárkróki. Þar sem karlar eru í meirihluta yfirstjórnar stofnunarinnar eru konur sérstaklega hvattar til að
sækja um starfið.

·
·
·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

30. september

capacent.com/s/14535

Starfssvið:
Dagleg stjórnun sviðsins.
Skipulagning og verkefnastýring.
Gerð og framkvæmd byggðaáætlunar.
Samskipti og samstarf við hagaðila.
Yfirumsjón með gagnasöfnun og rannsóknum.
Yfirumsjón með opinberum stuðningsaðgerðum í atvinnuog byggðamálum.
Yfirumsjón með starfi landsskrifstofa NORA, NPA á Íslandi
og öðru erlendu samstarfi á tengdu sviði.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólapróf sem nýtist í starfi.
Forystu- og leiðtogahæfileikar.
Reynsla af áætlanagerð.
Þekking og reynsla af byggðamálum.
Reynsla af greiningarvinnu og góð greiningahæfni.
Góð þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er
æskileg.

·
·
·
·
·
·

Hlutverk Byggðastofnunar
er að efla byggð og atvinnulíf
með sérstakri áherslu á jöfnun
tækifæra allra landsmanna til
atvinnu og búsetu. Í samræmi
við hlutverk sitt undirbýr,
skipuleggur og fjármagnar
stofnunin verkefni og veitir
lán með það að markmiði að
treysta byggð, efla atvinnu
og stuðla að nýsköpun í
atvinnulífi. Byggðastofnun
hefur það markmið að vera
eftirsóknarverður vinnustaður
fyrir hæfa og metnaðarfulla
starfsmenn. Hjá stofnuninni
starfa 28 starfsmenn með
fjölbreytta reynslu.
Sauðarkrókur er einn öflugasti
byggðakjarni landbyggðarinnar
með fjölbreytt og öflugt
atvinnulíf.

Capacent — leiðir til árangurs

Ráðgjafar okkar búa
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Lögfræðingur
hjá umhverﬁs- og auðlindaráðuneyti

Hjá umhverﬁs- og auðlindaráðuneytinu er laust til umsóknar starf lögfræðings á skrifstofu umhverﬁs
og skipulags. Leitað er að lögfræðingi með góða samskiptahæfni sem er tilbúinn til að takast á við krefjandi
og áhugaverð verkefni. Um er að ræða fjölbreytt starf í lifandi umhverﬁ. Staðan er tímabundin til 3ja ára
og losnar frá og með næstu áramótum.

Starfssvið:
• Vinna við afgreiðslu stjórnsýsluerinda, úrskurði
og álitsgerðir.
• Samning lagafrumvarpa og reglugerða.
• Vinna við framkvæmd EES samningsins
og innleiðingu EES gerða.
• Þátttaka í stefnumótun á málefnasviði skrifstofunnar.
• Samskipti við Alþingi, stjórnvöld og hagsmunaaðila.
• Alþjóðleg samskipti.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.
• Þekking og/eða reynsla af störfum innan
stjórnsýslunnar er æskileg.
• Þekking í Evrópurétti og/eða reynsla
af framkvæmd EES samningsins er kostur.
• Mjög gott vald á ritaðri og talaðri íslensku.
• Mjög góð kunnátta í ensku og góð kunnátta
í einu Norðurlandamáli.

Umsóknarfrestur er til og með 30. september 2019
Skrifstofa umhverﬁs og skipulags fer með skipulagsmál, mat á umhverﬁsáhrifum, mengunarmál, málefni er snúa
að hringrásarhagkerﬁnu, efnamál, hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, erfðabreyttar lífverur, landupplýsingamál,
ofanﬂóðamál og hættumat og viðbrögð við náttúruvá, upplýsinga- og þátttökurétt almennings og EES umsjón.

Nánari upplýsingar um starﬁð má ﬁnna á Starfatorgi
og heimasíðu Capacent, capacent.com/s/14585
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Sérfræðingur í jarðefnafræði
Íslenskar orkurannsóknir (ÍSOR) leita að drífandi einstaklingi í fullt starf sérfræðings í jarðefnafræði.

ÍSOR er sjálfstæð ríkisstofnun sem heyrir
undir umhverﬁs- og auðlindaráðuneytið
en starfar á viðskiptalegum grundvelli
á samkeppnismarkaði.
ÍSOR er meðal helstu fyrirtækja
í heiminum á sviði rannsókna og þróunar
í jarðhita og nýtur alþjóðlegrar
viðurkenningar sem slíkt.

Starﬁð felur í sér

Menntunar- og hæfniskröfur

• Jarðefnafræðilega líkanreikninga.

• Meistara- eða doktorspróf í jarðefnafræði, efnafræði eða efnaverkfræði.

• Sýnatöku af vatni, gufu og gasi.

• Reynsla á sviði efnagreininga æskileg.

• Þróun aðferða og tækja til sýnatöku
og efnagreininga.

• Yﬁrgripsmikil fræðileg kunnátta í efnafræði.

• Vinnu við gagnagrunn og gæðastjórnunarkerﬁ ÍSOR.

• Reynsla af rannsóknum og birtingu rannsóknarniðurstaðna æskileg.

• Kennslu og leiðbeiningu nemenda.

• Frumkvæði, nákvæmni og öguð vinnubrögð.

• Efnagreiningar og almennar rannsóknir.

• Lipurð í mannlegum samskiptum.

ÍSOR leiðir rannsóknir og þróun

• Reynsla af jarðefnafræðilegum líkanreikningum æskileg.

• Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti.

á sviði jarðvarma, grunnvatns

Fastur vinnustaður er í Reykjavík en starﬁð getur falið í sér vinnu utanbæjar og erlendis.

og kolvetna í jörðu.

Samkeppnishæf laun í boði og er kjarasamningi hlutaðeigandi stéttarfélags fylgt.

Höfuðstöðvar eru í Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir Ingólfur Ö. Þorbjörnsson, deildarstjóri jarðhitaverkfræði, netfang: ingolfur.thorbjornsson@isor.is
Umsóknir ásamt ferilskrá berist Valgerði Gunnarsdóttur starfsmannastjóra, netfang: valgerdur.gunnarsdottir@isor.is
Umsóknir gilda í sex mánuði og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

og útibú er á Akureyri.

www.isor.is

Umsóknarfrestur er til og með 1. október 2019

Almenni lífeyrissjóðurinn er fullgildur lífeyrissjóður og hefur starfsleyfi samkvæmt lögum um skyldutryggingu
lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. Hjá sjóðnum starfar samheldinn hópur starfsmanna sem leggur metnað
sinn í að vinna vel fyrir sjóðfélaga og veita úrvalsþjónustu. Í boði er vinnustaður sem hlúir að starfsfólki með góðri
vinnuaðstöðu og áhugaverðum og fjölbreyttum verkefnum.

Starfsmaður í iðgjalda- og lífeyrisdeild
Almenni lífeyrissjóðurinn óskar eftir starfsmanni í iðgjalda- og lífeyrisdeild sjóðsins. Um er að ræða fullt starf sem felst m.a.
í samskiptum við sjóðfélaga og vinnuveitendur sem greiða til sjóðsins, innheimtu iðgjalda og vinnu við lífeyrisúrskurði.

Starfssvið

Hæfniskröfur

Upplýsingar veitir:

• Samskipti við sjóðfélaga og vinnuveitendur
• Afgreiðsla lífeyrisúrskurða

• Viðskiptafræðimenntun eða önnur sambærileg
menntun

Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is

• Innheimta iðgjalda

• Reynsla af sambærilegum störfum er kostur

•

• Skipulögð vinnubrögð
Almennar afstemmingar

• Jákvæðni og góð hæfni í mannlegum
samskiptum

Önnur tilfallandi verkefni

• Góð almenn tölvukunnátta

•

Umsóknarfrestur er til og með 22. september 2019.
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og
kynningarbréf.

hagvangur.is

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

RÚV leitar að öflugum mannauðsstjóra til að framfylgja stefnu RÚV í mannauðsmálum.
Helstu verkefni:

Hæfni og menntun:

Upplýsingar veitir:

• Ábyrgð á stefnumótun í mannauðsmálum
og árangursmælingum

• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ

Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is

• Ráðgjöf við starfsfólk og öﬂugur stuðningur
við stjórnendur

• Reynsla af innleiðingu mannauðsstefnu æskileg

Umsóknarfrestur er til og með 26. september 2019.

• Þekking á fræðslumálum og þjálfun starfsmanna

Umsóknum þarf að fylgja ítarleg ferilskrá
og kynningarbréf.

• Ábyrgð á ráðningum og mönnun

• Þekking og reynsla á sviði mannauðsstjórnunar

• Ábyrgð á þjálfun og hæfni mannauðs

• Þekking og reynsla af launasetningu og
kjaramálum

• Ábyrgð á frammistöðumati
og starfsmannasamtölum

• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum

• Starfskjaramál og launamál
• Önnur verkefni

hagvangur.is

• Frumkvæði og faglegur metnaður

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
Við hvetjum áhugasama til að sækja um óháð kyni
og uppruna.

Samstarfsvettvangur um loftslagsmál og grænar lausnir
Að samstarfsvettvanginum standa ráðuneyti, samtök í atvinnulífinu og fyrirtæki.
Markmið vettvangsins eru að bæta árangur Íslands í loftslagsmálum og miðla fjölbreyttu framlagi landsins til
þeirra; að efla samstarf stjórnvalda og atvinnulífs í loftslagsmálum; að styðja markaðs- og viðskiptaþróunarstarf
fyrirtækja tengt loftslagsmálum; og að reka markaðshús fyrir móttöku gesta og sendinefnda.
Starfsemi vettvangsins er hýst hjá Íslandsstofu.

Verkefnastjóri greininga
Samstarfsvettvangur um loftslagsmál og grænar lausnir auglýsir eftir verkefnastjóra greininga. Verkefnastjóri ber ábyrgð á
upplýsingaöflun og framsetningu á framlagi Íslands til loftslagsmála, þ.á m. forsögu, markmiðum og aðgerðum sem miða
að kolefnishlutleysi árið 2040. Í starfinu felst einnig kortlagning og framsetning á íslenskum grænum lausnum til útflutnings.
Um er að ræða spennandi starf með tækifæri til að hafa áhrif á mótun nýstofnaðs samstarfsvettvangs sem fæst við eitt
brýnasta verkefni samtímans.
Ábyrgð og helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

Upplýsingar veita:

• Draga saman framlag Íslands til loftslagsmála

• Háskólamenntun í verkfræði eða öðrum greinum
sem nýtast í starﬁ

Yrsa G. Þorvaldsdóttir
yrsa@hagvangur.is

• Umfangsmikil reynsla í greiningu á umhverﬁsog loftslagsmálum

Katrín S. Óladóttir
katrin@hagvangur.is

• Vinna með eftirlitsstofnunum að skilgreiningu
og samræmingu mælikvarða
• Vinna með stjórnvöldum að markmiðasetningu
og eftirfylgni í loftslagsmálum

• Þekking á íslenskum grænum lausnum

• Taka saman framboð íslenskra fyrirtækja
á grænum lausnum

• Mjög góð tölvukunnátta

Umsóknarfrestur er til og með 23. september 2019.

• Mjög góð kunnátta í íslensku og ensku

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

• Skrásetja framlag íslenskra fyrirtækja
og stofnana erlendis

• Mikil færni í samskiptum

Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá
og kynningarbréf.

• Setja fram framlag Íslands á skilmerkilegan hátt

hagvangur.is

Launafulltrúar,
gjaldkerar,
þjónustufulltrúar
hagvangur.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, employing 66 established staff members representing 18 different 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.

Food Safety Auditor
JOB REFERENCE 15/2019
Deadline for applications:
29 September 2019 (midnight CET)
Start date: as soon as possible

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

Role Description
ESA is recruiting an officer in the Internal Market
Affairs (IMA) Directorate to work as an auditor in
the field of food and feed safety, animal health
and welfare. The successful candidate will be
assigned responsibilities related to the application of the relevant EEA legislation in Iceland
and Norway. Depending on workload and other
requirements, the responsibilities may also cover
case handling relating to the same, or other,
areas of EEA Law.

The successful candidate will join the IMA
Directorate, which is responsible for monitoring
the EEA EFTA States to ensure that they comply
with their obligations in the field of internal market law. This position sits within IMA’s Food
Safety Unit.
We are looking for a well-qualified candidate
with at least 5 years’ relevant experience from
the public and/or private sector.

