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FRAMKVÆMDASTJÓRI
ABÍ var stofnað 1970 og er í eigu
íslensku vátryggingafélaganna.
Félagið uppfyllir ýmsar lagalegar
skuldbindingar sem lagðar eru á
íslensku tryggingafélögin að uppfylla

Leitað er að öflugum aðila til að vera í forsvari fyrir félagið. Spennandi verkefni eru
framundan en þar má nefna samstarf við erlendar systurskrifstofur, íslensk og erlend
vátryggingafélög og áframhaldandi þróun ýmissa kerfa t.d. fyrir tjón og sjálfvirka
upplýsingagjöf.

á sviði ökutækjatrygginga. Þar má
nefna uppgjör tjóna tengdum akstri
óvátryggðra og óþekktra ökutækja.
ABÍ ber ábyrgð á að tjón sem valdið
er af ökumönnum erlendra ökutækja
hér á landi og að tjón vegna aksturs
íslenskra ökutækja erlendis fáist
bætt eftir reglum sem um slíkt gilda.
ABÍ er skilgreind tjónsuppgjörs- og
upplýsingamiðstöð fyrir Ísland skv.

Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

• Daglegur rekstur
• Ábyrgð á uppgjörum tjóna
• Rekstur upplýsingaskrifstofu í samræmi við
lög um ökutækjatryggingar
• Rekstur gagnabanka ökutækjatrygginga
• Samskipti við stjórn félagsins, aðildarfélögin,
erlendar systurskrifstofur og stofnanir,
tjónanefndir og Samtök fjármálafyrirtækja

•
•
•
•
•
•
•

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Þekking á ökutækjatryggingum
Reynsla af rekstri
Hæfni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
Gott vald á ensku

íslenskum lögum og reglum.

Umsóknarfrestur er til og með 23. mars nk.

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

Norðurál leitar að
iðnaðarmönnum

Við hjá Norðuráli leitum að metnaðarfullum rafeinda-, rafog vélvirkjum til starfa í álverið okkar á Grundartanga.
Verkefnin eru fjölbreytt og áhugaverð og felast m.a. í
bilanagreiningum, fyrirbyggjandi viðhaldi, nýsmíði, endurnýjun og endurbótum á tæknibúnaði.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•
•
•
•
•
•
•

Sveinspróf í rafeinda-, raf- eða vélvirkjun
Faglegur metnaður, öguð og nákvæm vinnubrögð
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
Sterk öryggisvitund
Lipurð í mannlegum samskiptum
Góð kunnátta í íslensku og almennri tölvunotkun
Reynsla af vinnu í iðnaðarumhverfi eða við
sambærileg störf er æskileg

Umsóknarfrestur er til og með 22. mars 2020. Sótt er um starfið á
www.nordural.is. Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og
öllum umsóknum svarað.
Norðurál er eitt stærsta iðnfyrirtæki á Íslandi. Hjá fyrirtækinu starfa um 600 manns
með fjölbreytta menntun og bakgrunn. Norðurál vill stuðla að jöfnu hlutfalli karla og
kvenna innan fyrirtækisins og jöfnum tækifærum til starfsþróunar.

|

Jafnlaunaúttekt
PwC 2019

Íslenskt ál um allan heim nordural.is

FM 582893

2019

EMS 596661

OHS 596662

EQ 698802

Vilt þú hjálpa okkur að gæta hagsmuna þjóðarinnar?
Fiskistofa óskar eftir að ráða metnaðarfulla og jákvæða starfsmenn í veiðieftirlit í Stykkishólmi og á Höfn í Hornafirði. Ef
ekki tekst að ráða í störfin á fyrrgreindum starfsstöðvum, miðað við hæfniskröfur þá verður unnið úr umsóknum um störf á
starfsstöð í Hafnarfirði og á Akureyri.
Veiðieftirlit er einn mikilvægasti þáttur í starfsemi Fiskistofu og er eftirlitið í stöðugri þróun.
Helstu verkefni:
• Eftirlit á sjó, en í því felst m.a. lengdarmæling á fiski og
tillögugerð um lokanir veiðisvæða, eftirlit með aflasamsetningu, veiðarfærum, hlutfalli smáfisks í afla og
brottkasti afla. Þá fylgjast veiðieftirlitsmenn einnig með
því að afladagbækur séu rétt útfylltar og séu í samræmi
við veiðar og afla um borð.
• Eftirlit í landi, en það felur m.a. í sér eftirlit með löndun,
vigtun og skráningu afla, eftirlit með veiðarfærum og
aflasamsetningu, lengdarmælingar á afla og eftirlit með
færslu afladagbóka. Eftirlit með löndunum erlendra skipa
og úttektir á afurðum vinnsluskipa, eftirlit með lax- og
silungsveiði ásamt skrifstofustörfum s.s. skýrslugerð
þegar vettvangsstörfum lýkur, að fylgjast með löndunum
og skráningum í aflaskráningarkerfi Fiskistofu og öflun
gagna vegna brotamála sem upp koma.
Mögulegt er að semja um hlutfall sjósóknar í starfinu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Haldgóð reynsla af störfum í sjávarútvegi.
• Góð íslensku-, ensku- og tölvukunnátta er áskilin.
• Gott heilsufar sbr. heilsufarskröfur Fiskistofu
• Sjálfstæði, fagmennska og nákvæmni í vinnubrögðum.
• Sanngirni og háttvísi.
• Mjög góð hæfni í samskiptum nauðsynleg.
• Menntun sem nýtist í starfi s.s. skipstjórnarréttindi,
stúdentspróf eða iðnmenntun æskileg.

Deildarstjóri
í barnavernd
Fullt starf

Félagsráðgjafi

Velferðarsvið Ísafjarðarbæjar auglýsir
laust til umsóknar starf deildarstjóra í
barnavernd.
Umsóknarfrestur til 20.03.2020
Sjá nánar á Job

Mannauður Fiskistofu er grunnstoðin í starfsemi hennar
og er lögð mikil áhersla á starfsþróun, teymisvinnu og
þekkingarmiðlun.
Starfandi veiðieftirlitsmenn eru nær eingöngu karlar og
er því athygli kvenna sérstaklega vakin á starfinu í þeim
tilgangi að jafna kynjahlutföll í starfsgreininni, sbr. 3.
mgr. 26. gr. laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt
kvenna og karla.

Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun með sex starfsstöðvar um land allt og eru höfuðstöðvar á Akureyri. Stofnunin annast stjórnsýslu á sviði sjávarútvegs
og lax- og silungsveiði ásamt því að safna og vinna úr upplýsingum um þá málaflokka. Nánari upplýsingar um Fiskistofu má finna á www.fiskistofa.is

Nánari upplýsingar um störfin veitir Sævar Guðmundsson, deildarstjóri í veiðieftirliti eða Hildur Ösp Gylfadóttir
sviðsstjóri mannauðs og fjármála í síma 5697900.

Sjúkraliði

Ferilskrá á íslensku sem hefur m.a. að geyma ítarlegar upplýsingar um menntun, fyrri störf og umsagnaraðila sem og
kynningarbréf þar sem hæfni viðkomandi umsækjanda í starfið er rökstudd sendist í gegnum heimasíðu fiskistofu, www.
fiskistofa.is Í kynningarbréfi skal koma skýrt fram við hvaða starfsstöð umsækjandi óskar eftir að starfa við .
Umsóknarfrestur er til og með 31. mars 2020.
Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við Sameyki.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 3. tl. 2. mgr.
2. gr. regla nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum, sem settar eru samkvæmt heimild í
2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.
Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun með sex starfsstöðvar um land allt og eru höfuðstöðvar á Akureyri.
Stofnunin annast stjórnsýslu á sviði sjávarútvegs og lax- og silungsveiði ásamt því að safna og vinna úr upplýsingum um þá
málaflokka. Nánari upplýsingar um Fiskistofu má finna á www.fiskistofa.is.

Við finnum rétta
einstaklinginn í starfið

Ráðgjafar okkar búa
yfir víðtækri þekkingu
á atvinnulífinu og
veita trausta og
persónulega ráðgjöf.
capacent.is

Við leitum að sjúkraliða í 80 – 100% starfshlutfall á
hjúkrunardeild okkar. Unnið er á þrískiptum vöktum og
þriðju og fjórðu hvoru helgi er unnið á 12 tíma vöktum.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið starf sem fyrst.
Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegri teymisvinnu þar
sem áhersla er lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun
og heildræna sýn. Krafist er frumkvæðis, sjálfstæðis
í vinnubrögðum, skipulagshæfileika og góðrar hæfni í
mannlegum samskiptum.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sjúkraliðafélags Íslands og fjármálaráðherra auk stofnanasamnings Sjúkraliðafélags Íslands og Reykjalundar.
Upplýsingar um störfin veita Ingibjörg Óskarsdóttir
hjúkrunarstjóri í síma 585-2150/585-2151, netfang;
ingibjorgo@reykjalundur.is og Guðbjörg Gunnarsdóttir
mannauðsstjóri, netfang; gudbjorg@reykjalundur.is
Umsóknarfrestur er til 29. mars 2020.
Umsóknarform má finna á heimasíðu Reykjalundar
www.reykjalundur.is

Verkefnisstjóri/
tæknimaður óskast
Eykt óskar eftir að ráða byggingatæknifræðing, bygginga
verkfræðing eða byggingafræðing í starf verkefnisstjóra við
framkvæmdir hjá fyrirtækinu.

Tekið er við umsóknum með upplýsingum um menntun

Eykt ehf. / Stórhöfða 34–40 / 110 Reykjavík / Sími 595 4400 / eykt.is

Þekkingarfyrirtæki í byggingariðnaði

og starfsreynslu á skrifstofu Eyktar á Stórhöfða 34–40
eða með tölvupósti á palld@eykt.is. Upplýsingar um
starfið gefur Páll Daníel Sigurðsson á skrifstofu Eyktar.
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Forstjóri
Starf forstjóra Íslenskra orkurannsókna, ÍSOR, er laust til umsóknar. Leitað er eftir leiðtoga með frumkvæði, metnað og
kraft til að vinna að markmiðum stofnunarinnar. Starfið felur í sér tækifæri til að vinna að framtíðarstefnumótun á sviði
orkurannsókna. Hjá stofnuninni starfa nú 67 starfsmenn.

·
·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

30. mars

capacent.com/s/24062

Starfs- og ábyrgðarsvið:
Stefnumótun og innleiðing stefnu í samvinnu við stjórn.
Daglegur rekstur og stjórnun stofnunarinnar og
mannauðs.
Áætlanagerð og eftirfylgni áætlana.
Ábyrgð á verkefnaöflun og að leiða markaðsstarf
stofnunarinnar.
Samskipti við viðskiptavini, stjórnvöld og hagaðila.
Alþjóðlegt samstarf.

·
·
·
·
·
·
·

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólapróf á meistarastigi sem nýtist í starfinu.
Víðtæk og farsæl reynsla af stjórnun og rekstri.
Þekking eða reynsla á fagsviði stofnunarinnar.
Reynsla af vinnu við stefnumótun og breytingastjórnun.
Leiðtogahæfileikar og hæfni til að leiða fólk til samvinnu og
árangurs.
Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur.
Gott vald á íslensku og góð kunnátta í ensku.

Íslenskar orkurannsóknir,
ÍSOR, er sérstök ríkisstofnun
sem heyrir undir umhverfisog auðlindaráðuneytið.
Hlutverk ÍSOR er að vinna að
verkefnum og rannsóknum
á sviði náttúrufars,
orkumála og annarra
auðlindamála. ÍSOR starfar
á viðskiptalegum grundvelli
á samkeppnismarkaði og
aflar sér tekna með sölu á
rannsóknum, ráðgjöf, þjónustu
og upplýsingum eða öðrum
verkefnum á starfsviði ÍSOR.
Hluti af jarðhitastarfsemi ÍSOR
er erlendis.