GEYSIR SHOPS
Í HAUKADAL

REKSTRARSTJÓRI
Geysir shops ehf. leitar að kraftmiklum
rekstrarstjóra sem hefur umsjón með
verslunum og veitingarekstri fyrirtæksins
við Geysi í Haukadal.
Um er að ræða einn helsta áningarstað
g
ferðamanna
á Íslandi og hefur rekstrarstjóri umsjón með veitingastöðunum Kantínu og Súpu, versluninni Geysir,
útivistarversluninni Mount Heklu og minjagripaversluninni Lundanum.
STARFSSVIÐ REKSTRARSTJÓRA
• Ábyrgð á daglegum rekstri
• Umsjón starfsmannamála
• Ábyrgð og skipulag vakta
• Almenn stjórnun og þjálfun starfsmanna
• Dagleg samskipti við starfsfólk og stjórnendur
• Stöðugt gæðaeftirlit með eldhúsi og verslun
HÆFNISKRÖFUR
• Reynsla af veitingarekstri
• Víðtæk reynsla af stjórnun starfsmanna
• Gott auga fyrir smáatriðum
• Framúrskarandi samskipta- og skipulagshæfni
• Hæfni til að miðla upplýsingum og hvetja
aðra til árangurs
Starfsstöð félagsins er við Geysi í Haukadal. Æskilegt
væri að rekstrarstjóri hefði varanlega búsetu í námunda við svæðið ogg er niðurgreiðsla
g
á húsnæði mögug
legt samningsatriði. Áhugasamir sendi umsókn með
ferilskrá á netfangið: tryggvi@geysir.com
ygg @g y

Geysir shops ehf. is looking for a manager
in charge of daily operations in the Geysir
area in Haukadalur.

55% staða Snyrtifræðings/Hjúkrunarfræðings og 55% staða Móttökuritara
Reyklaus vinnustaður. Báðar stöðurnar geta tímabundið kraﬁst
hærra hlutfalls. Fyrri staðan er laus nú þegar, hin 1. jan. Stöðurnar krefjast mikillar sjálfstæðni, tölvureynslu og reynslu í
mannlegum samskiptum. Seinni staðan krefst jafnframt bókhaldsreynslu.
Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt ítarlegri ferilskrá og kynningarbréﬁ til utlitslaekning@utlitslaekning.is. Farið verður með
allar umsóknir sem trúnaðarmál.

ST YRMIR
ÆTLAR AÐ
VERÐA LÖGGA
Spennandi störf
í leikskólahluta
Dalskóla
Verið er að taka í notkun nýtt húsnæði,
nýja fallega lóð og fjölga börnum og leitum við
því að starfsfólki til þess að taka þátt í þessu
spennandi verkefni með okkur.
Undanfarin ár hefur verið unnið að mörgum spennandi
verkefnum og sýningum á verkum barnanna í samvinnu
við Barnamenningarahátíð Reykjavíkurborgar.
Leikskólahlutinn hefur fengið hvatningarverðlaun skólaog frístundasviðs fyrir skemmtileg og skapandi verkefni.
Einkennisorð skólans eru: Hamingjan er ferðalag.
Nánari upplýsingar veitir
Hildur Jóhannesdóttir s. 4117860
hildur.johannesdottir@rvkskolar.is
www.reykjavik.is/laus-storf/sfs

The company operates two restaurants, Súpa and
3IV\yVI\PMW]\LWWZ[\WZM5W]V\0MSTI8]ٻV
souvenirs and Geysir clothing in the Geysir area.
DAILY TASKS INCLUDE
• Responsibility for daily operations
• Human resource management
•;PQN\XTIVVQVOIVL[\I\ٺZIQVQVO
•+WUU]VQKI\QWV_Q\P[\IٺIVLUIVIOMZ[
• Constant quality control in the kitchen
• Supervising retail stores
QUALIFICATIONS
• Substantial experience of restaurant
management or similar operations
• Sense for details
• Excellent communication and organisation skills
• Ability to encourage others and create a good
working atmosphere
The company is located at Geysir in Haukadalur.
It would be preferable for the manager in charge
to have a permanent residence close to the area.
Please send an application with detailed resume to:

tryggvi@geysir.com
ygg @g y
— Deadline ffor applications:
pp
13.Sept.
p

Umsóknarfrestur:
f
til ogg með 13.sept.
p

Er verið að leita að þér?
Viðskiptavinir Ráðum fela ráðgjöfum okkar oft að finna starfsmenn án þess að auglýsa stöðuna.
Skráðu þig í gagnagrunninn okkar til að tryggja að við finnum þig þegar rétta starfið býðst.

Verkefnastjóri í miðlun
og viðburðahald
Samfylking óskar eftir starfmanni í verkefnastjórn,
miðlun og skipulagningu viðburða á vegum ﬂokksins.
Viðkomandi mun vinna náið með framkvæmdastjóra og
skrifstofustjóra við að kynna málefni ﬂokksins, skipuleggja og halda utan um viðburði, samfélagsmiðla, gæta
að skyldum gagnvart Persónuvernd og miðla upplýsingum um störf Samfylkingarinnar.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Halda utan um áætlun vegna viðburða á vegum
Samfylkingarinnar
• Styðja við kjörna fulltrúa og miðla upplýsingum um
störf þeirra
• Gæta að því að skyldum gagnvart Persónuvernd sér
fylgt eftir
• Veita sjálfboðaliðum Samfylkingarinnar ráðgjöf
og stuðning
Hæfniskröfur:
• Reynsla og áhugi á viðburðastjórnun og markaðssetningu
• Færni til að búa til og miðla efni á samfélagsmiðlum
• Þekkingu á tækni- og myndbúnaði
• Jákvætt hugarfar og starfsgleði
• Frumkvæði, metnaður til að ná árangri, sjálfstæð og
öguð vinnubrög
• Reynsla af að starfa með sjálfboðaliðum æskileg
• Þekking og áhugi á pólitísku starﬁ
• Undirstöðuþekking á GDPR, það er að segja nýjum
Persónuverndarlögum
Umsóknarfrestur er til og með 23. sept 2019
Umsóknum skal skilað rafrænt á netfangið
karen@samfylking.is
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Við leitum að metnaðarfullum og drífandi
einstaklingi í spennandi starf
Markaðsstjóri hjá Icepharma
9L©OHLWXPD©PHWQD©DUIXOOXPKXJP\QGDU¼NXPRJÄpXJXPHLQVWDNOLQJL¼QWWRJVSHQQDQGLVWDUIPDUND©VVWMÁUDQH\WHQGDYDUD ODXVDVÄOXO\IMD
6WDUo©WLOKH\ULU/<),6$SÁWHNDVYL©LI\ULUWNLVLQVHQPDUND©VVWMÁULQQPXQHLQQLJYLQQDYHUW±VYL©,FHSKDUPD

Helstu verkefni og ábyrgð

Hæfniskröfur

v
v
v
v
v
v

8SSE\JJLQJRJPDUND©VVHWQLQJYÄUXPHUNMDVYL©VLQVWLOQH\WHQGD
*UHLQLQJ±PDUND©LRJVÄOXWNLIUXP
*HU©RJHIWLUI\OJQLVÄOXRJPDUND©V±WODQD
8PVMÁQPH©JHU©PDUND©VN\QQLQJDURJDXJOVLQJDHIQLV
+XJP\QGDYLQQDRJWH[WDJHU©
8PVMÁQPH©YHIV¼©XPYÄUXPHUNMDVYL©VLQVRJPDUND©VVHWQLQJX
HLUUD±VDPI¸ODJVPL©OXP
v 6WX©QLQJXURJVDPVWDUIYL©YL©VNLSWDVWMÁUDRJVÄOXIÁON
v 7H\PLVYLQQDLQQDQVYL©VRJYHUW±I\ULUWNL©
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v
v

+±VNÁODPHQQWXQ±VYL©LPDUND©VP±OD
5H\QVODDIVÄOXRJPDUND©VVWDUo±QH\WHQGDYÄUXPDUND©L
5H\QVODDIVDPEULOHJXVWDUoHUNRVWXU
(LQVNU±KXJL±PDUND©VP±OXP
*Á©VNLSXODJVKIQLRJVM±OIVW©YLQQXEUÄJ©
5H\QVODDI±WOXQDUJHU©
0MÄJJRWWYDOG±¼VOHQVNX¼WÄOX©XRJULWX©XP±OL
-±NY©QLRJIUDPÆUVNDUDQGLVDPVNLSWDKoOHLNDU
)DJPHQQVNDIUXPNY©LRJGULINUDIWXU

1±QDULXSSOVLQJDUXPVWDUo©YHLWLU/LOMD'ÄJJ6WHI±QVGÁWWLUIUDPNYPGDVWMÁUL/<),6$SÁWHNDVYL©VOLOMDGRJJ#LFHSKDUPDLV
Icepharma er í fararbroddi á íslenskum heilbrigðis- og neytendamarkaði. Kjarninn í starfsemi okkar er að auka lífsgæði með
öflugu framboði af heilsueflandi vörum. Hjá fyrirtækinu starfa yfir 100 manns við sölu og markaðssetningu, sérfræðiráðgjöf og
þjónustu. Við leggjum áherslu á metnað, frumkvæði, gleði og svigrúm starfsfólks til að vaxa og þróast í starfi. LYFIS er eitt af
leiðandi fyrirtækjum á Íslandi í sölu á lyfjum og heilsueflandi vörum til apóteka.

8PVÁNQDUIUHVWXU 30. september (LQJÄQJXHUWHNL©YL©XPVÁNQXPXPVWDUo©±U±©QLQJDUYHI,FHSKDUPDZZZLFHSKDUPDLV8P,FHSKDUPD$WYLQQD

Sérfræðingur í viðskiptagreind
Við viljum bæta við sérfræðingi í teymi viðskiptagreindar. Þetta er
spennandi tækifæri fyrir lausnamiðaða og skapandi manneskju sem er
lykilaðili í að gögn séu nýtt til ákvarðanatöku á árangursríkan hátt.
Helstu verkefni eru að þróa og reka vöruhús gagna, ásamt því að hanna
mælaborð og greiningar í Tableau. Verkefnin eru unnin með samstarfsfólki
eininga samstæðunnar.
Ef þú býrð yfir samskiptahæfni, áhuga á gögnum og vilja til að miðla
þekkingu viljum við heyra frá þér. Þú þarft að hafa þekkingu á
gagnagrunnsforritun (SQL, TSQL, PL/SQL) vera með háskólapróf í
tölvunarfræði, verkfræði eða sambærilega menntun. Næmt auga fyrir
framsetningu gagna, skipulagsfærni og hugmyndaauðgi er kostur.

Sótt er um starfið á ráðningarvef OR, starf.or.is, þar sem nánari
upplýsingar er að finna.
Umsóknarfrestur er til og með 30. september 2019.
Við hvetjum konur sérstaklega til að sækja um.*
OR er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks með mikla þekkingu.
Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu röð hvað snertir öryggi, jafnrétti,
vinnuumhverfi og möguleika til að samræma vinnu og einkalíf.
*Þar sem konur eru í miklum minnihluta starfsfólks hjá Upplýsingatækni OR hvetjum við þær
sérstaklega, á grundvelli 1. mgr. 18. gr. laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr.
10/2008, til að sækja um.
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Nýtt fólk

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, employing 66 established staff members representing 18 different 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.

Björn til Fréttablaðsins

B

jörn Þorfinnsson hefur verið
ráðinn sem blaðamaður hjá
Fréttablaðinu og hóf störf
í byrjun september. Síðastliðin
fjögur ár starfaði Björn hjá DV,
fyrst sem blaðamaður en síðar
sem fréttastjóri helgarblaðsins.
Styrkleiki Björns sem blaðamanns liggur í því að hann hefur
áhuga á öllu sem er á sama tíma hans
helsti veikleiki. Björn er 39 ára gamall og er viðskiptafræðimenntaður. Helsta áhugamál Björns er skáklistin
og er hann margfaldur Íslands- og Norðurlandameistari
á því sviði.

Director of Internal Market Affairs

JOB REFERENCE 16/2019
Deadline for applications:
10 November 2019 (midnight CET)

Jón Örn til Dögunar

Start date: April/May 2020 if possible

J

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

ón Örn Stefánsson hefur
tekið við stöðu gæða- og
verkefnastjóra hjá Dögun
á Sauðárkróki en það er
sjávarútvegsfyrirtæki sem sérhæfir sig í veiðum og vinnslu
á rækju. Jón Örn starfaði áður
sem sölustjóri Vilko á Blönduósi, og þar áður sem verkefnastjóri Fisk seafood á Sauðárkróki.
Hann var sjómaður til fjölda ára á bæði minni bátum og
stærri togurum. Hann er menntaður fiskeldisfræðingur
frá Háskólanum að Hólum með skipstjórnar- og vélstjórnarréttindi frá Tækniskóla Íslands.

Þráinn nýr framkvæmdastjóri VITA

Þ

ráinn Vigfússon hefur verið
ráðinn nýr framkvæmdastjóri ferðaskrifstofunnar
VITA, dótturfélags Icelandair
Group. Hann tekur við af Herði
Gunnarssyni sem hefur byggt
upp og leitt félagið í tæpan
áratug. Þráinn hefur starfað sem
fjármálastjóri VITA og Iceland Travel
síðastliðin 10 ár. Áður starfaði hann sem
framkvæmdastjóri Kynnisferða eftir að hafa starfað sem
fjármálastjóri fyrirtækisins frá árinu 1996.

Role Description
ESA is recruiting a Director to lead its Internal
Market Affairs Directorate (IMA).
IMA is responsible for monitoring the EEA EFTA
States to ensure that they comply with their obligations in the field of internal market law. In
addition to the fundamental freedoms, this
includes compliance with secondary legislation
in the field of food safety, transport, energy, the
environment and financial services.
We are looking for an EEA law specialist who will
lead a large multi-disciplinary team of staff and
provide legal and strategic advice to the College
on all Internal Market law matters. The successful candidate will manage the work of the direc-

torate, ensure effective inter-departmental cooperation and represent ESA as required.
In accordance with ESA’s policy on recruitment,
applications are particularly encouraged from
qualified female candidates for this position in
our Senior Management Team.
IMA consists of three units dealing with EEA law
in their respective areas: Food Safety, Transport
and General Internal Market. The Director is supported by four Deputy Directors and has overall
responsibility for the management and leadership of over 30 staff members. IMA is a multidisciplinary team, comprised of legal case handlers, veterinary and transport inspectors and
administrative staff.

Fræðslusvið óskar eftir
sérfræðingum
Reykjanesbær er fjórða stærsta sveitarfélag landsins með um 19 þúsund íbúa. Hjá Reykjanesbæ starfar
samhentur hópur starfsmanna sem hefur það að leiðarljósi að þjónusta við íbúa bæjarins sé eins og
best verður á kosið hverju sinni. Við bjóðum góða starfsaðstöðu, jákvætt andrúmsloft og tækifæri til
starfsþróunar.
Reykjanesbær óskar eftir öflugum einstaklingum til að ganga til liðs við hóp metnaðarfullra sérfræðinga
á fræðslusviði bæjarins. Rík áhersla er lögð á þróun og nýsköpun á sviði menntamála með það fyrir
augum að búa börnum sem best umhverfi til að alast upp í og þroskast. Starfsfólk skólaþjónustu starfar í
þverfaglegu starfsumhverfi þar sem sjálfstæð og vönduð vinnubrögð, ásamt hagsmunum nemenda,
eru höfð að leiðarljósi.

Hegðunarráðgjafi

Hrafnhildur Hafsteins.
til Hjallastefnunnar

H

rafnhildur Hafsteinsdóttir
hefur verið ráðin í nýtt
starf markaðs- og gæðastjóra hjá Hjallastefnunni.
Hún hefur síðastliðin þrjú ár
verið framkvæmdastjóri Félags
kvenna í atvinnulífinu (FKA)
en áður starfaði hún í níu ár
sem verkefnastjóri MBA-náms við
Háskólann í Reykjavík (HR) og þar áður
í fimm ár sem kynningarstjóri Námsgagnastofnunar.
Hrafnhildur er með PLD-gráðu frá IESE Business School
í Barcelona, BA-gráðu í almannatengslum frá Auckland
University of Technology á Nýja-Sjálandi og IAA-gráðu
í markaðs- og auglýsingafræðum frá IACT í Kúala
Lúmpúr í Malasíu.

Tilkynningar um nýtt fólk Atvinnublað Fréttablaðsins
kemur út á laugardögum í viku hverri. Umsjónarmaður
blaðsins er Hrannar Helgason. Blaðið birtir valdar
greinar um ráðningu nýrra starfsmanna. Sendið tilkynningar ásamt mynd af viðkomandi á netfangið:
nyttfolk@frettabladid.is

Starfssvið
• Sérhæfð og einstaklingsmiðuð ráðgjöf til
skóla vegna nemenda í leikskóla og yngri
bekkjum grunnskóla sem eiga erfitt með
að taka virkan þátt í daglegu skólastarfi.
• Bein athugun á börnum í leik- og
grunnskólum, þar sem stuðst er við
viðurkenndar aðferðir við kortlagningu
hegðunar (sbr. virknimat).
• Vinnur aðgerðaráætlun í samstarfi við
starfsfólk skóla og styður við innleiðingu
og framkvæmd hennar.
• Vinnur í þverfaglegu teymi skólaþjónustu.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun og reynsla á sviði sálfræði, atferlisfræði,
kennslufræða og/eða önnur menntun sem nýtist í
starfi og tengist vinnu með börnum í skólaaðstæðum.
• Framhaldsmenntun æskileg.
• Yfirgripsmikil þekking og reynsla á sviði árangursríkra
uppeldis- og hegðunarmótandi aðferða.
• Þekking og reynsla af ráðgjöf til foreldra og
starfsmanna skóla.
• Skipulagshæfni, sjálfstæði, frumkvæði og leikni í
mannlegum samskiptum.
• PMT-O menntun er kostur.
• Hreint sakavottorð.

Sálfræðingur
Starfssvið
• Sálfræðilegar athuganir á börnum í leikog grunnskólum.
• Fræðsla til barna og fjölskyldna þeirra.
• Ráðgjöf við starfsfólk í skólum.
• Vinnur í þverfaglegu teymi skólaþjónustu.

Umsóknarfrestur í bæði störfin er til og með
29. september 2019.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Sálfræðimenntun og réttindi til að starfa sem
sálfræðingur.
• Þekking á þroska og þroskafrávikum barna er
æskileg.
• Reynsla af sálfræðilegum athugunum og ráðgjöf
vegna barna er æskileg.
• Skipulagshæfni, sjálfstæði, frumkvæði og leikni í
mannlegum samskiptum.
• Hreint sakavottorð.

Umsóknum er skilað rafrænt á vef Reykjanesbæjar, www.reykjanesbaer.is, undir Laus störf.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Einar Trausti Einarsson yfirsálfræðingur, einar.t.einarsson@reykjanesbaer.is
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^ƚĂƌĨĂƚŽƌŐ͘ŝƐ

SMURSTÖÐ / YFIRMAÐUR
Óskum eftir að ráða yﬁrmann til starfa á lítilli smurstöð
í Reykjavík. Smurstöðin er gamalgróin og með mikla
viðskiptavild.
Viðkomandi þarf að hafa gott vald á íslensku og ríka
þjónustulund.
Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál.
Umsóknir berist til starfstrax@gmail.com

Laus störf
hjá Kópavogsbæ
Leikskólar Kópavogs óska eftir aðstoðarleikskólastjóra, starfsmanni í sérkennslu og leikskólakennurum.
Grunnskólar Kópavogs auglýsa eftir forfallakennurum og frístundaleiðbeinendum.
Velferðarsvið óskar eftir félagsliðum í heimaþjónustu, iðjuþjálfa, teymisstjóra, starfsfólki í
tímabundið starf með fötluðum og starfsfólki
í heimaþjónustu.
Umhverﬁssvið óskar eftir verkefnastjóra í
þjónustumiðstöð.
Menntasvið óskar eftir frístundaleiðbeinanda í
frístundaklúbb og verkefnastjóra upplýsingatækni.
Kynntu þér ölbreytt og spennandi störf á
heimasíðu okkar www.kopavogur.is

kopavogur.is

STÖRF HJÁ

GARÐABÆ

>ĂƵƐƐƚƂƌĨŚũĄƌşŬŝŶƵŽŐƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƌƵŵŵĄůĞĨŶŝƌşŬŝƐƐƚĂƌĨƐŵĂŶŶĂ
^ƚĂƌĨ

^ƚŽĨŶƵŶ

^ƚĂĝƵƌ

Eƌ͘ĄǀĞĨ

Sérfræðilæknir
Hjúkrunarfræðingur
Deildarstjóri tæknideildar
Sérfr. í greiningu/rannsóknaraðst.
Sérfr. í stoðþjónustu/greiningu
Innviðastjóri
Verkefnisstjóri
Verkefnisstjóri
Sérfræðingur í jarðefnafræði
Lögfræðingur
Starf í þjónustudeild
Aðstoðarmaður í eldhús
Hjúkrunarfræðingur
Fagstjóri lækninga
Hjúkrunarfr. í geðheilsuteymi
Félagsliði
Ráðgjafi/stuðningsfulltrúi
Sjúkraliði
Verkstjóri á saumastofu
Hjúkrunarfræðingur
Sjúkraliði
Sérhæfður starfsmaður
Sjúkraþjálfi
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Álftanesskóli
• Leiðbeinendur á tómstundaheimili
Hofsstaðaskóli
• Aðstoðarskólastjóri
• Umsjónarkennari í afleysingu
Urriðaholtsskóli
• Leikskólakennarar eða annað
háskólamenntað starfsfólk
Kirkjuból
• Deildarstjóri
• Leikskólakennari eða annað
háskólamenntað starfsfólk
Íþróttamiðstöðvar Garðabæjar
• Ásgarður - starfsmaður í kvennaklefa
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns,
eru hvattir til að sækja um.
Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is.
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Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfsmanna- 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 sérfræðiog stjórnunarstöður.

www.stra.is
Með starf
fyrir þig

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.
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Bifvélavirki óskast
á bílaverkstæði í Reykjavík

Skóla- og frístundasvið

Reynsla af bilanagreinum og sjálfstæð vinnubrögð kostur.

Staða leikskólastjóra við leikskólann Klettaborg
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu leikskólastjóra í Klettaborg lausa til umsóknar.
Klettaborg er fjögurra deilda leikskóli við Dyrhamra í Grafarvogi í næsta nágrenni við Voginn. Leiðarljós leikskólans eru gleði, virðing og
öryggi. Klettaborg er heilsueﬂandi leikskóli og áhersla lögð á hreyﬁngu og útiveru. Unnið er eftir hugmyndafræði John Dewey um að læra
í gegnum leikinn og með læsi í gegnum þjóðsögur, þulur og Lubbi ﬁnnur málbein. Markvisst er unnið að því að skapa frjótt málumhverﬁ þar
sem áhersla er lögð á góð samskipti og að börnin njóti hlýju og umhyggju þannig að þeim líði vel í leikskólanum, læri og dafni. Börnin eru
með ferilmöppur sem fylgir þeim alla leikskólagönguna og gott samstarf er á milli leikskólans og hverﬁsskólans. Klettaborg var metin af
Menntamálastofnun 2018 og á heimasíðu leikskólans, www.klettaborg.is, má nálgast upplýsingar um það og um starﬁð í leikskólanum.
Leitað er að einstaklingi sem býr yﬁr leiðtogahæﬁleikum og er tilbúinn til að leiða áfram gott og metnaðarfullt leikskólastarf í Klettaborg.