Capacent — leiðir til árangurs

Starfsmaður í þjónustu- og
innkaupadeild Þorbjarnar hf.
Þorbjörn hf. óskar eftir að ráða metnaðarfullan og framsækinn einstakling í starf í þjónustu- og innkaupadeild. Í starfinu
felst umsjón með viðhaldi og viðhaldskostnaði deilda hjá Þorbirni hf. í Grindavík.

·
·
·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

22. mars

capacent.com/s/24060

Starfs- og ábyrgðarsvið:
Skipulagning viðhalds og þjónustu skipa og landvinnslu í
samstarfi við yfirmann deildar
Forgangsröðun verkefna, samþykktir og framkvæmd
verkpantana
Utanumhald á viðhaldskostnaði og eftirlit með
þjónustuaðilum
Tæknilegur stuðningur við iðnaðarmenn og vélstjóra
Innleiðing og utanumhald á miðlægri þjónustu- og
innkaupakerfi
Samþykktir og yfirferð á þjónustu- og innkaupareikningum
Viðvera við móttöku og brottfarir skipa, í slippum og
inniverum skipa

·
·
·
·
·
·
·

Menntunar- og hæfniskröfur:
Vélstjórnarmenntun eða sambærileg menntun sem nýtist í
starfi æskileg
Reynsla af rekstri viðhalds og/eða þjónustu
Góð kunnátta í íslensku og ensku og geta til að tjá sig í
ræðu og riti
Góð almenn tölvukunnátta
Vilji til að læra og þróast í starfi
Jákvæðni og hæfni til að vinna í teymi
Geta til að skipuleggja og leiða verkefni

Þorbjörn hf. hefur rekið
fiskvinnslu í Grindavík frá
stofnun og einnig í Vogunum
frá árinu 2000. Fyrirtækið
hefur gert út netbáta, línubáta,
loðnubáta og togara og verið
með frystitogararekstur frá
árinu 1990. Í dag gerir Þorbjörn
hf. út sex skip og starfrækir
þrjá landvinnslur.
Frekari upplýsingar má finna
hér: www.thorfish.is

Capacent — leiðir til árangurs
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Starfsmaður í móttöku

Skólastjóri Tónlistarskóla Rangæinga
Stjórn Tónlistarskóla Rangæinga bs. auglýsir lausa stöðu
skólastjóra við Tónlistarskóla Rangæinga frá og með
1. ágúst 2020. Aðalskrifstofa skólans er á Hvolsvelli,
en kennsla fer fram á Hvolsvelli, Hellu og Laugalandi.
Skólinn býður upp á grunn-, mið- og framhaldsnám í
hljóðfæraleik. Alls stunda 352 nemendur nám við skólann
og þar af eru 182 grunnskólanemendur í forskólanámi við
skólann.

EY óskar eftir að ráða áreiðanlegan og þjónustulipran
einstakling til starfa í móttöku. Um 50% starf er að ræða.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni►
•
•
•
•

Móttaka gesta og símsvörun
Umsjón með fundarherbergjum og veitingum
Yfirlestur texta á íslensku og ensku
Önnur verkefni í samráði við yfirmann

•
•
•
•

© 2020 Ernst & Young ehf, öll réttindi áskilin.

Hæfniskröfur►►
Menntun sem nýtist í starfi og góð tölvukunnátta
Samskiptafærni, jákvætt viðmót og rík þjónustulund
Samviskusemi, snyrtimennska og þagmælska
Góð kunnátta í ritaðri og talaðri íslensku og ensku

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist til Signýjar
Aðalsteinsdóttur, signy.adalsteinsdottir@is.ey.com, eða í
gegnum heimasíðu EY.
Umsóknarfrestur er til og með 24. mars nk.

www.ey.is

Helstu verkefni og ábyrðarsvið
• Stjórnun og ábyrgð á rekstri skólans og daglegri
starfsemi
• Fagleg forysta á sviði kennslu og þróunar í skólastarfi
Menntunar og hæfniskröfur
• Framhaldsmenntun á sviði tónlistar
• Reynsla af tónlistarkennslu og tónlistarflutningi
• Reynsla í stjórnun og rekstri er áskilin
• Leiðtogahæfileikar og færni í mannlegum samskiptum
Umsókn um starfið skal fylgja ítarleg ferilsskrá ásamt
greinargerð með rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi til
starfans.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélags.

assa sama
p
ð

n?

Erum við a

Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl 2020.
Upplýsingar um starfið veita Sigurgeir Guðmundsson
skólastjóri sigurgeir@tonrang.is og Ágúst Sigurðsson
stjórnarformaður agust@ry.is. Umsóknum skal skila með
rafrænum hætti til agust@ry.is

Aðstoðardeildarstjóri hjúkrunar hjá Hrafnistu
Laust er til umsóknar starf aðstoðardeildarstjóra hjúkrunar á Hrafnistu Laugarási.
Aðstoðardeildarstjóri er staðgengill deildarstjóra í fjarveru hans og aðstoðar hann að jafnaði
með ýmis verkefni tengd rekstri og stjórnun deildarinnar.

Starfssvið

Menntunar- og hæfnikröfur

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Aðstoð við stjórnun og rekstur á starfsemi hjúkrunardeildar
Skipuleggur störf starfsfólks í samræmi við þarfir þjónustuþega
Eftirlit og mat á gæðum hjúkrunar
Ráðgjöf og fræðsla til sjúklinga og aðstandenda
Teymisvinna

Íslenskt hjúkrunarleyfi
Reynsla af stjórnun kostur
Reynsla af Rai-mælitækinu kostur
Frumkvæði og faglegur metnaður
Framúrskarandi samskiptahæfileikar

Umsóknarfrestur er til og með 30. mars 2020
Allar nánari upplýsingar um starfið veitir Sigrún Stefánsdóttir, forstöðumaður,
í síma 664-9400 eða sigrun.stefansdottir@hrafnista.is. Umsækjendum er bent
á að sækja um starfið í gegnum mannaudur@hrafnista.is.
Hrafnista rekur átta öldrunarheimili á höfuðborgarsvæðinu og í Reykjanesbæ. Hjá Hrafnistu
starfa um 1500 manns, ýmist í fullu starfi eða hlutastarfi. Stöðugildi eru um 800 talsins. Veitt er
sólarhringsþjónusta alla daga ársins til aldraðra skjólstæðinga heimilanna.

Hrafnista Laugarás Hraunvangur Boðaþing Nesvellir Hlévangur Ísafold Sléttuvegur Skógarbær

Óskum eftir
vaktstjórum
í Krónunni!
Fylltu út umsókn á kronan.is/atvinna
Umsóknarfrestur er til 22. mars
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KERFISSTJÓRI
HÁTÆKNIBÚNAÐAR
Við leitum að kröftugum og útsjónarsömum aðila
til að móta nýtt starf, taka þátt í uppbyggingu nýrrar
þjónustu fyrir viðskiptavini Völku og vera öflug
viðbót við lifandi og skemmtilegan vinnustað.
Kerfisstjóri þjónustu hefur umsjón með rekstri
Linux og Windows hugbúnaðarkerfa hjá viðskipta
vinum Völku, vali á tölvu og netbúnaði fyrir kerfin
og skipulagningu uppfærslna. Hann/hún heyrir
undir þjónustusvið Völku en vinnur einnig
náið með hugbúnaðardeild.

HELSTU VERKÞÆTTIR:
• Skipulagning, uppsetning og viðhald vöktunar og afritunartöku
hjá viðskiptavinum
• Umsjón með uppfærslum stýrikerfa, stoðkerfa, tækjastýringar
og kerfa Völku
• Umsjón með öryggismálum búnaðar
• Samskipti og ráðgjöf til viðskiptavina Völku
• Hönnun og uppsetning netkerfa ásamt vali á búnaði
• Fyrirbyggjandi viðhald, stöðugar umbætur og hagræðing
• Sjálfvirknivæðing og stöðlun ferla
• Villugreining og bestun á lausnum í tækniumhverfi

HÆFNISKRÖFUR:
• Mikil og farsæl reynsla og menntun sem nýtist í starfi
• Farsæl reynsla af kerfisstjórnun í Windows, Linux, Ubuntu

Sótt er um starfið á vef Völku: valka.is/jobs
Nánari upplýsingar: Leifur Geir Hafsteinsson, mannauðsstjóri Völku

• Góð þekking á virkni netbúnaðar og eldveggja
• Reynsla af rekstri PHP, MySQL, DNS og DHCP
• Kostur að þekkja Ansible, Chef, sýndarvélar og VMware
• Góð samskiptafærni og rík þjónustulund

Umsóknarfrestur er til og með 29. mars nk.

• Dugnaður, útsjónarsemi og metnaður
• Skipulögð og öguð vinnubrögð

UM VÖLKU
Valka er alþjóðlegt og ört vaxand hátæknifyrirtæki sem hefur þróað,
hannað og framleitt vél og hugbúnað á heimsmælikvarða fyrir
sjálfvirka fiskvinnslu út um allan heim frá stofnun árið 2003.
Hjá Völku gegnir hugvit, þekking og kunnátta starfsmanna
lykilhlutverki og við leggjum ríka áherslu á að byggja upp
framsækinn, kraftmikinn og samheldinn vinnustað þar sem fólki
líður vel.
Við leitum sífellt að öflugu fólki með menntun á sviði iðngreina,
verkfræði, tölvunarfræði og tæknifræði og hvetjum konur jafnt sem
karla til að sækja um störf hjá okkur.

valka.is

Ertu að leita að sérfræðingi?
hagvangur.is
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Hagkaup er leiðandi smásölufyrirtæki sem býður breitt úrval af
vörum til daglegra þarfa í matvöru,
fatnaði, snyrtivöru, húsbúnaði og
tómstundavöru. Hagkaup leggur
sérstaka áherslu á þjónustu og gott
aðgengi að vörum og kappkostað
er við að gera verslunarferðina eins
ánægjulega og hagkvæma fyrir
viðskiptavininn og mögulegt er.

Gæða- og þjónustustjóri
Hlutverk gæða- og þjónustustjóra
er að hafa yfirumsjón með mótun
gæðastefnu Hagkaups, kynningu
hennar og eftirfylgni. Í starfinu felst
m.a. aðhald við ferla í tengslum við
heilbrigðismál, samskipti við opinbera
eftirlitsaðila, gerð áhættumats, eftirfylgni útbótaáætlunar, ábyrgð á gerð
og viðhaldi gæðahandbóka og mótun
umhverfisstefnu fyrirtækisins.

Gæða- og þjónustustjóri starfar
innan rekstrarsviðs verslana og sinnir
fjölbreyttum verkefnum er snúa að
daglegum verslunarrekstri. Markmið
gæða- og þjónustustjóra Hagkaups er
að einfalda og bæta skilvirkni í verkferlum er snúa að heilbrigðismálum,
þjónustugæðum og vinnuöryggi
starfsmanna.

Hæfniskröfur
•
•
•
•
•

Háskólamenntun í matvælafræði eða sambærileg menntun.
Þekking á stjórnsýslu opinberra eftirlitsaðila í tengslum við matvælarekstur
æskileg.
Afbragðs geta til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku.
Góð almenn tölvufærni.
Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til og með 20. mars 2020 og skulu umsóknir berast
í tölvupósti á rekstur@hagkaup.is.
Aðeins umsóknir sem innihalda ferilskrá verða teknar til greina. Hagkaup skorar
jafnt á konur sem karla að sækja um starfið.
Nánari upplýsingar veitir Svanberg Halldórsson – svanberg@hagkaup.is.

Söngkennari
Tónlistarskóli Kópavogs auglýsir stöðu
söngkennara frá og með skólaárinu 2020-21.
Við leitum að einstaklingi/einstaklingum með
söngmenntun á háskólastigi og reynslu
af flutningi og kennslu í klassískum söng.
Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá á netfangið
tonlistarskoli@tonlistarskoli.is eða skili á skrifstofu
skólans fyrir 20. mars.
Nánari upplýsingar gefur skólastjóri í síma 570-0410.
Tónlistarskóli Kópavogs er vel búinn mannafla og býr
við fyrirtaks aðstöðu. Í skólanum er boðið upp á nám í
hljóðfæraleik, söng, tölvutónlist og tónfræðagreinum í
samræmi við aðalnámskrá tónlistarskóla.
Í söngdeildinni hefur á liðnum árum verið lögð rækt
við að þjálfa nemendur í að taka reglulega þátt í
uppsetningum á óperusýningum.

Sumarstörf
Almenn garðyrkjustörf, flokkstjórar og
vélamenn
Störfin tilheyra garðyrkjudeild Kirkjugarða
Reykjavíkurprófastsdæma og felast í almennri
umhirðu útisvæða s.s. slátt, gróðursetningu og
illgresishreinsun í Fossvogskirkjugarði,
Gufuneskirkjugarði, Hólavallagarði við
Suðurgötu og Kópavogskirkjugarði.
Ráðningartími er 10-14 vikur frá miðjum maí.

Hæfniskröfur almenn garðyrkjustörf
• Umsækjandi sé fæddur árið 2003 eða fyrr
• Stundvísi og samviskusemi

Tónlistarkennarar

Hæfniskröfur flokkstjóra

- fjölbreytt tækifæri í Húnavatnssýslu

Hægt er að búa til 100% stöðu fyrir einstakling sem treystir
sér í kennslu á nokkrum sviðum.
Skólinn hefur þrjár starfsstöðvar, á Skagaströnd, Blönduósi og
Húnavöllum og eru nemendur skólans rúmlega 100. Kennt er á
öll helstu hljóðfæri og er gott samstarf milli grunnskóla og
tónlistarskóla. Stór hluti nemenda kemur á skólatíma í
kennslustundir.

• Sjálfstæð vinnubrögð
• Færni í mannlegum samskiptum
• Stundvísi og samviskusemi

Tónlistarskóli A-Húnavatnssýslu óskar
eftir að ráða kennara á tré- og
málmblásturshljóðfæri, gítar, bassa
og slagverk frá september 2020
Viðkomandi þarf að hafa þekkingu og góða færni á sín
hljóðfæri, vera fær í mannlegum samskiptum og hafa ánægju af
að vinna með börnum. Þá þarf viðkomandi að vera
metnaðarfullur, áreiðanlegur og áhugasamur. Til greina kemur
að kennari á blásturshljóðfæri stofni lúðrasveit eða
samspilssveit en skólinn á stórt og fjölbreytt safn nótna fyrir
lúðrasveit sem og gott úrval hljóðfæra.

• Reynsla af garðyrkjustörfum

Menntun og hæfniskröfur vélamanna
• Dráttarvélaréttindi
• Sjálfstæð vinnubrögð
Hæfniskröfur: Tónlistarkennaramenntun eða
haldgóð tónlistarmenntun sem nýtist í starfi.
Laun: Samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga og FÍH/FT.
Nánari upplýsingar:
Hugrún Sif Hallgrímsdóttir skólastjóri
tónlistarskólans í síma 868 4925 eða á
netfanginu tonhun@tonhun.is.
Umsóknarfrestur er til og með 20. apríl nk
Umsóknir skilist á tonhun@tonhun.is.

• Stundvísi og samviskusemi

Umsókn berist skrifstofu Kirkjugarða
Reykjavíkurprófastsdæma í Fossvogi,
Vesturhlíð 8, 105 Reykjavík fyrir
15. mars 2020, merkt "Sumarstörf".
Einnig er hægt að fylla út umsókn á
www.kirkjugardar.is
og senda
rafrænt.

Um er að ræða stöðu fyrir einn eða fleiri einstaklinga, allt eftir
bakgrunni og sérsviði hvers og eins.

tonhun.is

Félagsbústaðir eru stærsta þjónustufyrirtæki á leigumarkaði hérlendis með yfir
2.800 íbúðir til útleigu í Reykjavík. Á skrifstofunni starfa um 25 manns í anda gilda
um samvinnu, virðingu og góða þjónustu. Félagsbústaðir eru í eigu Reykjavíkurborgar og eru í hópi framúrskarandi fyrirtækja á Íslandi 2019.

ASKO hefur fært Norðmönnum matvörur fra árinu 1866 og telur í dag 3300 starfsmenn. ASKO starfrækir 13 útibú víða um Noreg, Frá Lillesand i suðri til Tromsø í
norðri.
ASKO Rogland AS er leiðandi heildsölu- og dreifingarfyrirtæki með yfir
5 milljarða veltu árlega.
Markaðurinn eru matvöruverslanir, birgjar, mötuneyti og veitingahús innan
svæðissins frá Bømlo í norðri og allt til Moi i suðri. Fyrirtækið sjálft er staðsett í
Skurve i Gjesdal (ca 30 mínútur fra Stavanger).

Blundar ævintýraþráin í þér?
Við óskum eftir íslenskum
atvinnubílstjórum í sumar!
Við bjóðum:
• Örugga vinnu frá 1.júní og út ágúst og jafnvel fasta vinnu
eftir sumarið
• Flug til Noregs (svo fremi sem unnið er út samningstíma)
• Húsnæði til leigu, í göngufæri við fyrirtækið
• Aðgang að æfingasal, squashsal og sauna
• Íslenskan tengilið
Hæfniskröfur:
• Ökuréttindaflokkur C og CE (meiraprófið)
• Vandvirkni, þjónustulipurð og snyrtimennska
• Reynsla
• Góð norsku/sænsku/dönsku -kunnátta eða mjög góð enska
Helstu verkefni:
• Lestun og losun
• Dreifing á vörum til viðskiptavina
• Að vera góður fulltrúi ASKO fyrir viðskiptavini

Félagsbústaðir leita að
þjónusturáðgjöfum og sérfræðingi
Félagsbústaðir leita að kraftmiklu og lausnamiðuðu þjónusturáðgjöfum í fjölbreytt þjónustuverkefni. Í boði eru spennandi tækifæri fyrir rétta aðila í að taka þátt í að byggja upp og móta þjónustu og samskipti við leigjendur og samstarfsaðila.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Móttaka, úrvinnsla og eftirfylgni margskonar fyrirspurna og
erinda í síma og á miðlum fyrirtækisins
• Utanumhald og umsýsla leigusamninga: undirbúningur,
samningagerð og eftirfylgni
• Samskipti og upplýsingagjöf til leigjenda og tengdra aðila
(þjónustumiðstöðva, Reykjavíkurborgar o.fl.)
• Ábyrgð og þátttaka í ýmsum þróunar- og úrbótaverkefnum á
sviði þjónustu og samskipta við leigjendur og samstarfsaðila

Menntunar- og hæfniskröfur
• Rík þjónustulund, áhugi á fólki, hlýlegt viðmót og
framúrskarandi samskiptafærni
• Skipulagshæfileikar og lausnamiðuð hugsun
• Færni til að vinna í teymi og vilji til að læra
• Stúdentspróf skilyrði, háskólagráða sem nýtist í starfi er kostur
• Reynsla og þekking af velferðarþjónustu er kostur
• Góð tölvufærni
• Góð íslensku og enskukunnátta

Félagsbústaðir leita að öflugum og lausnamiðuðum sérfræðingi til að sinna fjölbreyttum verkefnum á sviði þjónustu við
leigjendur félagsins og samstarfsaðila.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Samskipti og samvinna við leigjendur, þjónustumiðstöðvar
Reykjavíkurborgar og tengda aðila
• Afgreiðsla, úrvinnsla og úrlausn erinda s.s. vegna húsreglnabrota, vanskila, samskiptavanda í fjölbýlishúsum o.fl.
• Ábyrgð og þátttaka í ýmsum þróunar og úrbótaverkefnum á
sviði þjónustu og samskipta við leigjendur og tengda aðila

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi, t.d. í félagsráðgjöf, sálfræði,
félagsfræði eða tengdum greinum
• Reynsla af sambærilegu starfi af sviði velferðarþjónustu
er kostur
• Framúrskarandi samskiptafærni, áhugi á fólki, hlýlegt viðmót
og rík þjónustulund
• Skipulagshæfileikar, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Færni til að vinna í teymi og vilji til að læra
• Góð tölvufærni
• Góð íslensku og enskukunnátta

Nánari upplýsingar veitir Sigrid Thors í síma 0047 95 55 17 17
Áhugasamir sendi stutta ferilskrá ásamt nöfnum og símanúmerum til meðmælenda til: sigrid.thors@asko.no

Ferilsskrá og kynningarbréf skal senda Þóru Þorgeirsdóttur, sviðsstjóra þjónustu og samskipta í thora@felagsbustadir.is
Umsóknarfrestur er til og með 25.mars 2020. Viðkomandi þyrfti að geta hafið störf sem fyrst.
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um.

Verkefnisstjóri á Ströndum
Vestfjarðastofa, með stuðningi Byggðastofnunar,
auglýsir eftir verkefnisstjóra á Ströndum. Verkefnisstjóri
gegnir hlutverki leiðtoga verkefnisins Brothættra byggða
í Strandabyggð ásamt verkefnastjórn og starfar hann
í umboði hennar að aðgerðum til eflingar byggðar og
mannlífs í Strandabyggð. Önnur verkefni verkefnisstjóra
miða að því að laða fjárfestingar til Vestfjarða og fjölga
þar störfum.
Um er að ræða 100% starf sem skiptist í 50% stöðu
verkefnisstjóra Brothættra byggða og 50% önnur verkefni
Vestfjarðastofu.
Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun æskileg
• Reynsla af ráðgjöf, fjárfestingum eða atvinnuþróun æskileg
• Haldbær starfsreynsla og reynsla af verkefnastjórnun æskileg
• Þekking, skilningur og reynsla af byggðamálum mikilvæg
• Reynsla af rekstri kostur
• Frumkvæði, jákvæðni, sköpunargleði, samstarfsfærni og

ERT ÞÚ HJÚKRUNARFRÆÐINGUR SEM HEFUR
ÁHUGA Á AÐ VINNA Í RANNSÓKN Á HEIMSVÍSU?

sjálfstæð vinnubrögð eru mikilvægir eiginleikar

Helstu verkefni:
• Fylgja eftir ákvörðunum verkefnastjórnar
• Hafa frumkvæði að nýjum verkefnum í byggðunum
• Upplýsingamiðlun og skýrslugerð til íbúa og samstarfsaðila
• Íbúafundir og þátttaka í samfélagsverkefnum í sveitarfélaginu
• Gerð viðskiptaáætlana og markaðsgreininga
• Móta tækifæri til atvinnuskapandi fjárfestinga á Vestfjörðum
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Starfsstöð
verkefnisstjóra verður á Hólmavík. Nánari upplýsingar má finna á
www.vestfirdir.is Upplýsingar um verkefnið Brothættar byggðir er að
finna á heimasíðu Byggðastofnunar (www.byggdastofnun.is).
Umsóknarfrestur er til 31. mars 2020.

Auglýst er eftir hjúkrunarfræðingi (e. study nurse/study coordinator) í fullt starf við vísindarannsóknina
Blóðskimun til bjargar, skimunarrannsókn og lyfjarannsókn við Læknadeild Háskóla Íslands. Markmið
hennar er að rannsaka árangur skimunar fyrir forstigi mergæxlis. Verkefnið er unnið í samstarfi við Háskóla
Íslands, Landspítala, Krabbameinsfélag Íslands, Binding Site í Bretlandi, Memorial Sloan Kettering krabbameinsmiðstöðina í New York og International Myeloma Foundation. Skimað er fyrir forstigi mergæxlis með
blóðprufu og þeim einstaklingum sem greinast með forstig mergæxlis fylgt eftir í klínískri rannsókn.
Þátttakendur eru kallaðir inn í frekari rannsóknir og fá eftirfylgd með reglubundnum hætti. Þeim sem
greinast með mergæxli er hinsvegar boðið að taka þátt í lyfjarannsókn.
Hjúkrunarfræðingar rannsóknarinnar koma bæði að uppvinnslu og eftirfylgd í skimunarrannsókn og uppvinnslu
og meðferð í lyfjarannsókn. Starfið býður upp á einstaka innsýn og reynslu af rannsóknarvinnu og klínísku starfi.