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

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

Húsvörður – Staðarhaldari
Húsfélagið að Löngulínu 2 í Garðabæ vill ráða húsvörð
- staðarhaldara í hlutastarf (30-35%) auk nokkurra aukaverka
eftir samkomulagi. Fastur vinnutími er mánudaga - miðvikudaga
og föstudaga, frá kl. 8-12.
Í húsinu eru 48 íbúðir í þremur stigagöngum ásamt bílgeymslu.
Verkefni staðarhaldara eru almenn þrif á sameign, umhirða
um lóð, bílastæði og bílageymslu auk minniháttar viðhalds og
endurbóta.
Staðarhaldari þarf að vera sérstaklega þrifsækinn, laghentur og
útsjónarsamur og hafa auga fyrir því sem betur má fara.
Umsóknir berist:
Eignaumsjón hf. Suðurlandsbraut 30, 108 Reykjavík eða
thjonusta@eignaumsjon.is, skýring(subject): (V19-36716)
Umsóknarfrestur er til og með 20. september 2019

Í öllu starﬁ skóla- og frístundasviðs er unnið að innleiðingu Menntastefnu Reykjavíkur, „Látum draumana rætast“, þar sem leiðarljósin eru
virkni og þátttaka barna, aukið samstarf og fagmennska.
Umsókn fylgi yﬁrlit yﬁr nám og fyrri störf, leyﬁsbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari og greinargerð um framtíðarsýn
umsækjanda á starf í leikskólanum.
Ráðið verður í stöðuna frá 1. janúar 2020. Umsóknarfrestur er til og með 30. september 2019.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda
leikskóla. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starﬁð á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Nánari upplýsingar veita Ingibjörg M. Gunnlaugsdóttir, skrifstofustjóri fagskrifstofu leikskólamála eða Elísabet Helga Pálmadóttir,
sími 411 1111. Netföng: ingibjorg.m.gunnlaugsdottir@reykjavik.is/elisabet.helga.palmadottir@reykjavik.is.

Skóla- og frístundasvið

Staða leikskólastjóra við leikskólann Garðaborg
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu leikskólastjóra í Garðaborg lausa til umsóknar.
Garðaborg er tveggja deilda leikskóli við Bústaðaveg í Reykjavík. Unnið er eftir hugmyndafræði John Dewey og Caroline Pratt þar
sem lögð er áhersla á frjálsan leik, opinn efnivið, einingakubba og holukubba sem ýta undir ímyndunaraﬂ, sköpun, útsjónarsemi og
rökhugsun. Markvisst er unnið með Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og að auknu lýðræði í öllu starﬁ leikskólans, m.a. með því
að börnin tjái skoðanir sínar, geti haft áhrif á eigin þekkingaröﬂun og daglegt líf. Leikskólinn er í samstarﬁ við íþróttafélagið Víking,
tekur þátt í Vináttuverkefni Barnaheilla og samstarfsverkefninu „Kynslóðir leika“ með eldri borgurum í hverﬁnu. Á næstu misserum
er fyrirhuguð endurgerð leikskólalóðarinnar auk þess sem unnið verður að innleiðingu nýrrar menntastefnu Reykjavíkurborgar með
áherslu á félagsfærni.
Leitað er að einstaklingi sem býr yﬁr leiðtogahæﬁleikum og er tilbúinn til að leiða áfram gott og metnaðarfullt
leikskólastarf í Garðaborg.
Meginhlutverk leikskólastjóra er að:
• Vera faglegur leiðtogi leikskólans og móta framtíðarstefnu
hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár og stefnu
Reykjavíkurborgar.
• Bera ábyrgð á daglegu starﬁ í leikskólanum.
• Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra
og starfsmenn.
• Hafa yﬁrumsjón með innra mati á starﬁ leikskólans
og umbótaáætlunum.
• Hvetja til þróunar og nýbreytni í leikskólastarﬁ.
• Stýra rekstri leikskólans á grundvelli fjárhagsáætlunar.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum,
vinnutilhögun og starfsþróun.
• Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila.

Umsóknir óskast sendar
á as.v@internet.is

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

Í öllu starﬁ skóla- og frístundasviðs er unnið að innleiðingu Menntastefnu Reykjavíkur, „Látum draumana rætast“,
þar sem leiðarljósin eru virkni og þátttaka barna, aukið samstarf og fagmennska.
Umsókn fylgi yﬁrlit yﬁr nám og fyrri störf, leyﬁsbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari og greinargerð um framtíðarsýn umsækjanda á starf í leikskólanum.
Ráðið verður í stöðuna frá 1. janúar 2020. Umsóknarfrestur er til og með 30. september 2019.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna
Félags stjórnenda leikskóla. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starﬁð á heimasíðu Reykjavíkurborgar,
www.reykjavik.is/storf
Nánari upplýsingar veita Ingibjörg M. Gunnlaugsdóttir, skrifstofustjóri fagskrifstofu leikskólamála eða
Elísabet Helga Pálmadóttir, þróunarfulltrúi, sími 411 1111.
Netföng: ingibjorg.m.gunnlaugsdottir@reykjavik.is/elisabet.helga.palmadottir@reykjavik.is

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

Starfsmaður óskast í
varahlutadeild Suzuki!
Leitum að vinnusömum, jákvæðum og metnaðarfullum einstakling í varahlutadeild Suzuki.

Vilt þú taka þátt í uppbyggingu, þróun
og mótun geðheilsuteyma?

Hæfniskröfur:
Almennur áhugi og þekking á bílum eða reynsla sem
nýtist í starﬁ.
Um er að ræða fullt starf og óskað er eftir því að
viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst.

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá fyrir
20. september á netfangið varahlutir@suzuki.is
Suzuki bílar • Skeifunni 17 • 108 Reykjavík • 568 5100

Landhönnun

Laus eru til umsóknar störf hjúkrunarfræðinga við Geðheilsuteymi
HH suður og vestur. Geðheilsuteymi HH er nýtt þjónustuúrræði þar
sem batahugmyndafræðin er höfð að leiðarljósi. Hafir þú áhuga á
uppbyggingu, þróun og mótun þverfaglegra geðheilsuteyma eru
eftirfarandi störf laus til umsóknar:

O Hjúkrunarfræðingur Geðheilsuteymi HH vestur
O Hjúkrunarfræðingur Geðheilsuteymi HH suður
O Sérfræðingur í geðhjúkrun Geðheilsuteymi HH suður

landslagsarkitektar

Nánari upplýsingar veita:

Teiknistofan Landhönnun á Selfossi
óskar eftir að ráða landslagsarkitekt
til starfa sem fyrst.

Hrönn Harðardóttir, teymisstjóri Geðheilsuteymi HH vestur
hronn.hardardottir@heilsugaeslan.is - 513-6350
Íris Dögg Harðardóttir, teymisstjóri Geðheilsuteymi HH suður
iris.dogg.hardardottir@heilsugaeslan.is - 821-2161

Arkitekt, skipulagsfræðingur eða
umhverfisskipulagsfræðingur
kemur einnig til greina.
Nánari upplýsingar gefur Hermann
í síma 4823300, 8961809 eða á
hermann@landhonnun.is

Nánari upplýsingar eru á www.heilsugaeslan.is eða www.starfatorg.is
Landhönnun slf.
Landslagsarkitektar FÍLA
Eyravegi 29, 800 Selfoss
Sími: 482 3300, landhonnun.is

Fullt af öflugu sölufólki!
hagvangur.is
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Nýtt fólk
Arnþór Jónsson til AVIS

A

rnþór Jónsson hefur
tekið við sem sölustjóri
innanlandsmarkaðar hjá
bílaleigunni AVIS en starfið er
tilkomið vegna aukinna umsvifa
og mikils vaxtar á starfsemi AVIS
innanlands. Arnþór starfaði áður
sem ráðgjafi á fyrirtækjasviði
hjá Intrum/Motus ehf. á árunum
2010 til 2018 áður en hann gekk
til liðs við AVIS. Hann lauk M.Sc.-gráðu í alþjóðaviðskiptum með áherslu á kínversku og markaðsfræði frá
Háskólanum í Reykjavík árið 2010 og B.Sc.-gráðu í viðskiptafræði frá Háskólanum á Bifröst árið 2008.

Eiríkur Elías nýr forseti
lagadeildar HR

E

iríkur Elís Þorláksson hefur
verið ráðinn forseti lagadeildar Háskólans í Reykjavík. Eiríkur lauk fullnaðarprófi
í lögfræði árið 2001 og meistaranámi frá King’s College í London
árið 2008. Eiríkur hefur starfað
hjá HR síðan 2012, fyrst sem
lektor og sem dósent frá árinu
2017. Hann hefur kennt bæði í
grunn- og meistaranámi, einkum greinar á sviði réttarfars og fjármunaréttar. Enn fremur hefur hann sinnt
rannsóknum á þeim sviðum og nýverið kom út bók eftir
hann um alþjóðlegan einkamálarétt.
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Bókari/launafulltrúi
NPA miðstöðin óskar eftir að ráða bókara/launafulltrúa til starfa
MIÐSTÖÐIN
NPA miðstöðin leitar að öﬂugum einstaklingi til að annast fjölbreytt verkefni á skrifstofu miðstöðvarinnar er tengjast bókhaldi,
reikningagerð, launagreiðslum, eftirfylgni með samningum NPA notenda, innheimtu krafna, bókunum, afstemmingum, gerð
reikningsyﬁrlita o.s.frv. Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi framtíðarstarf í skemmtilegu starfsumhverﬁ.
Um getur verið að ræða 80% til 100% starfshlutfall. Unnið er á hefðbundnum skrifstofutíma en vinnutími getur verið sveigjanlegur.
Horft verður sérstaklega til umsækjenda sem hafa persónulega reynslu af NPA eða sambærilegu og er fatlað fólk sérstaklega
hvatt til þess að sækja um.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Próf sem viðurkenndur bókari. Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ æskileg.
• Reynsla af bókhaldsstörfum og góð bókhaldskunnátta mikilvæg.
• Mjög góð kunnátta í ritvinnsluforritum og töﬂureiknum, s.s. Word og Excel. Góð almenn tölvukunnátta einnig mikilvæg.
• Góðir samskiptahæﬁleikar og færni í að leiðbeina öðrum. Góð kunnátta í íslensku og ensku, í rituðu jafnt sem töluðu máli.
• Kunnátta í DK hugbúnaði er kostur.
• Frumkvæði og hæﬁleikar til að laga sig að fjölbreyttum aðstæðum.
• Jákvæðni og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Umsókn, ásamt ferilskrá, sendist á npa@npa.is. Umsóknarfrestur er til og með 23. september 2019, æskilegast er að viðkomandi
geti haﬁð störf sem fyrst. Nánari upplýsingar veitir Hjörtur Eysteinsson, framkvæmdastjóri, í síma 567 8270 eða í gegnum
hjortur@npa.is.
NPA miðstöðin er vaxandi samvinnufélag í eigu fatlaðs fólks og er rekin án ágóðasjónarmiða. Miðstöðin hefur það
hlutverk að hafa umsýslu með samningum félagsmanna sinna um notendastýrða persónulega aðstoð (umsýsluaðili).
Enn fremur er miðstöðin vinnuveitandi aðstoðarfólks félagsmanna. NPA miðstöðin vinnur samkvæmt hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf og tekur virkan þátt í stefnumótun og innleiðingu þeirrar hugmyndafræði.

Hallgrímur Björnsson til
Lauf Cycling

Í

slenski reiðhjólaframleiðandinn Lauf Cycling hefur ráðið
Hallgrím Björnsson í stöðu
fjármála- og rekstrarstjóra. Hallgrímur er með meistaragráðu í
hagfræði og fjármálum frá Viðskiptaháskólanum í Kaupmannahöfn og BS-gráðu í hagfræði og
viðskiptafræði frá Viðskiptaháskólanum í Árósum. Þá er Hallgrímur löggiltur verðbréfamiðlari. Á árunum 2007-2016
starfaði hann í fjármálageiranum á sviði fjárstýringar,
fyrirtækjaráðgjafar og greiningar. Á árunum 2016-2019
starfaði Hallgrímur sem forstöðumaður hjá Eimskip.

Spennandi störf hjúkrunarfræðinga

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins (HH) hefur á að skipa sérhæfðu og
metnaðarfullu starfsfólki sem vinnur í hvetjandi og áhugaverðu starfsumhverfi þar sem frumkvæði og sjálfstæði þeirra fær að njóta sín.
Vinnutíminn er fjölskylduvænn og verkefnin fjölbreytt.
Laus eru störf hjúkrunarfræðinga á eftirfarandi stöðvum:

Margrét nýr forstjóri EY

M

argrét Pétursdóttir mun í
september taka við sem
forstjóri endurskoðunar- og ráðgjafarfyrirtæksins
EY. Hún er einn af eigendum
EY og hefur starfað hjá félaginu
frá stofnun þess á Íslandi. Hún
hefur verið sviðsstjóri endurskoðunarsviðs undanfarin ár.
Auk starfa sinna hjá EY hefur Margrét verið formaður Félags löggiltra
endurskoðenda, FLE, og situr núna í stjórn Alþjóðasambands endurskoðenda, IFAC.