Nánari upplýsingar veitir: Sigríður Ó. Kristjánsdóttir (sirry@vestfirdir.is)
Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á netfangið: sirry@vestfirdir.is merkt:
Verkefnisstjóri á Ströndum.

VESTFJARÐASTOFA | ÁRNAGÖTU 2-4, 400 ÍSAFJÖRÐUR | VESTFIRDIR.IS

Helstu menntunar- og hæfniskröfur:
• BS-gráða í hjúkrunarfræði, auk íslensks hjúkrunarleyfis
• Reynsla af vinnu við vísindaverkefni er kostur
• Þekking á good clinical practice (GCP) er kostur
• Reynsla af hjúkrun krabbameinsveikra og krabbameinslyfjagjöf er kostur
• Reynsla af því að vinna í teymi
• Sjálfstæð, skipulögð og lausnamiðuð vinnubrögð
• Framúrskarandi samskiptahæfni, nákvæmni, útsjónarsemi
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti
• Gott vald á upplýsingatækni og hæfni til að tileinka
sér nýjungar á því sviði

Hægt er að sækja um og fá allar
nánari upplýsingar á heimasíðu HÍ:
http://www.hi.is/laus_storf
Umsóknarfrestur er
til og með 23. mars 2020

Deildarstjóri tæknideildar
á Austursvæði
Vegagerðin auglýsir eftir verkfræðingi eða tæknifræðingi til að sinna starfi deildarstjóra
tæknideildar á Austursvæði. Um er að ræða fullt starf og starfstöðin er á Reyðarfirði.
Helstu verkefni og ábyrgð
Við erum að leita eftir verkfræðingi eða
tæknifræðingi sem hefur áhuga á að takast á við
krefjandi verkefni á sínu fagsviði, áætlanagerð og
tæknilegan undirbúning vegna nýframkvæmda
og viðhaldsverka, ásamt umsjón með
nýframkvæmdum.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Verkfræðingur eða tæknifræðingur.
• Reynsla af ámóta störfum er kostur.
• Reynsla af verkefnastjórnun er kostur.
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum.
• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu.
• Frumkvæði og faglegur metnaður.
• Skipulögð og öguð vinnubrögð í starfi.
• Góð íslenskukunnátta.
• Kunnátta í ensku.
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og
viðkomandi stéttarfélag hafa gert. í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar
ásamt upplýsingum um umbeðnar menntunar- og hæfniskröfur, þar með talið
menntunar- og starfsferilsskrá. Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá
því að umsóknarfrestur rennur út. Öllum umsóknum um starfið verður svarað þegar
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Starfshlutfall er 100%. Umsóknarfrestur er
til og með 16. mars 2020.
Nánari upplýsingar veitir Sveinn Sveinsson - sveinn.sveinsson@vegagerdin.is,
sími 522 1000.

Sjúkraliði
Laus er til umsóknar 80-100% staða sjúkraliða á Hlein.
Um dagvinnustarf er að ræða og mun viðkomandi veita
stuðning við stjórnun einingarinnar.
Hlein er heimili sjö fatlaðra einstaklinga sem hafa fatlast
af völdum sjúkdóma eða slysa. Hlein er rekið af Reykjalundi endurhæfingarmiðstöð.
Hæfniskröfur eru:
Íslenskt starfsleyfi
Góð samskiptahæfni og lipurð í
mannlegum samskiptum
Sjálfstæði og skipulagshæfni
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sjúkraliðafélags Íslands og fjármálaráðherra auk stofnanasamnings Sjúkraliðafélags Íslands 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 29. mars 2020
Umsóknarform og upplýsingar um Reykjalund má finna á
heimasíðunni www.reykjalundur.is
Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS.
Sími 585 2000 – www.reykjalundur.is

Fagstjóri náms
og skírteinamála
sjófarenda
Samgöngustofa auglýsir lausa til umsóknar stöðu
fagstjóra í náms og skírteinamálum sjófarenda á stjórnsýsluog þróunarsviði stofnunarinnar. Starfshlutfall er 100%.

Helstu verkefni fagstjóra
•
•
•
•
•
•
•
•

Fagleg umsjón og útgáfa á skírteinum einstaklinga.
Viðurkenning á námskeiðum/námskrám hjá þjálfunarfyrirtækjum/skólum.
Viðvarandi eftirlit með þjálfunarfyrirtækjum/skólum.
Upplýsingamiðlun til hagsmunaaðila.
Þátttaka í innleiðingarverkefnum og þróun og viðhaldi gæðamála.
Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi um nám og skírteinamál einstaklinga.
Yfirferð og samþykki á öryggismönnun skipa.
Fagleg umsjón með lögskráningum sjómanna.

Menntunar- og hæfnikröfur
•
•
•
•
•
•
•
•

Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Skipstjórnar- og/eða vélstjórnarréttindi eða sambærileg reynsla æskileg.
Þekking á íslenskum og alþjóðlegum siglingamálum.
Frumkvæði, sjálfstæði og fagmennska í starfi ásamt skipulagningu
og ögun í verkum.
Mjög góð samskiptahæfni.
Mjög góð kunnátta í íslensku og ensku í ræðu og riti.
Góð almenn tölvukunnátta.
Þekking á gæða- og/eða öryggisstjórnunarkerfum er kostur.

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

Umsóknarfrestur
er til 24. mars 2020

Upplýsingar um
Samgöngustofu má finna
á samgongustofa.is

Ármúli 2 ı 108 Reykjavík ı Sími 480 6000

Í boði eru spennandi störf
hjá metnaðarfullri stofnun
í alþjóðlegu umhverfi. Við
bjóðum góða starfsaðstöðu
og frábæra vinnufélaga.
Við hvetjum jafnt konur
sem karla til að sækja um.

BARNASKÓLINN Á EYRARBAKKA OG STOKKSEYRI
SKÓLAÁRIÐ 2020 – 2021

Í Barnaskólanum eru 140 nemendur í 1. – 10. bekk og kennt er á
tveimur starfsstöðvum. Á Stokkseyri eru nemendur 1. – 6. bekk
og á Eyrarbakka eru nemendur í 7.–10. bekk. Skapandi greinar
fá mikið vægi í skólastarfinu, gott samstarf er við leikskólann og
áhersla er lögð á góða samvinnu við heimilin.

UMSJÓNARKENNARAR

Um er að ræða umsjónarkennara á yngra stigi.
Tvær stöður eru til eins árs vegna fæðingarorlofs.
Aðrar eru til lengri tíma.

LIST- OG VERKGREINAKENNARAR

Um er að ræða smíðakennslu, textilkennslu og tónmenntakennslu.

NÁMSRÁÐGJAFI

Um er að ræða 50% stöðu námsráðgjafa.

Menntun og færnikröfur:
• Kennararéttindi eða önnur háskólamenntun sem nýtist í
starfi æskileg.
• Námsráðgjafaréttindi.
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfileikar
• Frumkvæði í starfi
• Áhugi fyrir teymiskennslu
• Sértæk hæfni á grunnskólastigi
Frekari upplýsingar veitir Magnús J. Magnússon,
skólastjóri, símar 480 3200 og 893 2136.
Netfang: magnus@barnaskolinn.is .
Umsóknarfrestur er til 2. apríl 2020.
Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar Sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Starfið
hentar jafnt konum sem körlum. Allar nánari upplýsingar
um skólastarf BES er hægt að nálgast á heimasíðu skólans
www.barnaskolinn.is og sveitarfélagsins www.arborg.is

Skóla- og frístundasvið

Staða leikskólastjóra við leikskólann Árborg
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu leikskólastjóra Árborg lausa til umsóknar.
Árborg er þriggja deilda leikskóli þar sem dvelja 60 börn við leik og störf. Leikskólinn er staðsettur á fallegum stað í jaðri Elliðaársdals þar sem ríkir mikil veðursæld og stutt er í fallega nátttúru og fuglalíf. Útivist er ríkur þáttur í daglegu starfi leikskólans. Í
leikskólanum eru aldursblandaðar deildir þar sem yngri börnunum gefst tækifæri til að læra af þeim eldri svo sem samskipti og
tjáningu en unnið er með grunnþætti menntunar í aldursskiptum hópum. Leiðarljós leikskólans eru traust, samvinna, lífsgleði og
nám. Í Árborg er lögð áhersla á fjölmenningu, læsi og sjálfseflingu. Nýlega innleiddi leikskólinn þróunarverkefnið Leiðtoginn í mér
sem hefur það markmið að hjálpa börnum að vinna með styrkleika sína auk þess sem unnið er að innleiðingu Réttindaskóla UNICEF
á grunni Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.
Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og er tilbúinn til að leiða áfram gott og metnaðarfullt leikskólastarf í
Árborg.

Við ráðum
Ráðum býður upp á ráðgjöf
og ráðningarþjónustu sniðna
að þörfum viðskiptavinarins.
Stjórnendaleit
Reynsla og gott tengslanet sérfræðinga
Ráðum skilar árangri þegar finna þarf æðstu
stjórnendur eða fólk í stjórnir fyrirtækja.

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:
• Leyfisbréf til kennslu á leikskólastigi.
• 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 kennslu á leikskólastigi og greinargerð um framtíðarsýn umsækjanda á starf
í leikskólanum.
Ráðið verður í stöðuna frá 1. júní 2020. Umsóknarfrestur er til og með 30. mars nk.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda
leikskóla.

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

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

Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg M. Gunnlaugsdóttir, skrifstofustjóri fagskrifstofu leikskólamála í síma 411 1111 og á netfanginu
ingibjorg.m.gunnlaugsdottir@reykjavik.is

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.

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 starfs
ferilskrá og kynningarbréf og hagnýt atriði
varðandi starfsleit og atvinnuviðtöl.

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

Skóla- og frístundasvið

Staða leikskólastjóra við leikskólann Ægisborg
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu leikskólastjóra Ægisborgar lausa til umsóknar.
Ægisborg er fjögurra deilda leikskóli við Ægissíðu í Vesturbæ Reykjavíkur þar sem lögð er áhersla á að skapa hlýlegt lærdómssamfélag barna og fullorðinna. Í Ægisborg er menntandi umhyggja höfð að leiðarljósi og þess kappkostað að leikur, gleði og
virðing einkenni leikskólabraginn. Leikurinn er höfuðprýði Ægisborgar og einnig er mikil áhersla á læsi sem er samofið öllu starfi.
Ægisborg leggur áherslu á sjálfseflingu og félagsfærni sem eru tveir af grundvallarþáttum menntastefnu Reykjavíkurborgar. Eitt
af einkennum leikskólans er þátttaka í þróunarverkefnum og má þar nefna Læsi í leiðinni, verkefni um hreyfingu í samstarfi við
íþróttafélagið KR og um gildi í leikskólastarfi í samstarfi við RannUng auk þess sem stefnt er að því að leikskólinn verði réttindaskóli UNICEF á grunni Barnasáttmálans
Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og er tilbúinn til að leiða áfram gott og metnaðarfullt leikskólastarf í
Ægisborg.
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:
• Leyfisbréf til kennslu á leikskólastigi.
• 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 kennslu á leikskólastigi og greinargerð um framtíðarsýn umsækjanda á starf
í leikskólanum.
Ráðið verður í stöðuna frá 1. júní 2020. Umsóknarfrestur er til og með 30. mars nk.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda
leikskóla.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg M. Gunnlaugsdóttir, skrifstofustjóri fagskrifstofu leikskólamála í síma 411 1111 og á netfanginu
ingibjorg.m.gunnlaugsdottir@reykjavik.is

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

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar
endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.
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-Villt þú koma í skemmtilegan hóp?
Verkstjórnandi - Klettagörðum

Bókari - Álhellu

Skólastjóri Tónlistarskóla Rangæinga
Stjórn Tónlistarskóla Rangæinga bs. auglýsir lausa stöðu
skólastjóra við Tónlistarskóla Rangæinga frá og með
1. ágúst 2020. Aðalskrifstofa skólans er á Hvolsvelli,
en kennsla fer fram á Hvolsvelli, Hellu og Laugalandi.
Skólinn býður upp á grunn-, mið- og framhaldsnám í
hljóðfæraleik. Alls stunda 352 nemendur nám við skólann
og þar af eru 182 grunnskólanemendur í forskólanámi við
skólann.
Helstu verkefni og ábyrðarsvið
• Stjórnun og ábyrgð á rekstri skólans og daglegri
starfsemi
• Fagleg forysta á sviði kennslu og þróunar í skólastarfi

Umsóknir sendist á velras@velras.is
Frekari upplýsingar í síma 552-6270

Menntunar og hæfniskröfur
• Framhaldsmenntun á sviði tónlistar
• Reynsla af tónlistarkennslu og tónlistarflutningi
• Reynsla í stjórnun og rekstri er áskilin
• Leiðtogahæfileikar og færni í mannlegum samskiptum
Umsókn um starfið skal fylgja ítarleg ferilsskrá ásamt
greinargerð með rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi til
starfans.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélags.

assa sama
p
ð

n?

Erum við a

Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl 2020.
Upplýsingar um starfið veita Sigurgeir Guðmundsson
skólastjóri sigurgeir@tonrang.is og Ágúst Sigurðsson
stjórnarformaður agust@ry.is. Umsóknum skal skila með
rafrænum hætti til agust@ry.is

Sérnámsstöður í heilsugæsluhjúkrun
Lausar eru til umsóknar 12 sérnámsstöður hjúkrunarfræðinga í heilsugæsluhjúkrun. Stöðurnar eru
sex við Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (HH), tvær við Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN),
ein við Heilbrigðisstofnun Suðurlands (HSU), ein við Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA), ein
við Heilbrigðisstofnun Suðurnesja (HSS) og ein við Heilbrigðisstofnun Vestfjarða (HVEST). Hver
sérnámsstaða er 80% og veitist frá 1. ágúst 2020 til eins árs.
Umsóknarfrestur er til og með 26. mars 2020
Sérnám í heilsugæsluhjúkrun er í samstarfi við Háskólann á Akureyri. Námið samanstendur af fræðilegu námi við
Háskólann á Akureyri og klínískri þjálfun á heilsugæslustöð hjá HH, HSN, HSU, HSA, HSS eða HVEST undir handleiðslu
lærimeistara. Námið er skipulagt til eins árs og lýkur með viðbótardiplóma gráðu.

Markmið sérnáms

Menntunar- og hæfniskröfur Nánari upplýsingar veita

•

•

•
•

Efla hæfni hjúkrunarfræðinga,
meðal annars í þverfaglegu
samstarfi á heilsugæslustöð
Móta viðhorf og sýn til þjónustu
heilsugæslunnar í komandi
framtíð
Veita nemendum tækifæri til að
rýna í og innleiða gagnreynda
starfshætti í daglegu starfi
undir handleiðslu lærimeistara á
heilsugæslustöð

•

•
•

Almennt hjúkrunarleyfi, BS
gráða (lágmarkseinkunn 7,00)
Viðkomandi sé starfandi
á heilsugæslustöð og hafi
a.m.k. eins árs starfsreynslu í
heilsugæslu
Skipulagshæfni og sjálfstæði í
starfi
Hæfni í mannlegum
samskiptum er skilyrði

Nánari upplýsingar á www.starfatorg.is

•

Sesselja Guðmundsdóttir, Þróunarmiðstöð
íslenskrar heilsugæslu, s. 513-5046 eða sesselja.
gudmundsdottir@heilsugaeslan.is

•

Guðný Friðriksdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar
HSN, s. 860-7750 eða gudnyf@hsn.is

•

Anna María Snorradóttir, framkvæmdastjóri
hjúkrunar HSU, s. 432-2007 eða annamaria@hsu.is

•

Nína H. Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar
HSA, s. 470-3054 eða ninahronn@hsa.is

•

Alma María Rögnvaldsdóttir, framkvæmdastjóri
hjúkrunar HSS s. 422-0625 eða alma@hss.is

•

Hildur Elísabet Pétursdóttir, framkvæmdastjóri
hjúkrunar HVEST s. 450-4500 eða hildurep@hvest.is

Óskum eftir
vaktstjórum
í Krónunni!
Fylltu út umsókn á kronan.is/atvinna
Umsóknarfrestur er til 22. mars

Arctic Fish leitar að hæfileikaríku
og áhugasömu fólki til starfa
Arctic Fish leitar að hæfileikaríku og áhugasömu fólki til starfa við sjóeldi fyrirtækisins
við Patreksfjörð og Tálknafjörð. Arctic Fish er leiðandi fyrirtæki í laxeldi á Íslandi með
það að markmiði að halda halda áfram að byggja upp arðbæra og sjálfbæra starfsemi
þar sem fiskeldi er stundað í sátt við umhverfið og samfélagið.

Hefur þú áhuga á að vera með?

Skipstjórnar og/eða vélstjórnarréttindi æskileg. Starfið felur í sér verkefni við fóðrun, daglegt
eftirlit, ásamt tilfallandi vinnu við kvíahringi og fóðurpramma. Unnið er í sjö daga og síðan eru
sjö dagar í frí.
Um tvær stöður er að ræða: Eitt framtíðarstarf — Tímabundið starf frá 1. apríl til 1. september.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

ɤ
ɤ
ɤ
ɤ
ɤ

Frumkvæði og metnaður í starfi
Stundvísi
Hæfni í mannlegum samskiptum
Skipstjórnunarréttindi og/eða vélstjóraréttindi
Reynsla úr fiskeldi er kostur

ɤ
ɤ
ɤ

Þekking á eða reynsla á uppsetningu verkferla
og vinnuferla í sjókvíaeldi er kostur
Skilningur á mikilvægi heilbrigðs umhverfis í
fiskeldi
Enskukunnátta áskilin

Við viljum sérstaklega hvetja konur til að sækja um starfið.
Umsóknum skal skila rafrænt til Kristínar Hálfdánsdóttir, kh@afish.is. Umsókn skal innihalda stutta starfsferilskrá
auk kynningabréfs. Umsóknarfrestur er til 20. mars 2020.

Atvinna
RARIK - mars 2020:
info@arcticfish.is ¦¦167x233mm
www.arcticfish.is






RARIK - Febrúar 2019:
167x214mm




Verkstjóri á Selfossi
RARIK ohf. auglýsir eftir verkstjóra rafiðnaðarmanna fyrirtækisins á Suðurlandi með
aðsetur á Selfossi. Hér er um fjölbreytt starf að ræða við stjórnun á öflugum vinnuflokki
sem staðsettur er bæði á Selfossi og Hvolsvelli og vinnur við nýframkvæmdir, viðhald og
viðgerðir á dreifikerfi RARIK. Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um.

Helstu verkefni

Hæfniskröfur

• Vinna við dreifikerfi RARIK.

• Rafmagnsiðnfræði/sveinspróf í rafvirkjun.

• Mönnun verkefna.

• Reynsla af stjórnun.

• Eftirfylgni með framkvæmd verka.

• Reynsla af rafveiturekstri æskileg.

• Vinna samkvæmt öryggisreglum.

• Drifkraftur og geta til að vinna sjálfstætt.

• Eftirlit með tækjum og búnaði.

• Góð tölvukunátta.

Nánari upplýsingar veitir Guðlaugur Valtýsson, deildarstjóri framkvæmdasviðs
á Suðurlandi eða starfsmannastjóri RARIK í síma 528 9000. Umsóknarfrestur
er til 30. mars 2020 og skal skila umsóknum með ferilskrá á vef RARIK, www.
rarik.is/atvinna.

Skráðu fyrirtækið þitt á alfred.is

RARIK ohf. er rekið sem opinbert hlutafélag í eigu ríkisins. Hlutverk RARIK er að dreifa
raforku auk þess að afla, dreifa og annast sölu á heitu vatni. Starfsmenn RARIK eru
um 200, aðalskrifstofa er í Reykjavík og um 20 starfsstöðvar eru dreifðar vítt og breitt
um landið.

RARIK ohf • Dvergshöfða 2 • 110 Reykjavík • Sími 528 9000 • www.rarik.is
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SKÓLASTJÓRI FLATASKÓLA
Í GARÐABÆ
Garðabær auglýsir laust til umsóknar starf skólastjóra Flataskóla. Skólinn er heilsueﬂandi grænfánaskóli
með um 485 nemendur á aldrinum 4 - 12 ára.
Lögð er áhersla á öﬂugt og framsækið skólastarf með áherslu á samfellu í námi barna og samstarﬁ
milli skólastiga. Flataskóli er einn af fyrstu réttindaskólum UNICEF á Íslandi og vinnur markvisst með
Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Gildi skólans eru menntun, árangur og ánægja.
Í Garðabæ er lögð rík áhersla á sjálfstæði skóla, fjölbreytni og valfrelsi sem felst meðal annars í því
að foreldrar hafa fullt frelsi um val á skóla fyrir börn sín. Leik- og grunnskólar Garðabæjar skapa sér
sérstöðu í áherslum sínum til að koma sem best á móts við fjölbreyttar þarﬁr nemenda.
Skólastjóri tekur þátt í að móta metnaðarfullt skólasamfélag Garðabæjar með uppbyggilegum og
framsýnum hætti.

Sérfræðingar í
ráðningum
Ánægðir viðskiptavinir
eru okkar besta auglýsing

Helstu verkefni:
• Að vera faglegur leiðtogi
• Að bera faglega og rekstrarlega ábyrgð á starﬁ skólans, stjórna daglegri starfsemi og hafa forgöngu
um mótun og framgang stefnu skólans
• Að vinna náið með starfsfólki að því að skapa nútímalegt og frjótt námsumhverﬁ fyrir alla nemendur
• Að leiða og hvetja starfsfólk með það að markmiði að tryggja sem best vellíðan og árangur nemenda
og starfsmanna
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kennaramenntun og leyﬁsbréf til kennslu
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starﬁ
• Reynsla af kennslu
• Reynsla af starfsmannastjórnun og rekstri
• Framsækni og metnaður til að leita nýrra leiða í skólastarﬁ
• Góðir skipulagshæﬁleikar
• Lipurð og færni í samskiptum
• Áhugi og reynsla í að leiða þróunarstarf
• Sveigjanleiki og víðsýni

FAST
lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Ráðningar

www.fastradningar.is

Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilskrá um störf umsækjanda, menntun, stjórnunarreynslu og verkefni
sem hann hefur unnið að og geta varpað ljósi á færni hans til að sinna starﬁ skólastjóra. Þá skal fylgja
umsókninni greinargerð um hugmyndir umsækjanda um starﬁð og hvernig hann sér Flataskóla þróast
undir sinni stjórn.
Umsóknarfrestur er til og með 29. mars 2020. Staðan er laus frá og með 1. ágúst 2020.
Nánari upplýsingar um starﬁð veita Eiríkur Björn Björgvinsson, sviðsstjóri fræðslu- og menningarsviðs,
s. 525 8500, eirikurbjorn@gardabaer.is og Katrín Friðriksdóttir, grunn- og tónlistarskólafulltrúi,
s. 525 8500, katrinf@gardabaer.is
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Skólastjórafélags Íslands.
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um. Nánari upplýsingar má ﬁnna á
ráðningarvef Garðabæjar https://starf.gardabaer.is

gardabaer.is

Umsóknir um dvöl í
íbúð fræðimanns
í Kaupmannahöfn
2020-2021.
Íbúð fræðimanns í Kaupmannahöfn, skv. reglum um
hús Jóns Sigurðssonar, er laus til afnota tímabilið
26. ágúst 2020 til 24. ágúst 2021.
Allar nánari upplýsingar og sérstök eyðublöð
er að finna á heimasíðu Jónshúss: jonshus.dk
(Fræðimannsíbúð).
Umsóknir um íbúðina skulu hafa borist skrifstofu
Alþingis eigi síðar en þriðjudaginn 14. apríl nk.