Tilkynningar um nýtt fólk Atvinnublað Fréttablaðsins
kemur út á laugardögum í viku hverri. Umsjónarmaður
blaðsins er Hrannar Helgason. Blaðið birtir valdar
greinar um ráðningu nýrra starfsmanna. Sendið tilkynningar ásamt mynd af viðkomandi á netfangið:
nyttfolk@frettabladid.is

O Heilsugæsla Seltjarnarnes og Vesturbæ
O Heilsugæslan Miðbæ
O Heilsugæslan Garðabæ

Nánari upplýsingar veita:
Emilía P. Jóhannsdóttir, svæðistjóri Heilsugæslu Seltjarnarnes og Vesturbæ
emilia.p.johannsdottir@heilsugaeslan.is -513-6100
Hafdís Ólafsdóttir, fagstjóri hjúkrunar Heilsugæslunni Miðbæ
hafdis.olafsdóttir@heilsugaeslan.is - 513-5950
Margrét Björnsdóttir, fagstjóri hjúkrunar Heilsugæslu Garðabæjar
margret.bjornsdottir@heilsugaeslan.is - 513-5500

Nánari upplýsingar eru á www.heilsugaeslan.is eða www.starfatorg.is

VIRÐING - SAMVINNA - FAGMENNSKA

ATVINNUAUGLÝSINGAR

L AU G A R DAG U R 1 4 . S E P T E M B E R 2 0 1 9

13

Húsvörður – Staðarhaldari
Húsfélagið að Löngulínu 2 í Garðabæ vill ráða húsvörð
- staðarhaldara í hlutastarf (30-35%) auk nokkurra aukaverka
eftir samkomulagi. Fastur vinnutími er mánudaga - miðvikudaga
og föstudaga, frá kl. 8-12.
Í húsinu eru 48 íbúðir í þremur stigagöngum ásamt bílgeymslu.
Verkefni staðarhaldara eru almenn þrif á sameign, umhirða
um lóð, bílastæði og bílageymslu auk minniháttar viðhalds og
endurbóta.
Staðarhaldari þarf að vera sérstaklega þrifsækinn, laghentur og
útsjónarsamur og hafa auga fyrir því sem betur má fara.
Umsóknir berist:
Eignaumsjón hf. Suðurlandsbraut 30, 108 Reykjavík eða
thjonusta@eignaumsjon.is, skýring(subject): (V19-36716)

Vilt þú taka þátt í uppbyggingu
og þróun á heilsugæslustöð?

Umsóknarfrestur er til og með 20. september 2019

Heilsugæsla Mosfellsumdæmis hefur laust til umsóknar
starf fagstjóra lækninga.

Áb . S ig urður Gunnl augsson l öggi l tur fastei gnasal i

LEITAR AF STARFSKRÖFTUM,
VERKEFNASTAÐA GÓÐ
Leitum af:
Einstakling sem er löggiltur fasteignasali
með reynslu!

Hér er spennandi starf fyrir lækni sem hefur áhuga á uppbyggingu
og þróun á heilsugæslustöð. Íbúum Mosfellsbæjar hefur fjölgað
mikið undanfarin ár og eru mörg spennandi tækifæri í þróunar og
uppbyggingu innan heilsugæslu í Mosfellsbæ.

Upplýsingar veita:
Dagný Hængsdóttir, svæðisstjóri Heilsugæslu
Mosfellsumdæmis dagny.haengsdottir@heilsugaeslan.is 513-6050
Sigríður D. Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri lækninga
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins
sigridur.d.magnusdottir@heilsugaeslan.is - 513-5015

Einstakling í löggildingarnámi með reynslu af
sölumennsku!
Árangurstengd laun í boði.
Góð starfsaðstaða.

Umsóknarfrestur til 20.sept. 2019.
Vinsamlegast sendið inn starfsferilskrá
á netfangið: sigurdur@fstorg.is

Nánari upplýsingar eru á www.heilsugaeslan.is
og www.starfatorg.is

VIRÐING - SAMVINNA - FAGMENNSKA
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FERÐIN BYRJAR HÉR!
Við leitum að metnaðarfullum og hressum ferðafélögum í fjölbreytt og spennandi störf hjá einu stærsta ferðaþjónustufyrirtæki landsins.

Gjaldkeri /
Innheimtufulltrúi Bókari
STARFSSVIÐ
• Greiðsla reikninga og gerð greiðsluáætlana.
• Innheimta á útistandandi viðskiptakröfum.
• Samskipti við innheimtustofnanir,
milliinnheimtuaðila og lögheimtuaðila.
• Umsjón með viðskiptamannabókhaldi
og mat á viðskiptamönnum.
MENNTUNAR- & HÆFNISKRÖFUR
• Menntun sem nýtist í starfi,
háskólamenntun er kostur.
• Reynsla af sambærilegum störfum.
• Góð almenn tölvukunnátta og góð færni
í Excel. Þekking á Navision er kostur.
• Góð íslensku- og enskukunnátta.
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
í starfi.
• Vönduð og nákvæm vinnubrögð.
• Góð framkoma og lipurð í mannlegum
samskiptum.

STARFSSVIÐ
• Dagleg færsla bókhalds.
• Afstemmingar lánardrottna,
bankareikninga o.þ.h.
• Almenn bókhaldsvinna.
MENNTUNAR- & HÆFNISKRÖFUR
• Stúdentspróf og viðbótarmenntun
sem nýtist í starfi.
• Viðurkenndur bókari er kostur.
• Reynsla af bókhaldsstörfum.
• Þekking á Navision bókhaldskerfinu
er æskileg.
• Nákvæm, vönduð og sjálfstæð vinnubrögð.
• Góð framkoma og lipurð í mannlegum
samskiptum.

Vörustjóri

Forritari

Akstursfulltrúi

STARFSSVIÐ
• Umsjón með vöruframboði.
• Nýsköpun og þróun á vöruframboði.
• Verðlagning og framlegðargreining á vörum.
• Þjónusta og samskipti við samstarfsaðila
ásamt samningagerð.
• Teymisvinna á sölu- og markaðssviði
og samstarf þvert á deildir.

STARFSSVIÐ
• Hugbúnaðarþróun á innri og ytri kerfum.
• Viðmóts- og vefforritun með áherslu
á notendaupplifun.
• Teymisvinna og samskipti við
samstarfsaðila.

STARFSSVIÐ
• Dagleg verkstjórn ásamt undirbúningi og
umsjón með akstri almenningsvagna.
• Samskipti við vagnstjóra.
• Skýrslugerð og skráning í flotastýringarkerfi.
• Vinna eftir umhverfis-, öryggis- og
gæðastöðlum fyrirtæksins.

MENNTUNAR- & HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun eða önnur sambærileg
menntun sem nýtist í starfi.
• Góð almenn tölvukunnátta og góð
færni í Excel.
• Nákvæm, vönduð og sjálfstæð vinnubrögð.
• Sveigjanleiki og hæfni til að fást við
margþætt verkefni.
• Góð framkoma og lipurð í mannlegum
samskiptum.
• Reynsla úr ferðaþjónustu kostur.

MENNTUNAR- & HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun í tölvunarfræði eða
sambærilegt.
• A.m.k. 5 ára reynsla af hugbúnaðargerð
og/eða vefforritun.
• Þekking og reynsla á .Net, C#, Web API
og MVC, Javascript (React, Redux, Hooks)
og MS SQL.
• Þekking og reynsla á útgáfustýringu
t.d. með Git.
• Sjálfstæð vinnubrögð og metnaður til
að þróa framúrskarandi lausnir.

MENNTUNAR- & HÆFNISKRÖFUR
• Menntun sem nýtist í starfi.
• Stjórnunarreynsla er æskileg.
• Aukin ökuréttindi D ásamt þekkingu á
atvinnubílum og umferðaröryggi er kostur.
• Góð íslensku- og enskukunnátta í töluðu
og rituðu máli.
• Mjög góð skipulagshæfni og útsjónarsemi.
Hæfni til að tileinka sér nýjungar.
• Framúrskarandi þjónustulund og lipurð
í mannlegum samskiptum.

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ 18. SEPTEMBER 2019.
Eingöngu er tekið á móti umsóknum rafrænt
á jobs.re.is. Ítarlegri upplýsingar um störfin,
hæfniskröfur og umsóknargögn er að finna
á umsóknarsíðu. Við hvetjum bæði karla og
konur til að sækja um störfin.

Reykjavik Excursions-Kynnisferðir er öflugt ferðaþjónustufyrirtæki
með um 470 starfsmenn. Við erum leiðandi í skipulagningu og
rekstri ferða með erlenda og innlenda ferðamenn um Ísland.
Hjá okkur starfar metnaðarfullt starfsfólk sem leggur sig fram
við að veita framúrskarandi þjónustu.

Við gætum
verið með næsta
starfsmann
mánaðarins á skrá

Klettagörðum 12 • 104 Reykjavík • 580 5400 • www.re.is

Ráðgjafar okkar búa
\ðUYķÐWÈNULĜHNNLQJX
ÀDWYLQQXOķðQXRJ
YHLWDWUDXVWDRJ
SHUVŉQXOHJDUÀÐJMŌI

capacent.is
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ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

Skrifstofurými á Klapparstíg
til leigu
Til leigu er gott og bjart skrifstofurými að Klapparstíg
25-27, 101 Reykjavík. Rýmið er á 4. hæð hússins, gott
aðgengi, lyfta í húsinu. Skrifstofurýmið er samtals 120
til 159,8 m2 en þar er um 3 herbergi að ræða. Mögulegt
er að taka einstaka hluta rýmisins á leigu eða það allt.
Einnig er í sama húsi geymslur í kjallara en stærð þess er
88.4 m2 . Hægt er ef þörf krefur að undanskilja geymslur
varðandi útleigu.

• Bryggjugata og Miðbakki. Gatnagerð og lagnir,
útboð nr. 14651.
• Sjálfvirk almenningssalerni í Reykjavík,
EES útboð nr. 14650
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á
www.reykjavik.is/utbod
Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

Nánari upplýsingar gefur

Við ráðum
Ráðum býður upp á ráðgjöf
og ráðningarþjónustu sniðna
að þörfum viðskiptavinarins.

Valbjörn Steingrímsson í s. 842 4353
eða í netfanginu valbjorn@vjp.is

ÚTBOÐ

ÚTBOÐ

Tilboðsfrestur að renna út!
Stjórnendaleit
Reynsla og gott tengslanet sérfræðinga
Ráðum skilar árangri þegar finna þarf æðstu
stjórnendur eða fólk í stjórnir fyrirtækja.

Tilboðsfrestur vegna áður auglýsts útboðs Bandaríska
varnarmálaráðuneytisins á verkefnum á öryggissvæðinu á
Keﬂavíkurﬂugvelli er að renna út.

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga

Tilboðum verður að skila fyrir kl 14:00 þann 30. september nk.

Góður gagnagrunnur, gott tengslanet og áralöng reynsla á ráðningarmarkaði eykur líkurnar
á því að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.

Nánari upplýsingar eru aðgengilegar á vefsíðunni Federal
Business Opportunities, https://www.fbo.gov/

Almennar ráðningar á markaði
Öflun umsækjenda í almenn störf er ein helsta
áskorun fyrirtækja í dag. Þekking á markaðnum
er því mikilvæg og þar skiptir reynslan miklu
máli. Með leit í gagnagrunni eða auglýsingu í
viðeigandi miðlum aðstoðar Ráðum fyrirtæki
við að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.

Sveigjanleg nálgun
Sérstaða Ráðum liggur í sveigjanlegri nálgun
á ráðningarverkefnið. Fyrir utan að sjá um allt
ráðningarferlið komum við til móts við þarfir
fyrirtækja með því að sjá um hluta þess ef þörf
krefur, t.d. bakgrunnskannanir, hæfnismat eða
starfstengdar æfingar.