Auglýsing frá Sænsk-íslenska
Samstarfssjóðnum

Fundarboð

Árið 2020 verða veittir ferðastyrkir úr Sænsk-íslenska
samstarfssjóðnum til að styðja íslenska þátttakendur
í sænsk-íslenskum verkefnum. Markmið sjóðsins er að
stuðla að auknu samstarfi Svíþjóðar og Íslands á sviði
vísinda, menntunar og menningar.
Vegna tæknilegra örðugleika hefur umsóknarfrestur
Sænsk-íslenska sjóðsins verið framlengdur til
22. mars 2020.

Aðalfundur Skipulagsfræðingafélags Íslands
verður haldinn miðvikudaginn 25. mars 2020 kl: 16:30
að Hallveigarstöðum Túngötu 14, 101 Reykjavík.

Er óskað eftir því allar umsóknir verði endursendar skv.
upplýsingum á heimasíðu sjóðsins.
https://svenskislandskafonden.se/
Frekari upplýsingar má einnig finna á tenglinum
https://norden.se/sok-bidrag-fransvensk-islandska-samarbetsfonden/

Nánari dagskrá á skipulagsfraedi.is

Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf
Veitingar

Félagsmenn eru hvattir til að mæta !
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Menntunar- og hæfniskröfur:
•
•
•
•
•
•

BYGGINGAFRÆÐINGUR / TÆKNIFRÆÐINGUR
Vörðufell óskar eftir að ráða byggingafræðing eða tæknifræðing
með víðtæka reynslu af stjórnun framkvæmda í stöðu
verkefnastjóra.
Vörðufell hefur verið starfandi í 15 ár og vinna þar að jafnaði um 15
manns. Fyrirtækið hefur starfsstöðvar á Selfossi og í Reykjavík.
Vegna hinna fjölda verkefna sem framundan eru, viljum við fá til
liðs við okkur afkastamikinn og ábyrgan verkefnastjóra til að hafa
umsjón með hinum fjölbreyttu verkefnum sem fyrirtækið er að
sinna. Auk menntunar er gerð krafa um að viðkomandi hafi að
lágmarki 3-5 ára starfsreynslu í byggingariðnaði.

Viðkomandi þarf að:
•
•
•
•

Vera skipulagður og vinnusamur
Hafa gott vald á rituðu máli
Búa yfir lipurð í samskiptum
Hafa góða kunnáttu á öllum helstu
tölvuforritum

Í starfinu felst m.a.:

Allar umsóknir skulu berast í netfang vordufell@vordufell.is
Nánari upplýsingar eru að finna í síma 897-8960, Valdimar
Bjarnason.

Vantar þig starfsfólk?

Húsasmíðameistari
Byggingafræðingur
Verkfræðingur
Tæknifræðingur
Iðnfræðingur
Eða öðru sambærilegu

•
•
•

Verkefnastjórnun
Byggingastjórn
Ástandsgreining og eftirlit

Embætti lögreglustjóra á
höfuðborgarsvæðinu laust til umsóknar
Auglýst er laust til umsóknar embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu.
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu fer með stjórn lögregluliðs í sínu umdæmi, þ.e. Reykjavík, Kópavogi, Hafnarfirði, Garðabæ, Mosfellsbæ, Seltjarnarnesi
og Kjósarhrepps. Hann annast daglega stjórn og rekstur lögreglunnar í umdæminu og ber ábyrgð á framkvæmd lögreglustarfa innan þess. Hjá embættinu starfa
rétt um 300 lögreglumenn og tæplega 90 í öðrum störfum.

hagvangur.is

Umsækjendur skulu fullnægja skilyrðum 2. mgr. 28. gr. lögreglulaga nr. 90/1996.

Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið:
Faxagarður, lagnavinna
Verkið felst í lagningu lagna í jörðu á Austurbakka í Reykjavík
auk uppsetningu á lögnum undir bryggjunni á Faxagarði.
Lagnir verða lagðar frá stofnum Veitna í Austurbakka, í gegnum
stálþil milli Austurbakka og Faxgarðs og að nýrri dreifistöð á
Faxagarði.
Þaðan verða lagðar lagnir að afhendingastöðum veitukerfa úti
á Faxagarði. Allar lagnir sem lagðar eru undir bryggjunni á
Faxgarði verða lagðar í lagnastiga sem festir verða í bryggjuna
neðan frá. Leggja á frárennslis-, hitaveitu-, neysluvatns- og
raflagnir auk lagnastokks fyrir háspennustrengi Veitna. Vinna
fer að miklu leyti fram undir Faxagarði þar sem gætir flóðs og
fjöru og mun því vinnan taka mið af því.

Nokkrar helstu magntölur eru:

Vatnslagnir í jörðu
Einangraðar lagnir undir bryggju
Fráveitulagnir í jörðu
Fráveitulagnir undir bryggju
Hitalagnir í jörðu
Hitalagnir undir bryggju
Raflagnir í jörðu
Raflagnir undir bryggju
Lagnastigar
Afgreiðsluskápar vatns og rafmagns

45 m
220 m
45 m
10 m
45 m
200 m
70 m
1000 m
450 m
3 stk.

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi með
því að senda ósk um það á irh@verkis.is.

Tilboð verða opnuð á skrifstofu Faxaflóahafna
31. mars kl. 11:00.

Aðrar hæfniskröfur eru:
• Góð yfirsýn og þekking á verkefnum lögreglunnar æskileg
• Góð þekking og/eða reynsla af störfum innan stjórnsýslunnar æskileg
• Reynsla af stjórnun og stefnumótun æskileg
• Rekstrarþekking og/eða reynsla er æskileg
• Reynsla af alþjóðlegu samstarfi kostur
• Mjög góð forystu-, samvinnu- og samskiptahæfni
• Fagmennska, frumkvæði, drifkraftur og jákvæðni
• Mjög gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti
• Þekking á einu Norðurlandamáli æskileg
Dómsmálaráðherra skipar lögreglustjóra til 5 ára í senn, sbr. lög um réttindi og
skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996. Miðað er við að skipað verði í embættið
frá og með 1. maí 2020. Um laun og starfskjör lögreglustjóra fer eftir ákvörðun
kjara- og mannauðssýslu fjármála- og efnahagsráðuneytisins.
Upplýsingar um starfið veitir Haukur Guðmundsson ráðuneytisstjóri
í síma 545 9000.
Umsóknarfrestur er til og með 30. mars 2020. Dómsmálaráðuneytið hefur
ákveðið að fela nefnd að fara yfir þær umsóknir sem berast og á nefndin að skila
ráðherra rökstuddu áliti á hæfni umsækjenda. Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um skipun liggur fyrir.
Umsóknum skal skila rafrænt á starf@dmr.is.
Með umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá, afrit af prófskírteinum, upplýsingar
um umsagnaraðila og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar
og hvernig viðkomandi uppfylli hæfniskröfur fyrir starfið.
Umsækjandi skal í kynningarbréfi gera skýra grein fyrir hæfni sinni í samræmi við
þær hæfniskröfur sem fram koma í 2. mgr. 28. gr. laga nr. 90/1996 og auglýsingunni.
Í umsókn skulu enn fremur koma fram upplýsingar um: 1) menntun, 2) reynslu
af stjórnun, 3) reynslu af lögmannsstörfum, saksókn, dómstörfum, 4) reynslu af
stjórnsýslustörfum, 5) upplýsingar um samskiptafærni og sjálfstæði, 6) aðrar upplýsingar sem varpað geta ljósi á faglega eiginleika og færni umsækjanda sem máli
skipta fyrir störf lögreglustjóra.

KYNNINGARFUNDUR
Skipulagslýsing vegna breytingar á
aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2013–2025
Reitur ÍB2, Hraun-vestur (Gjótur)
Norðurhellu 2
fimmtudaginn 19. mars 2020
kl. 17:00 – 18:00
Aðalskipulagsbreytingin nær til 10 ha reits í
Hraunum-vestur, sem afmarkast af Flatahrauni,
Hjallahrauni, Reykjavíkurvegi og athafnasvæði
AT1 að vestanverðu. Reiturinn er merktur sem
ÍB2 í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2013-2025.
Breyting á aðalskipulagi felst í því að landnotkun
reitsins breytist úr íbúðarsvæði ÍB2 í miðsvæði M4.
Skipulagslýsing aðalskipulagsbreytingarinnar er
nú í kynningu og má nálgast hana á heimasíðu
Hafnarfjarðarbæjar hafnarfjordur.is
Skipulagsfulltrúi

ÚTBOÐ
Ríkiskaup
Útboð
20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið
Allar
útboðsauglýsingar
eru birtar á
utbodsvefur.is
Ríkiskaup fyrir hönd

Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum
í eftirfarandi ljósbúnað:

Utbodsvefur.is er sameiginlegur auglýsingavettvangur
opinberra útboða. Á vefsvæðinu eru birtar auglýsingar og eða
tilkynningar um fyrirhuguð innkaup opinberra aðila sem falla
undir lög og reglugerðir um opinber innkaup.

• Hreyfiljós Spot/Profile
• Hreyfiljós Wash
• Fastljós Wash
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
• Upphengjur fyrir ofangreint
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.
Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),
miðvikudaginn 18. nóvember nk.
Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015,
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is
Sveitarfélagið Ölfus óskar eftir tilboðum í verkið:

Útboð

585 5500 hafnarfjordur.is

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Hlíðarendi – Yfirborðsfrágangur. Eftirlit,
EES útboð nr. 14775.
Nánari upplýsingar er að finna á
www.reykjavik.is/utbod

Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

Þjónustuíbúðir aldraðra
Egilsbraut 9, Þorlákshöfn
Verklok eru 1.febrúar 2021
Verkið felur í sér fullnaðarfrágang á þjónustuíbúðum fyrir
aldraða
Helstu magntölur eru:
Jarðvegsskipti:
800 m3
Steypumót - Undirstöður,veggir og plata: 1.645 m2
Bendistál
20.250 kg
Steinsteypa
187 m3
Innveggir
164 m2
Málun
1.190 m2
Utanhússklæðningar
292 m2
Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með miðvikudeginum 18. mars 2020. Þeir sem hyggjast gera tilboð í
verkið skulu hafa samband við Jón Stefán Einarsson með
því að senda tölvupósti á netfangið jon@jees.is og gefa upp
nafn, heimilisfang, síma og netfang og fá í kjölfarið útboðsgögnin send í tölvupósti.
Tilboðum skal skila til skrifstofu Sveitarfélagsins Ölfuss,
Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn, fyrir kl. 11:00 miðvikudaginn
8. apríl og verða þau opnuð þar að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
Byggingarfulltrúi Ölfus

Útboð nr. 20312

Fljótsdalsstöð
Múr- og steypuviðgerðir
Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í Múr- og steypuviðgerðir
á svæði Fljótsdalsstöðvar, samkvæmt útboðsgögnum
nr. 20312.
Verkefnið felst að mestu í hefðbundinni viðhaldsvinnu á
steyptum mannvirkjum á rekstrarsvæði Fljótsdalsstöðvar
auk tilfallandi annarra svipaðra viðhaldsverkefna.
Helstu verkefni eru steypuviðgerðir á steyptri vatnskápu
Kárahnjúkastíflu, múr- og steypuviðgerðir á húsakosti
Fljótdalsstöðvar og aðrar almennar múr- og steypuviðgerðir á mannvirkjum Fljótsdalsstöðvar.
Helstu magntölur eru áætlaðar:
Tímavinna verkamanna
2000 klst
Tímavinna iðnaðarmanna
2000 klst
Vinnusvæðið er að mestu í um 600 til 800 metra hæð yfir
sjávarmáli.
Gert er ráð fyrir að verk geti hafist í byrjun maí 2020.
Útboðsgögn eru aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar:
https://in-tendhost.co.uk/landsvirkjun/aspx/Home
Tilboðum skal skila í gegnum útboðsvef Landsvirkjunar á
slóðinni:
https://in-tendhost.co.uk/landsvirkjun/aspx/Home
fyrir klukkan 13:00 fimmtudaginn 2. apríl 2020, niðurstöður
tilboða, nöfn bjóðenda og heildarfjárhæðir með vsk verða
birtar eftir kl. 14:00 sama dag á útboðsvefnum.