P19001: Airﬁeld Upgrades, P19002: Beddown Site Preparation,
P19003: Dangerous Cargo Pad Keﬂavik, Iceland
Solicitation Number: N6247019R5017
Agency: Department of the Navy
Ofﬁce: Naval Facilities Engineering Command
Location: NAVFAC Atlantic

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

20997 - FORVAL UM YFIRFERÐ SÉRUPPDRÁTTA
NÝR LANDSPÍTALI VIÐ HRINGBRAUT
MEÐFERÐARKJARNI
Nýr Landspítali ohf. (NLSH) óskar eftir umsóknum um
þátttökurétt í útboði á yﬁrferð séruppdrátta vegna útgáfu
byggingaleyﬁs fyrir meðferðakjarna sem verður hluti af
nýjum Landspítala við Hringbraut í Reykjavík. Hér er um
að ræða opið forval en útboðið verður lokað öðrum en
þeim bjóðendum sem tekið hafa þátt í forvalinu og uppfyllt
allar kröfur þess. Engin takmörkun er á fjölda bjóðenda.
Þannig verður öllum þátttakendum sem uppfyllt hafa
kröfur forvalsgagna og staðist forval boðið að taka þátt
í lokuðu útboði. Ekki verður greitt fyrir þátttöku í forvali
þessu. Niðurstöður forvalsins skulu gilda í 6 mánuði eftir
að þær liggja fyrir. Forval þetta er án skuldbindingar fyrir
verkkaupa, hvort og hvenær verkefnið verður boðið út og
þá í hvaða áföngum. Niðurstöður forvalsins skulu gilda í 6
mánuði talið frá því að þær verða kynntar. Kynningarfundur fyrir þátttakendur verður haldinn í húsakynnum NLSH.

ÚTBOÐ

Matstæki
Ráðum notast við nýjustu aðferðir við að meta
hæfni og persónuleikaþætti sem geta skipt
sköpum í ráðningum. Ráðum er í samstarfi við
bandaríska mannauðslausnafyrirtækið CEB sem
er í fararbroddi í persónuleikaprófum og öðrum
matstækjum sem eru sérstaklega hönnuð til að
greina sérstöðu og hæfileika einstaklinga áður
en ráðning fer fram.
Þannig er hægt að finna hæfasta einstaklinginn
með talsverðri nákvæmni. Persónuleikamatið
OPQ32 og DSI (Dependability & Safety Index)
skimunarprófið hafa t.d. verið stöðluð og
staðfærð að íslenskum markaði.

Ráðgjöf við starfslok
Viðskilnaður fyrirtækis við starfsmann skiptir
höfuðmáli þegar fyrirtækið á frumkvæðið að
starfslokum. Ráðum býður upp á viðtal við
ráðgjafa sem felur m.a. í sér upplýsingar um
atvinnumarkaðinn, ráðgjöf varðandi starfsferilskrá og kynningarbréf og hagnýt atriði
varðandi starfsleit og atvinnuviðtöl.

ALÞINGI
NÝBYGGING - JARÐVINNA
ÚTBOÐ NR. 21050
Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Alþingis óskar eftir tilboðum í
jarðvinnu vegna skrifstofu- og þjónustubyggingar á horni
Vonarstrætis og Tjarnargötu í Reykjavík, samkvæmt uppdráttum Studio Granda sem hlaut 1. verðlaun í samkeppni
um hönnun hússins. Stærð nýbyggingar verður um 6.200 m2.
Númer:
Útboðsaðili:
Tegund:
Útboðsgögn afhent:
Fyrirspurnarfrestur:
Opnun tilboða:

21050
Ríkiskaup
Verksamningur
13.9.2019
14.10.2019
22.10.2019

Útboðsgögn hafa verið aðgengileg í rafrænu útboðskerﬁ
Ríkiskaupa, TendSign, frá og með föstudeginum 13.9.2019.
Ekki verður haldinn hefðbundinn opnunarfundur.
Tilboðum skal skilað rafrænt í útboðskerﬁnu fyrir kl. 11.00
þann 22. október 2019.
Nánari upplýsingar er að ﬁnna í rafrænu útboðskerﬁ
Ríkiskaupa, https://tendsign.is/
Leiðbeiningar: https://www.rikiskaup.is/is/utbodsthjonusta/
leidbeiningar-fyrir-tendsign

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

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

Útboð nr. 20306

Endurnýjun á sátri rafals í
Sultartangastöð
Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í endurnýjun á sátri
rafals í Sultartangastöð, samkvæmt útboðsgögnum
nr. 20306.
Verklok eru 1.9.2021
Vettvangsskoðun verður í Sultartangastöð
þann 25. september 2019 kl. 16:00
Skýringafundur um tæknileg málefni verður haldinn
26. september kl. 8:30 á Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík.
Útboðsgögn eru aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar,
http://utbod.lv.is
Tilboðum skal skila til Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68,
103 Reykjavík, fyrir klukkan 12:00 þriðjudaginn
5. nóvember 2019 þar sem þau verða opnuð kl. 14:00
sama dag og lesin upp að viðstöddum þeim bjóðendum
sem þess óska.
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Bifvélavirki óskast
á bílaverkstæði í Reykjavík
Reynsla af bilanagreinum og sjálfstæð vinnubrögð kostur.

Umsóknir óskast sendar
á as.v@internet.is

SELÁS 7
310 Bo
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www.fastradningar.is
Glæsilegt
sumarhús

Vandað og hlýlegt sumarhús

FAST

4000 fm kjarri vaxin eignarlóð
Einstakt útsýni að Langá og
Snæfellsjökli
Um 70 mínútur frá Reykjavík og
stutt frá Borgarnesi
Steyptur grunnur og stórir
timburpallar
Fallegt handbragð og heitur pottur

Ráðningar

Verð:

Nánari upplýsingar veitir:

26,5 millj.

Þórunn Pálsdóttir, lögg. fasteignasali
thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000

569 7
7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

OTP
IILÐ
LHE
IÚGS
U

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

SKÁLARIMI - 801 SELFOSS (blátt hús)
OPIÐ HÚS SUNNUD. 15. SEPTEMBER KL.16.30-17.00

HEILDVERSLUN
Rótgróin snyrtivöru heildverslun til sölu í Hafnarﬁrði með góðri Ebitdu.
Verð á rekstri er 54,9m. Heildverslunin er í 118 fm húsnæði.
Möguleiki er að kaupa eða leigja húsnæðið.

Mikið endurnýjað 200 fm einbýlishús á fallegum útsýnisstað í
Flóahreppi. Fimm svefnherbergi, aukaíbúð í bílskúr, opið eldhús og
stofa. Tæplega 3.0 hektara eigarlóð. Frábært tækifæri, leyﬁ fyrir
gistiþjónustu. V: 55.000.000
Ekið er framhjá Selfossi, niður Villingaholtsveg og beigt til hægri þar sem
stendur Gaulverjabær.

OP

IÐ

Nánari upplýsingar veita Guðlaug Jóna Matthíasdóttir s. 661-2363,
gulla@gardatorg.is og Sigurður Tyrﬁngsson lögg. fast. s. 898-3708,
sigurdur@gardatorg.is

HÚ

S

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

TIL
LEIG
U

SKÁLATEIGUR - 801 SELFOSS (rautt hús)
OPIÐ HÚS SUNNUD. 15. SEPTEMBER KL.16.00-16.30

VILT ÞÚ SELJA
Garðatorg 7, Garðabæ
Til leigu 68 fm húsnæði sem er sérstaklega hannað sem heilsunuddstofa. Tvö rúmgóð herbergi með nuddbekkjum, vaskur í báðum.
Góð móttaka/biðstofaTvö búningsherbergi, bæði með sturtuklefa.
Slökunarherbergi með hitalampa. Snyrting/WC. Eldhús/starfsmannaaðstaða. Allur búnaður til reksturs nuddstofu getur fyllt með.
Leiguverð 200 þús. Nánari uppl. veitir Sigurður Tyrﬁngsson
lögg. fast. s. 898-3708, sigurdur@gardatorg.is

HÚSIÐ ÞITT?

Fallegt 244 fm einbýlishús, þar af 68 fm bílskúr á fallegum
útsýnisstað í Flóahreppi. Þrjú svefnherbergi, opið eldhús og stofa.
Rúmlega 3.5 hektara eignarlóð. V: 55.000.000
Ekið er framhjá Selfossi, niður Villingaholtsveg og beigt til hægri þar sem
stendur Gaulverjabær.

NADIA KATRÍN

Nánari upplýsingar
veitir nadia Katrín
í síma 6925002 eða
nadia@landmark.is

BANINE
Löggiltur fast.
nadia@landmark.is
sími 692 5002

SÍMI 512 4900 - HLÍÐARSMÁRI 2 - LANDMARK.IS

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
löggiltur fasteignasali
GSM 820 2399

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri. Hdl.
Löggiltur fasteignasali
GSM 895 2049

SARA MARÍA
KARLSDÓTTIR
Fjármálastjóri
GSM 697 5524

ERLA DRÖFN
MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

GEIRSGATA 2, 101 RVK

89.9M

BÓ
KI
Ð

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON

ERLA DRÖFN MAGNÚSDÓTTIR

ÓLAFUR H.
GUÐGEIRSSON
MBA Rekstrarhagfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 663 2508

BÓ
KI
Ð

6632508

66.9M

692 0149

212,5 fm. 5 herb. raðhús á tveimur hæðum með með innbyggðum bílskúr.
Húsin skilast fullbúin að utan með tilbúinni lóð og tilbúið til innréttinga
að innan með frágengnum raﬂögnum, ofnar komnir skv. teikningum og
milliveggir komnir. Allir veggir sparslaðir og málaðir.

KJARTAN ÍSAK
GUÐMUNDSSON
B.Sc. Viðskiptafræðingur
Nemi til lögg. fast.
GSM 663 4392

VALHÚSABRAUT 16, 170 RVK

SK
OÐ
UN

Stakfell kynnir í einkasölu glæsilega nýja íbúð í miðbænum, lyftuhúsi á
besta stað. 124,9 fermetrar, mikil lofthæð, stórir og bjartir gluggar, rúmgott
svefnherbergi, mögulegt að bæta við jafnvel tveimur svefnherbergjum
til viðbótar, rúmgóð stofa með glæsilegu eldhúsi, tvö baðherbergi og
þvottahús. Geymsla, 6,8 fm. í kjallara. Einstaklega vandað hús. Eignin er
laus við undirritun kaupsamnings.

NÖNNUBRUNNUR 4,6 OG 8, 113 RVK

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966

ÞORLÁKUR ÓMAR EINARSSON

SK
OÐ
UN

8202399

254,7 fm. glæsilegt og vandað einbýlishús á einni hæð. Húsið stendur efst
á Valhúsahæð sem er útsýnisstaður og útivistasvæði.
Stutt í skóla og alla þjónustu. Bókið skoðun.

GRENIMELUR 8, 101RVK

KJARTAN ÍSAK GUÐMUNDSSON

83.9M

663 4392

140 fm. sérhæð með sér inngangi og arin. Þ.a. bílskúr 24,5 fm. Íbúðin er
í góðu ásigkomulagi. Fallegur arin. Byggingarréttur fyrir eina hæð ofaná
húsið fylgir íbúðinni með arkitektateikningum.

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

15. september 14:30 – 15:30

Starrahólar 5

Vogatunga 20, 22 og 39

111 REYKJAVÍK

270 MOSFELLSBÆR
STÆRÐ: XXXX fm

FJÖLDI HERBERGJA:

5

Húsin eru staðsett í nýlegu
IM|OVN\OGXYQXKYHU´t0RVIHOOsbænum. Stutt í útiveru, gönguleiðir, upplýstan battavöll,
körfubolltavöll, laxveiði, hestaPDQQDKYHU´+DUßDUµXJNO~EE
Mosfellsbæjar osfrv.
Sveitasæla í aðeins 15 mín
keyrslu frá miðpunkti Reykjavíkur. Húsin eru mjög vel
skipulög og eru sex herbergja.
Eignirnar geta skilast með aukaíbúð.

STÆRÐ: 320 fm

FJÖLDI HERB:

7

Einkar glæsilegt og vel skipulagt
einbýlishús á tveimur hæðum með
tvöföldum bílskúr við Starrhóla 5 í
Reykjavík. Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni og er mjög vel skipulagt. Fjögur rúmgóð svefnherbergi
(möguleiki á átta herbergjum), stór
RJEM|UWVWRIDJOVLOHJW~WVÚQL\´U
borgina. Vandaður Carrara marmari
á gólfum. Á neðri gæð er óskráð
60 fm rými með saunaklefa, heitum
potti, sturtu og góðu rými fyrir
líkamsræktaraðstöðu. Falleg eign
á góðum stað þaðan sem stutt er í
alla helstu þjónustu, skóla, leikskóla
og matvöruverslun.
Heyrumst

Heyrumst

Jón 777 2288

62.900.000

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

15. september 16:00 – 16:30

15. september 15:00 – 15:30

Hannes 699 5008

89.900.000

Löggiltur fasteignasali

Urriðaholtsstæri 28
210 GARÐABÆR
STÆRÐ: 110-152 fm

FJÖLDI HERB:

3-5

Nýjar og glæsilegar íbúðir í
lyftuhúsi ásamt stæði í lokuðu
bílastæðahúsi.
Íbúðirnar skilast fullbúnar með
gólfefnum, ísskáp og uppþvottavél.
Afhending eigi síðar en 1. okt.
2019.
12 íbúða fjölbýli á 5 hæðum
með aðalinngangi á 2. hæð
ásamt lokuðu bílastæðahúsi.