Vinnslusvæði Norðurorku
við Hjalteyri, Hörgársveit –
auglýsing deiliskipulagstillögu
Sveitarstjórn Hörgársveitar auglýsir tillögu að deiliskipulagi
fyrir vinnslusvæði Norðurorku í Arnarholti við Hjalteyri skv. 1.
mgr. 41. skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagssvæðið er 14,5
ha og er skilgreint sem iðnaðarsvæði (I1) og athafnasvæði
(AT3) í gildandi aðalskipulagi sveitarfélagsins. Skipulagstillagan tekur til þriggja borholuhúsa, tveggja dælustöðva, nýs
skiljubúnaðar til viðbótar við búnað sem fyrir er, rafstöðvar
og núverandi íbúðarhúss í Arnarholti.
Greinargerð og uppdrættir skipulagstillögu munu liggja
frammi á skrifstofu sveitarfélagsins frá 9. mars 2020 til og
með 20. apríl 2020. Gögnin verða einnig aðgengileg á vef
sveitarfélags, horgarsveit.is.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn
kostur á að gera athugasemdir við deiliskipulagstillöguna til
mánudagsins 20. apríl 2020. Athugasemdir skulu vera skriflegar og skulu berast sveitarfélaginu á netfangið sbe@sbe.
is eða á skrifstofu Skipulags- og byggingarfulltrúa Eyjafjarðar,
Skólatröð 9 Hrafnagilshverfi, 605 Akureyri.
Skipulags- og byggingarfulltrúi

Kynning á skipulagsog matslýsingu vegna
endurskoðunar á
Aðalskipulagi
Fjarðabyggðar 2007-2027
Í skipulags- og matslýsingu er farið yfir ýmis mál sem
skipta máli við endurskoðun Aðalskipulags Fjarðabyggðar 2007-2027. Aðalskipulag gerir grein fyrir
stefnu bæjarstjórnar í mörgum málaflokkum, einkum
þeim sem varða ráðstöfun lands, t.d. fyrir byggð og
opin svæði. Aðalskiplagið hefur því áhrif á réttindi og
skyldur þeirra sem búa og starfa í sveitarfélaginu.
Skipulags- og matslýsing vegna endurskoðunar
Aðalskipulags Fjarðabyggðar 2007-2027 verður til sýnis
á bæjarskrifstofu Fjarðabyggðar, Hafnargötu 2, 730
Fjarðabyggð, í þjónustugáttum í bókasöfnum Fjarðabyggðar og á heimasíðu Fjarðabyggðar, fjardabyggd.is
svo þeir sem þess óska geti kynnt sér skipulags- og
matslýsinguna og komið með ábendingar vegna
hennar. Kynningartími er til 31. mars næstkomandi.
Skila skal skriflegum ábendingum til umhverfis- og
skipulagssviðs á bæjarskrifstofu Fjarðabyggðar, Hafnargötu 2, 730 Fjarðabyggð eða á netfangið
skipulagsfulltrui@fjardabyggd.is
Sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs Fjarðabyggðar

FJARÐABYGGÐ
fjardabyggd.is

Íbúðarbyggð í landi
Glæsibæjar, Hörgársveit
– tillaga að aðalskipulagsbreytingu og deiliskipulagi
Tillaga að breytingu á aðalskipulagi Hörgársveitar 2012-2024
vegna íbúðarsvæðis í landi Glæsibæjar.
Sveitarstjórn Hörgársveitar samþykkti á fundi sínum þann 27.
febrúar 2020 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi íbúðarsvæðis
ÍB2 í landi Glæsibæjar skv. 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr.
123/2010. Breytingin felst í að nýtt íbúðarsvæði (ÍB2) er skilgreint í landi Glæsibæjar á svæði sem í dag er skilgreint sem
skógræktar- og landgræðslusvæði. Alls verða 18 íbúðarlóðir á
íbúðarsvæðinu og er aðkoma að svæðinu af Dagverðareyrarvegi. Skipulagsuppdráttur og greinargerð mun liggja frammi
á sveitarskrifstofu Hörgársveitar í Þelamerkurskóla milli 10.
mars og 21. apríl 2020 og hjá Skipulagsstofnun í Borgartúni 7b
í Reykjavík. Tillagan er einnig aðgengileg á heimasíðu Hörgársveitar, horgarsveit.is. Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að
gæta er hér með gefinn kostur á að gera athugasemdir við
breytingartillöguna til þriðjudagsins 21. apríl 2020. Athugasemdir skulu vera skriflegar og skulu berast á skrifstofu Skipulags- og byggingarfulltrúa Eyjafjarðar, Skólatröð 9 Hrafnagilshverfi, 605 Akureyri, eða í tölvupósti á netfangið sbe@sbe.is.
Tillaga að deiliskipulagi íbúðarsvæðis ÍB2 í landi Glæsibæjar,
Hörgársveit.
Sveitarstjórn Hörgársveitar samþykkti á fundi sínum þann 27.
febrúar 2020 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi íbúðarsvæðis
ÍB2 í landi Glæsibæjar skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr.
123/2010. Í skipulagstillögunni felst heimild til byggingar 18
einbýlishúsa ásamt gatnagerð og veitumannvirkjum á skipulagssvæðinu. Tillagan liggur frammi á sveitarskrifstofu Hörgársveitar milli 10. mars og 21. apríl 2020 og er einnig aðgengileg
á heimasíðu Hörgársveitar, horgarsveit.is. Þeim sem telja sig
eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að gera
athugasemdir við tillöguna til þriðjudagsins 21. apríl 2020.
Athugasemdir skulu vera skriflegar og skulu berast á skrifstofu Skipulags- og byggingarfulltrúa Eyjafjarðar, Skólatröð
9 Hrafnagilshverfi, 605 Akureyri, eða í tölvupósti á netfangið
sbe@sbe.is.
Skipulags- og byggingarfulltrúi

Vandaðar íbúðir í
102 Reykjavík
Á b . Sig u rð u r G u n n l a u g s s o n l ö g g i l t u r f a s t e i g n a s a l i

102 REYKJAVÍK.IS
Smyrilshlíð 3-5 | Valshlíð 4, 6 og 8 | Fálkahlíð 2-4
Sælureitur þar sem borgarlífið
og náttúran mætast
Öll þjónusta í göngufæri

•

Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir

•

Vandaðar ítalskar innréttingar, fataskápar ná
upp í loft, innbyggður ísskápur og uppþvottavél fylgja

•

Tveggja hæða bílakjallari, bílskúrar fylgja
stórum íbúðum.

•

Afhending fyrstu ibúða var í feb. 2020

•

Sjá nánar á: www.102reykjavik.is

NÝR ÁFANGI
KOMINN Í SÖLU!

NÝTT Í
Verð fSrÖLU
á:

39.5 mk

r.

SMYRILSHLÍÐ 3, VALSHLÍÐ 4 OG 6

Mikið úrval af eignum!
Sýningaribúð
að Falkahlíð 2
íbúð 203

OPIÐ HÚS

SUN. 15. MARS KL.14.30-15.30

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

Sigurður
Fasteignasali

Hafdís
Fasteignasali

Dórothea
Fasteignasali

898 6106

820 2222

898 3326

837 8889

Helgi
Fasteignasali

Ragnar
Aðst.maður
fasteignasala

Þorgeir
Fasteignasali

Smyrilshlíð 3, íbúð 103
Verð: 53.9 milljónir
3ja herb. - 90,6 m2
Sér inngangi
Stæði í bílageymslu fylgir

Hrönn
Fasteignasali

692 3344

780 2700

844 6516

EFSTALEITI - LÁGALEITI - VÖRÐULEITI
Helgi
Fasteignasali

780 2700

ÐIR
U ÍBÚ
F Y R S T NDINGAR
HE
TIL AF
020
VOR 2

FRÁ:
VERÐ
ILL.
28,9 M

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

VÖRÐULEITI 1, ÍBÚÐ 301

Dórothea
Fasteignasali

Herb. 3ja
Stærð: 105,1 m2
Bílakjallari

898 3326

Verð: 68.900.000

KYNNING Á NÝJUM ÍBÚÐUM

Sunnudaginn 15. mars kl.13.00-14.00

í sýningarsal
að Efstaleiti 27

Lilja
Fasteignasali

663 0464
Áb. S igurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

SÍÐASTI ÁFANGINN KOMINN Í SÖLU!
Nú er lokaáfangi þessa nýja og eftirsótta íbúðasvæðis kominn í sölu.
SÝNUM DAGLEGA HRINGIÐ Í SÖLUMENN. Glæsilegur sýningarsalur þar sem þú getur skoðað
nánar teikningar, innréttingar, skilalýsingu og kynnst hverfinu, og rætt við fasteignasala og fundið
réttu íbúðina.
Í Efstaleitinu rís nútímalegt íbúðahverfi á einum besta stað í borginni. Sannkallað miðbogar hverfi í
göngufæri við helstu verslunar- og þjónustukjarna borgarinnar og falleg útivistarsvæði. Íbúðirnar eru
glæsilega innréttaðar. Rut Kára innanhússarkitekt sá um efnis- og litaval á innréttingum og flísum.

Hafdís
Fasteignasali

820 2222

Ragnar
Aðst.maður
fasteignasala

844 6516

696 6580

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090 WWW.EIGNAMIDLUN.IS

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090 WWW.EIGNAMIDLUN.IS

YSTASEL 7, 285,3 m2

SELJABRAUT 42, 94.8 m2

Kristján Baldursson hdl.

Hreiðar Levy Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 661 6021
hreidar@eignamidlun.is

109 Reykjavík
Verð: 78.500.000 kr.

109 Reykjavík
Verð: 37.200.000 kr.

lögg. fasteignasali
S: 899-5949

BREKKUÁS 5

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 17. MARS KL.17.30-18.00

OP

BÓKIÐ SKOÐUN
Einbýlishús á mjög góðum og eftirsóttum stað í Seljahverfinu með
3 herbergja ca.. 130 fm aukaíbúð á jarðhæð. Frábær staðsetning
í Seljahverfinu í Breiðholti í göngufjarlægð frá skóla, leikskóla
og íþróttasvæði ÍR ásamt fjölbreyttri verslun og þjónustu við
þjónustumiðstöðina Mjódd. Góð aukaíbúð sem gefur mikla möguleika á
góðum leigutekjum.

Guðbjörg G.

Löggiltur fasteignasali
S: 867-3040

Herdís Valb. Hölludóttir
Löggiltur fasteignasali.
Sími 694 6166
herdis@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS laugardaginn 14. mars kl. 14:00- 14:30
Rúmgóð og vel skipulögð 4ra herb. íbúð með stæði í bílageymslu
Stutt í helstu þjónustu, s.s. verslun, grunnskóla, leikskóla og menntaskóla.
Íbúðin býður upp á mikla möguleika og getur verið laus við kaupsamning!

IÐ

HÚ

S

Rúmgóð og björt 4ra herbergja endaíbúð á 1. hæð í nýlegu 9
íbúða klæddu lyftuhúsi með sólpalli og svölum með einstaklega fallegu útsýni. Þvottahús er innan íbúðar. Húsið er
bárujárnsklætt að utan og er því viðhalds lítið. Verð 45,9 millj.