Verð frá 54,9 M
Heyrumst

Magnús Lúðvíksson
Löggiltur fasteignasali

699 2010
magnus@fastlind.is
Heyrumst

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali
Sölustjóri

699 5008
hannes@fastlind.is

OPIÐ HÚS

15. september 13:00 – 13:30

Sóleyjarimi 1

Hæðarbyggð 4

112 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 102,8 fm

210 GARÐABÆR
FJÖLDI HERB:

STÆRÐ: 314 fm

3

Heyrumst

Hannes 699 5008

50.900.000

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

Sunnusmári 16-22

15. september 14:00 – 14:30

Sunnusmári 26, íb. 602

201 KÓPAVOGUR
STÆRÐ: 63-145 fm

98.900.000

Löggiltur fasteignasali

15. september 13:00 – 14:00

201 KÓPAVOGUR

FJÖLDI HERB:

2-5

ATH: afhendast í september, október og
nóvember 2019.
Nýjar og glæsilegar íbúðir að
Sunnusmára 16-22 Kópavogi. Íbúðirnar
afhendast fullbúnar með gólfefnum,
innbyggðum ísskáp og uppþvottavél.
Gólfhiti á baðherbergjum.
Húsið er álklætt og ál-tré gluggar og því
viðhaldslíðið og allir innbeggir hlaðnir.
*UXQQNHU´I\ULUUDIEtODKOHßVOXHUXSSVHWW
í bílakjallara og GSM tengdum mynddyrasíma.

Heyrumst

STÆRÐ: 121 fm

FJÖLDI HERB:

3

TILBÚIN TIL AFHENDINGAR
Ný glæsileg og fullbúin þakíbúð með mikilli
lofthæð og einstöku útsýni. 16,3 fm þaksvalir
með útsýni til sjávar, sér bílastæði í bílakjallara.
Íbúð 602: er 121,3 fm, þriggja herbergja íbúð
á 6 og efstu hæð. Innbyggður ísskápur og
uppþvottavél fylgir.
Húsið er álklætt og ál-tré gluggar og því
viðhaldslítið og allir innveggir hlaðnir.
Quarts steinn frá ítalska framleiðandanum
“santamargherita” á baðherbergi og eldhúsi.
Tvö rúmgóð svefnherbergi, sér þvottahús, eldK~VPHßH\MXµtVDODJWEDßKHUEHUJLPHßVWXUWX
rúmgóð og björt stofa með fallegu útsýni.

Heyrumst

Hannes 699 5008

40,9 - 98,9 M

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

8

Heyrumst

Venni 699 7372

OPIÐ HÚS

FJÖLDI HERB:

Vel staðsett einbýlishús með þriggja herbergja aukaíbúð
ásamt tvöföldum bílskúr. Húsið er á tveimur hæðum,
mjög fallegur viðhaldslítill afgirtur garður, stór timburverönd, 20 fm sólskáli ásamt íbúð með sérinngangi.

Falleg endaíbúð á 2. hæð (jarðhæð ef gengið er
inn að framanverðu) í fjölbýlishúsi fyrir 50 ára
og eldri. Íbúðin er með lokuðum svölum og sér
stæði í bílageymslu.

14. september 13:00 – 13:30

Hannes 699 5008

74.900.000

Löggiltur fasteignasali

Lyngás 1 E - H
210 GARÐABÆR
STÆRÐ: 83-103 fm

FJÖLDI HERB:

3-4

Tökum á móti gestum í
sýningaríbúð nr. 105 að
Lyngás 1E.
Vel skipulögðar
fjölskylduíbúðir, stæði fylgir
µHVWXPtE~ßXPtEtODNMDOlara. Íbúðum verður skilað
fullfrágengnum án gólfefna,
fyrir utan votrými sem eru
µtVDO|Jß

45,9 - 56,9 M
Heyrumst

Stefán Jarl Martin
Löggiltur fasteignasali

892 9966
stefan@fastlind.is
Heyrumst

Helga Pálsdóttir
Löggiltur fasteignasali

822 2123
helga@fastlind.is

Álalind 4-8 Nýjar íbúðir í Kópavogi
Sölusýning um helgina

:QmUmUHY^^^NSHKOLPTHO]LYÄKPZ

Fullbúnar sýningaríbúðir með gólfefnum
og lýsingu. Vandaðar innréttingar frá GKS og
AEG raftæki.
-YmI¤YZ[HóZL[UPUNx.SHóOLPTHO]LYÄTLóMHSSLN\
\TO]LYÄ:[\[[xTHYNZRVUHYôQ}U\Z[\
5ûQHYM\SSIUHYOLYILYNQH
íbúðir, með stæði í bílageymslu.
Verð frá kr. 55.9 milljónir.

Söluaðilar

Barnaherbergi frá
Nine Kids í sýningaríbúð

Sölusýning
Laugardag 14. sept. kl 14-15
Sunnudag 15. sept kl 14-16
Byggingaraðili

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 15. SEPTEMBER MILLI KL. 13.00 - 14.00

Ný íbúðabyggð
í Hveragerði

Vandaðar íbúðir í Edenreit komnar í sölu
(GHQE\JJèt+YHUDJHUèLQêWWtE~èDKYHU¿YLèJ|WXUQDU$OGLQP|UNRJ(GHQP|UN+YHU¿èHU
VNLSXODJWPHèIUDPWtèLQDtKXJDIUiE UDWHQJLQJXYLèJ|QJXVWtJDRJì JLOHJDDèNRPX
DèEtODVW èXPPHèKOHèVOXP|JXOHLNXPI\ULUUDIEtOD0LèVY èLVHUOHLNVY èLRJV OXUHLWXU
PHèOLWOXPJUyèXUK~VXPVHPtE~DUJHWDIHQJLèDèQMyWDJyèVDI
$OOVYHUèDtE~èLUtKYHU¿QXËI\UVWDiIDQJDHUXtE~èLUVW UèIPRJHUX
WYHJJMDìULJJMDRJIM|JXUUDKHUEHUJMD+OXWLtE~èDHUXWLOE~QDUWLODIKHQGLQJDU

)UDPNY PGDDèLOL6XèXUVDOLUHKI
$èDOYHUNWDNL-È9(5.HKI
+|QQXQ7DUN
+HLOGDUIM|OGLtE~èDt(GHQE\JJè
)M|OGLtE~èDtI\UVWDiIDQJD

tE~èXPYHUèXUVNLODèIXOOE~QXPHQiQJyOIHIQDHQÀtVDUiYRWUêPXP
6NLODOêVLQJiVDPWQiQDULXSSOêVLQJXPPiVMiiKHLPDVtèXQQLZZZHGHQE\JJGLV

edenbyggd.is

Nánari upplýsingar

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

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

OPIÐ HÚS

mánudaginn 16. sept. frá kl 17:00-17:30

)UHPULVWHNNXU
5H\NMDY¯N

Glæ
æsilegt 177,8 m2 einbýlishús á einni hæð
með bílskúr 2 stofur og 3 -4 svefnherbergi,
me
Nánari upplýsingar veita:
sjó
ónvarpshol, eldhús, þvottahús og búr 2
)UL²ULN 6WHI£QVVRQ
)UL²ULN
6WHI£QVVRQ hdl. og aðst. fasteignasala
snyyrtingar
fridrik@miklaborg.is V¯PL 616 1313
Fallegur gróinn garður og frábært útsýni til
ODIXU)LQQERJDVRQ lögg. fasteignasali
(VMMXQQDURJ\ʳUERUJLQD
olafur@miklaborg.is V¯PL822 2307

PLOOM

Verð:

+YHUʳVJDWD

OPIÐ HÚS

5H\NMDY¯N

mánudaginn 16. sept. frá kl 18:30 - 19:00

9DOODUJHU²L K¨JUL
.µSDYRJXU

Rú
úmgóð 2ja herbergja íbúð með
sé
érinngangi á neðri hæð
Möguleiki að bæta við svefnherbergi
M
Þvottahús snyrtilegt í sameign
Nánari upplýsingar veitir:

-DVRQ.UODIVVRQ, lögg. fasteignasali
jko@miklaborg.is V¯PL 775 1515

)U£E¨UOHJDYHOVWD²VHWWDURJ JO¨VLOHJDUKHUEHUJMD
¯E¼²LU¯PL²ERUJ5H\NMDY¯NXU¯Q¿MXO\IWXK¼VL

PLOOM

Verð:

Bílastæði í bílakjallara fylgir öllum íbúðum
Allar íbúðir með svölum eða sér verönd
Íbúðirnar eru afhentar fullbúnar án gólfefna

OPIÐ HÚS

Víða er innfelld lýsing

sunnudaginn 15. sept. frá kl 16:00 -17:00

Í næsta nágrenni eru fjölbreyttar
verslanir, veitingastaðir og þjónusta

5DX²DO¨NXU

Fjölbreytt mannlíf og menning
setur svip sinn á miðborgina.

5H\NMDY¯N

Affar björt og falleg 5 herbergja sérhæð
á 1 hæð í virðulegu bakhúsi við Rauðalæk

1£QDULXSSO¿VLQJDUYHLWD

Verð frá:

PLOOM

Eiignin hefur verið mikið endurnýjuð bæði
að
ð innan og utan
Íbúðin skiptist í 2 stofur, 3 svefnherbergi,
eldhús, baðherbergi og þvottahús

Nánari upplýsingar veitir:
ODIXU)LQQERJDVRQ
lö
ögg. fasteignasali
Sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

6YDQ**X²ODXJVVRQ
lö
ögg. fasteignasali
Sími:697 9300
svan@miklaborg.is

6YDQ**X²ODXJVVRQlögg. fasteignasali
svan@miklaborg.is V¯PL 697 9300

µUKDOOXU%LHULQJ
lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232
thorhallurb@miklaborg.is

Sérlega skemmtileg og björt íbúð á
eftirsóttum og rólegum stað

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 16. sept. kl. 18.00-18.30

laugardaginn 14. sept. milli 14:00-14:45

6HOYRJVJUXQQ

+UDXQE¨U*

5H\NMDY¯N

5H\NMDY¯N

Faallegt og vel skipulagt 116 fm, 4ra
he
erbergja enda-raðhús á tveimur hæðum í
Hraunbæ.

Effri ssérhæð í fallegu tvíbýlishúsi á
Nánari upplýsingar veita:

þe
þ
essum vinsæla stað. Tvær samliggjandi
) L² LN 6WHI£QVVRQ
)UL²ULN
6 I£
hdl. og aðst.
hdl
ð ffasteignasala
i
st ur og 3 svefnherbergi
stofu
fridrik@miklaborg.is
@
g V¯PL 616 1313
ODIXU)LQQERJDVRQ lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is V¯PL822 2307

Sé
ér þvottahús með þvottavél.
Innbyggð uppþvottavél og ísskápur fylgja.

Aukaaherbergi í kjallara
Hús nýlega steypuviðgert og málað
Verð:

%DU²DVWD²LU
269,2 fm útsýnisíbúð á tveimur efstu hæðunum - Aðalhæðin er
201,5 fm með tvennum svölum, stofum, - eldhúsi, þvottaherbergi,

Verð :

Nánari upplýsingar veitir::

VNDU+%MDUQDVHQlögg. fasteignasali
ohb@miklaborg.is V¯PL 691 1931

PLOOM

5H\NMDY¯N

PLOOM

Fallegur afgirtur garður með litlum
geymsluskúr!
Verð:

6WDSDVHO
Glæsilegt rúmlega 262 hektara land ásamt 66 fm íbúðarhúsi og
102,5 fm vélageymslu. Rúmlega 100 hektarar eru skógi vaxnir og
nokkur vötn liggja á landinu. Vegur inn á landið eru nýlegur.

geymslu, - baðherbergi með sturtu og svalir með glæsilegu útsýni

Samningur um skógrækt. Staðsetning við Munaðarnes.

Stæði í bílageymslu

Einstakt tækifæri fyrir einstaklinga eða félagasamtök

V

PLOOM

%RUJDUQHV

hjónasvítu, anddyri - Efri hæðin er 57,4 fm og skiptist í svefnherbergi,

Nánari upplýsingar:

PLOOM

Verð:

PLOOM
 PLOOM

Verð :

Nánari upplýsingar:

-DVRQ.UODIVVRQ löggiltur fasteignasali

– Með þér alla leið

V

6YDQ**X²ODXJVVRQ löggiltur fasteignasali

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Fyrsta sýningarhelgin
að Hafnarbraut 13-15

Opið hús
sunnudaginn
15. sept. kl. 14-15

Fyrstu íbúðir afhendast
í árslok 2019

Nýtt í sölu á Kársnesi
Nýjar og vandaðar íbúðir
með sjávarútsýni við
Hafnarbraut 13-15

Kaupendum býðst að velja innréttingar frá HTH
sér að kostnaðarlausu
Stæði í lokaðri bílageymslu með tengli fyrir bílahleðslu
Stór og skjólgóður bakgarður í suðurátt
Fjöldi mismunandi íbúða með stærðir frá 46m2 til 175m2
Verð íbúða frá 33,9 mkr.

Aðalsteinn Steinþórsson Benedikt Ólafsson
s: 896-5865
s: 661-7788

Lögg. fast.

Lögg. fast.

Fossvogur, Rvk.

Lambhagi 10, 225 Garðab. ( Álftanes )
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Háaleitisbraut 54, Rvk.
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Lögg. fast.

Gnoðavogur 66, 104 Rvk.

S

Ú
ÐH

OP

Geir Sigurðsson
s: 655-9000

n
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n
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Opið hús á mánudaginn 16. september kl. 18.00 – 18.30.
Fallegt vel staðsett sirka 298,2 fm. einbýlishús fyrir utan
óskráða sirka 30 fm. Staðsett við einstaka náttúruparadís
liggur niður við sjó með sandströnd og stórbrotið útsýni og
mikið fuglalíf. Forstofa, opið rými, stofa, borðstofa, sólskáli,
eldhús, hjónasvíta með fata og baðherbergi, fjögur svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, stór bílskúr. Frábært hús
fyrir stóra fjölskyldu sem vill búa við mikla nátturúperlu.
Verð 103,5 m. Benedikt sími 655-9000

Opið hús á sunnudaginn 15. september kl. 16.00 – 16.30.
Vel skipulagt pallaskipt raðhús á tveimur hæðum
Hjallalandi 15, ásamt bílskúr. Birt stærð er 214 fm þ.a.
er bílskúr 19,5 fm. Húsið skiptist í forstofu, stofu með
suðursvölum, eldhús með borðkrók, tvö baðherbergi,
fjögur herbergi, (hægt að hafa ﬁmm herbergi) og þvottaherbergi. Bílskúr er í bílskúrsröð neðan við húsið. Góð
suðurlóð. Frábær staðsetning í grónu og skjólsælu hverﬁ.
Verð 82,9 m. Geir sími 655-9000

Falleg ﬁmm herbergja 164,9 fm hæð á annari hæð (2.hæð)
þar af góður 25,4 fm bílskúr. Tvennar svalir með útsýni.
Snyrtileg íbúð sem skiptist forstofurými, stofu / borðstofu,
eldhús með borðkrók, svefnherbergisgang, tvö baðherbergi, fjögur herbergi og þvottahús. Vel staðsett og björt íbúð
með útsýni. Eign sem vert er að skoða.
Verð 66,7 m. Benedikt sími 655-9000

Falleg fjögurra herbergja 108,8 fm íbúð á efstu hæð
(4.hæð) ásamt 21,0 fm bílskúr. Vestursvalir og mikið
útsýni. Snyrtileg íbúð sem skiptist forstofurými, stofu,
eldhús með borðkrók, svefnherbergisgang, baðherbergi og þrjú herbergi. Bílskúr er í bílskúrsröð framan
við húsið. Vel staðsett og björt íbúð með útsýni.
Verð 47,9 m. Geir sími 655-9000

Klukkuberg 23, Hf.

Laufásvegur 6, 101 Rvk.

Hvítárbraut (Vaðnes), Grímsnesi.

Kötluholt, Bláskógabyggð.
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Opið hús á mánudaginn 16. september kl. 17.30 – 18.00.
Björt og falleg, 105,8fm, 4ra herb. íbúð á tveim hæðum
með sérinngangi og fallegu útsýni yﬁr Hafnarfjörð og að
Snæfellsjökli úr stofugluggum og yﬁr Garðabæ og Reykjavík til fjalla úr eldhúsglugga og borðstofu. Vestursvalir.
Neðri hæð: forstofa, stofa, eldhús, borðstofa, búr. Á efri
hæð eru þrjú herbergi og nýendurgert baðherbergi með
geymslulofti. Verð 42,5 m. Aðalsteinn sími 896-5865

lu

Sö

Opið hús á sunnudaginn 15. september kl. 17.00 – 17.30.
Falleg og 44,3 fm. stúdíó íbúð, með sér inngang, verönd og
útsýni yﬁr reykjarvíkurtjörn. Stofa / eldhús er bjart rými,
snyrtileg eldhúsinnrétting með góðri eyju. Baðherbergið
allt endurnýjað, á rólegum stað í miðbænum. Góð eign
sem býður upp á mikla möguleika.
Verð. 29,7 m. Benedikt sími: 661 7788

Að gera betur í dag en í gær
er drifkraftur nýrra hugsana
og betri árangurs.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

Nýlegt og fallegt 68,8 fm ﬁnnskt sumarhús þ.a. 9,5 sérbyggt
geymsluhús. Húsið skiptist í forstofu, stofu, opið eldhús,
tvö herbergi og baðherbergi. Gólfborð. Kabisa. Stór
verönd með heitum potti. Glæsilegt skógi vaxið 1. hektara
eignarland. Hitaveita. Frábær staðsetning.
Verð 29,3 m. Geir sími 655-9000

Starfsmenn eru lykill
að árangri allra fyrirtækja.

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.

Intellecta ehf.
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511 1225

intellecta.is

Snyrtilegt og vel staðsett 90,4 fm. sumarhús með
tveimur gesthúsum. Stórbrotið útsýni til suðurs að
Heklu og fjallagarðanna í kring. Aðalb: Forstofu, tvö
svefnherbergi, stofu, borðkrók, eldhús, baðherbergi,
verönd og útigeymslu. Gesth: Tvö gesthús með salerni,
nýlegur rafmagnspott., falleg aðkoma með miklum
trjágróðir í landi Tjarnar í Biskupstungunum. 3806 fm.
leigulóð Verð. 24,7 m. Benedikt sími: 661 7788

Rannsóknir auka þekkingu
og gera ákvarðanir markvissari

Gnitakór 2 - 203 Kópavogur

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 18. SEPTEMBER KL. 17:30 - 18:00
Stórglæsilegt og vandað 7 herbergja einbýlishús með mjög fallegu útsýni. Eignin er 299,8
fm, þar af er 50,5 fm innangengur bílskúr. Einstaklega vel staðsett eign í barnvænu hverﬁ
þar sem stutt er í alla helstu þjónustu.

Nánari uppl. veita Kristján í síma 867-3040, kristjan@trausti.is og
Guðbjörg Gerður í síma 899-5949, gudbjorg@trausti.is.
Óskað er eftir tilboðum í eignina.
Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir
Kristján Baldursson

Framkvæmdastjóri.
Viðskiptafr.,
lögg. fasteignasali,
leigumiðlari.
S: 899-5949

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

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

GÓÐ
FYRS
T
KAU U
P

LÁGALEITI 3

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

ÍBÚÐ 102

NÝJAR ÍBÚÐIR TIL SÖLU
NÚTÍMALEGT
MIÐBORGARHVERFI

2ja herbergja
Með svalalokum

Verð: 38.900.000

EFSTALEITI 19 – 27, LÁGALEITI 1-9

OPIÐ
HÚS

sunnudaginn 15.sept kl.13.00-14.00
mánudaginn 16. sept kl.12:00-13:00
þriðjudaginn 17.sept kl.12:00-13:00

LÁGALEITI 5,7,9

•

Í sýningarsal
Efstaleitis 27

Fullbúnar íbúðir án góﬂefna fyrir utan votrými* möguleiki að bæta góﬂ
efnum við kaupverð

•

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

•

Íbúðar afhentar fullbúnar með öllum innbyggðum eldhústækjum.

•

Deilibílaþjónusta verður aðgengileg fyrir íbúa svæðisins.

•

Sannkallað miðborgarhverﬁ í göngufæri við helstu verslunar- og þjónustukjarna og falleg útivistarsvæði

LÁGALEITI 1-3

EFSTALEITI 19-25
EFSTALEITI 27

Sigurður
Fasteignasali

Haﬂiði
Fasteignasali

Hrönn
Fasteignasali

Helgi
Fasteignasali

898 6106

846 4960

692 3344

780 2700

Ragnar
Aðst.maður
fasteignasala

844 6516

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

S.773-4700 og
-

Ferðajónustufyrirtæki á besta stað
á Suðurlandi til sölu.

FAST

Ráðningar

lind@f
lind
@fas
astr
tradni
ningar.is
is
mjo
mj
oll@
l@fa
fasttra
adnin
inga
gar.
r.is
is

www
ww
w.fa
fast
stra
radn
dninga
gar.is

Ein besta ferðaþjónusta sem völ er á. Nýr og glæsilegur
húsakostur, ca 500 fm , eignaland, frábær staðsetning, talið
eitt besta tjaldstæði landsins. Áætlaður gestafjöldi á ári yﬁr
15 þús. Vínveitingaleyﬁ, skemmtanaleyﬁ fyrir allt að 350 gesti.
Miklir vaxtamöguleikar til framtíðar.

'EYMSLUSKÒRAR GESTAHÒS TIL SÎLU
o ¶RJ¹R ST¾RÈIR     FM
o 6EGGJAGRIND ÒT X TIMBRI
o 0APPI OG B¹RUST¹L ¹ ÖAKI
o 2OFAR OG TENGLAR )0 RAKAHELDNIR
o 3KÒRAR SEM ÖOLA VEÈUR OG VINDA
.¹NARI UPPLS REISUM SIMNETIS EÈA
S   &RÅÈA WWWREISUMIS

Til sölu lítil saumastofa með fallega sérvöru, sem starfað
hefur í tæp tíu ár. Eigin innﬂutningur á öllu hráefni.
Auðvelt að reka þetta heima eða sem viðbót við aðra
framleiðslu. Góð viðskiptasambönd. Mjög gott verð.
Uppl. gefur Óskar Mikaelsson, löggiltur fasteignasali á
netfanginu oskar@atveignir.is og í síma 773-4700.

Óskar Mikaelsson, löggiltur fasteigna og fyrirtækjasali 773-4700

Óskar Mikaelsson, löggiltur fasteigna og fyrirtækjasali 773-4700

Sími 550 5055

LOK Á HEITA POTTA

Vönduð hús sem henta
vel í ferðaþjónustuna,
afhendast fullkláruð.
Nánari uppl. reisum@simnet.is
eða í síma 899 0913 Fríða
www.reisum.is

Lítil saumastofa til sölu

Uppl. gefa Óskar Mikaelsson, löggiltur fasteignasali netf.
oskar@atveignir.is í síma 773-4700 og Björgvin í síma 7734500 netf. bjorgvin@atv.is

Þjónustuauglýsingar
Ferðaþjónustuhús

S.773-4700 og 520-3500

Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar
tegundir potta.
Metum ástand og gerum við.
www.fjardarbolstrun.is
&JARÈARBËLSTRUN 3   o   o FJARDARBOLSTRUN GMAILCOM

Andlitsbað, litun og plokkun
Tilboð 9.500.Meðferð tekur 60 mín
Verið hjartanlega velkomin.
Tímapantanir í s. 789 3031 • snyrtiognuddstofansmart@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

viftur.is

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur
v
vogur

Alla fimmtudaga og laugardaga

Sími 550 5055 | smaar@frettabladid.is

gudruninga@frettabladid.is