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

GULAÞING 32
203 Kópavogur

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090 WWW.EIGNAMIDLUN.IS

LYNGÁS 1, 210 Garðabær

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090 WWW.EIGNAMIDLUN.IS

ÁLFTALAND 7, 140,7 m2

82.8 - 111.2 m2 Verð frá: 48.900.000 kr.

Bjarni T. Jónsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 895 9120
bjarni@eignamidlun.is

108 Reykjavík
Verð: 59.900.000 kr.

OP IÐ HÚ S

rs
má nud agi nn 16. ma
kl. 17: 00 -17 :30

Glæsileg íbúð með
sér inngangi og bílskúr
•
•
•
•
•

Alls 175 fm þar af bílskúr 42 fm
Stór alrými, svalir og sér verönd
Tvö rúmgóð svefnherbergi
Heitur pottur á verönd
Gott viðhaldslétt og klætt hús
Verð:

69,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Grensásvegur 13 - 108 Reykjavík - Sími 570 4800 - gimli.is - gimli@gimli.is

Verð 53,9 millj.

OPIÐ HÚS sunnudaginn. 15. mars kl. 13:00-13:30
Bjartar og vel skipulagðar 3-4 ra herb. íbúðir á góðu verði! Vandaðar
innréttingar. Stæði í lokuðu bílastæðahúsi. Stutt í helstu þjónustu, s.s.
skóla, sundlaug, verslanir ofl.
Herdís Valb. Hölludóttir
Löggiltur fasteignasali.
Sími 694 6166
herdis@eignamidlun.is

Halla
Lögg. fast.
659 4044

Bjarni T. Jónsson
Lögg. fasteignasali
Sími 895 9120
bjarni@eignamidlun.is

Ólafur
Sölu- og
markaðsstjóri
690 0811

TILBOÐ

Ellert
Sölustjóri
661 1121

OPIÐ HÚS sunnudaginn 15. mars. kl. 15:00-15:30

Unnar Kjartansson
Sölufulltrúi
Sími 867 0968
unnar@eignamidlun.is

Sigþór
Lögg. fast.
899 9787

Hafrún
Lögg. fast.
848 1489

Talsvert endurnýjuð 4ra til 5 herberga íbúð á 2 hæðum á frábærum stað
í Fossvoginum í Reykjavík. Íbúðin er samtals 140,7 m2 á 1. hæð í litlu
fjölbýlishúsi. Eldhúsið og baðherbergið er endurnýjað. Innan íbúðar eru
tvö góð svefnherbergi og í kjallara er eitt stórt herbergi sem voru áður tvö
minni. Úr kjallara er aðgengi að geymslu, þvottahúsi og salerni í sameign.

Bárður
Sölustjóri
896 5221

Verð 47,9 millj.

Elín Urður
Lögg. fast.
690 2602

Elín Rósa
Lögg. fast.
773 7126

Lilja
Sölufulltrúi
820 6511

Kristján
Sölufulltrúi
691 4252

Verð 37,9 millj.

Kambsvegur 29, 104 Reykjavík

Aðalland 11, 108 Reykjavík

Sóleyjarrimi 9, 112 Reykjavík

Bjallavað 15, 110 Reykjavík

6 herbergja íbúð með sérinngangi, samtals 153,9 fm
þar af 40 fm sérstæður bílskúr. Hluti efri hæðar er undir
súð og nýtanlegir fermetrar því stærri en gólfflötur
gefur til kynna. Geymsluloft. Áhugaverð eign með mikla
möguleika.
Halla Unnur, lgf,s 659 4044, halla@gimli.is

Fallegt endaraðhús á einni hæð, ásamt bílskúr, samtals
152,7 fm. Vel staðsett innst í botnlanga við rólega
götu. Mikið útsýni, góður garður í suður. 2 stofur, 2
svefnherbergi. Sólstofa sem einnig er hægt að nota sem
svefnherbergi.
Kristján s 691 4252, kristjan@gimli.is

Mjög rúmgóð og vel skipulögð 2-3ja herbergja íbúð á
1.hæð með sérinngangi og svölum til suðurs í húsi fyrir
50 ára og eldri. Samtals 95,7 fm, lyfta í húsinu. Íbúðinni
fylgir stæði í lokaðri bílageymslu.
Ellert s 661 1121, ellert@gimli.is

Mjög björt og falleg 80fm 2ja herbergja íbúð á efstu hæð
(þriðju) með sérinngangi á góðum stað í Norðlingaholtinu.
Heildarstærð 80,2 fm þar af sérgeymsla í sameign 9,3 fm.
Ólafur s 6-900-811, olafur@gimli.is

Traust og fagleg þjónusta

Þarftu að selja? Hafðu samband

Kristján

hdl., lögg. fasteignasali,

Guðbjörg G.

lögg. fasteignasali,

Garðar B.

Lögg. fasteignasali

Garðar Hólm

Löggiltur fasteignasali

Bára

Sólveig

Lögg. fasteignasali

Skrifstofustjóri

Gylfi

hdl., lögg. fasteignasali

Matthías

Lögg. fasteignasali

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

Garðar K.

Í námi til lögg.
fasteignas.

Styrmir

Löggiltur fasteignasali.

Jóna

Gunnar

Löggiltur fasteignasali. Löggiltur fasteignasali.

Einar

Í námi til lögg.
fasteignas.

Díana

Í námi til lögg.
fasteignas.

Kristín María

Nanna Dröfn

Lögfræðingur.

VIÐ ERUM TRAUSTI

Ragnheiður

Löggiltur fasteignasali

Móttaka

Nýjar og glæsilegar sérhæðir í Mosfellsbæ
Trausti fasteignasala kynnir glæsilegar sérhæðir við Ástu-Sólliljugötu 2-12
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Opið hús sunnudaginn 15. mars kl. 14:00-15:00

Staðsetning eins og best verður á kosið þar sem stutt er í alla helstu þjónustu.
•
•
•
•
•
•
•

Stærð: 169,8 fm.
5 herbergja sérhæðir
Frábært útsýni
Sérinngangur
Góð staðsetning, stutt í alla þjónustu
Sérsmíðaðar innréttingar
Bílskúr með 4,70m lofthæð sem veitir
mikla möguleika
• Fullbúnar með lóðafrágangi
Verð: 74,8-75,8 millj.
Fermetraverð = 440.000kr.!
Ástu-Sólliljugata
Ástu-Sólliljugata
Ástu-Sólliljugata
Ástu-Sólliljugata

2
2
4
4

–
–
–
–

íbúð
íbúð
íbúð
íbúð

101:
201:
102:
202:

SELD
Verð: 75,8 millj.
SELD
Verð: 74,8 millj.

Ástu-Sólliljugata
Ástu-Sólliljugata
Ástu-Sólliljugata
Ástu-Sólliljugata

6
6
8
8

–
–
–
–

íbúð
íbúð
íbúð
íbúð

101:
201:
102:
202:

SELD
Verð: 74,8 millj.
SELD
SELD

Ástu-Sólliljugata
Ástu-Sólliljugata
Ástu-Sólliljugata
Ástu-Sólliljugata

10
10
12
12

–
–
–
–

íbúð
íbúð
íbúð
íbúð

101:
201:
102:
202:

SELD
SELD
SELD
Verð: 75,8 millj.

Nánari upplýsingar veita:

Garðar B.
Sími 898-0255

Kristján
Sími 867-3040

SÖLUSÝNING
SUNNUDAGINN 15.MARS KL 12:00-12:30

VEFARASTRÆTI 40-44
 Aðeins -8 íbúðir eftir af 32 íbúðum
 Skemmtilegar 4 herb. íbúðir frá 96,1 - 125 fm
 Fullbúnar íbúðir tilbúnar til afhendingar
 Fallegur útsýnisstaður í Mosfellsbæ
 Verð frá 47.9 - 57.9 mkr.

www.VEFARSTRAETI.is

SÖLUSÝNING
SUNNUDAGINN 15.MARS KL 13:30-14:00

BJARKARHOLT 25-29
 36 glæsilegar íbúðir á bilinu 67-185 fm
 Eignirnar afhendast fullbúnar án gólfefna
 Verð frá 39.900.000 kr.

www.NMM.is

SÖLUSÝNING
SUNNUDAGINN 15.MARS KL 18:00-18:30

BOGABRAUT 962 & 963
 34 íbúðir eftir á Bogabraut 962 & 963
 3 herb. 94 - 98 fm fullbúnar og glæsilegar íbúðir
 Verð frá 26.900.000 kr.

www.BOGABRAUT.is

51 SELD
AF 72 ÍBÚÐUM

SÖLUSÝNING

BRYNJUREITUR
 11 íbúðir e�ir af 49 á �verfisgötu 40-44

MÁNUDAGINN 16.MARS KL 17:00-17:30
 Stórar svalir, stæði í bílgeymslu, gólfsíðir

 13 íbúðir e�ir af 23 á �augavegi 27a og b
 Stærðir frá 33,7 - 102,4 fm

gluggar og fallegt útsýni með mörgum íbúðum
 Verð frá 31.9 mkr.
.

.

www.BRYNJUREITUR.is
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

Hafnarbraut 13-15
200 Kópavogi

Nýjar og glæsilegar 1-5 herbergja
íbúðir við Hafnarbraut 14-15
í lyftublokk á Kársnesi.
• Stærðir frá 45 -175 fm.
• Fallegt sjávarútsýni frá mörgum íbúðum.
• Íbúðirnar afhendast fullbúnar og með
gólfefnum á votrýmum.

O P IÐ H Ú S s

• Bílastæði í bílakjallara fylgir flestum
íbúðum.

laugardaginn 14. mar
ars
og sunnudaginn 15. m
kl. 15:00 - 16:00

Fullbúin sýningaríbúð á staðnum

• Kársnesið er vaxandi svæði með
fjölskylduvænu og fallegu umhverfi við
sjávarsíðuna.
• Sýningaríbúð á staðnum
Verð frá:

33,9 millj.

Nánari upplýsingar veita:

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

.

.

Mosagata 5-7
210 Garðabær

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

Sýnum
teikningar
á skrifstofu
Mikluborgar.

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignas
Sími: 616 1313
fridrik@miklaborg.is

Sogavegur 73 - 77
108 Reykjavík

Aðeins 4 íbúðir eftir

Nýjar og vandaðar íbúðir
í 3ja hæða lyftuhúsi

• Urriðaholt í Garðabæ
• Nokkrar íbúðir með
sér bílskúr

• Fullbúnar tilbúnar íbúðir
• Dæmi: 112 fm íbúð

Nánari upplýsingar veita:

• Stæði í bílageymslu
• Bílskúrar fylgja

OÐUN
B Ó K IÐ S K

stærri íbúðum

• Margar íbúðir með

á 3ju hæð(201)

sérinngangi

Afhent júní 2020
Jason Ólafsson
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515
jko@miklaborg.is

Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

Axel Axelsson

lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272
axel@miklaborg.is

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232
thorhallurb@miklaborg.is

Verð frá:

Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

Jason Kr. Ólafsson
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515
jko@miklaborg.is

56,9 millj.

Verð frá:

39,9 millj.

NÝTT Í SÖ LU

Öldugata 50

101Reykjavík

Hugguleg 3ja-4herbergja 124,4 fm íbúð á
2 hæð
• Tvö svefnherbergi
• Tvær stofur
• Rúmgóð geymsla/herbergi í kjallara

Verð :

58 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 896 8232 Þórhallur Biering

Fífulind 15

200 Kópavogur

Falleg og vel skipulögð íbúð
• 3ja herbergja 91,7 fm
• Góð staðsetning
• Stutt er í skóla og alla helstu þjónustu

44,9millj.

Verð :

s. 899 5856 Gunnar S. Jónsson

Falleg, snyrtileg 95,6 fm 4ra herb endaíbúð
íbúð á 2 hæð

105 Reykjavík
Verð :

49,5 millj.

• Sérinngangur
• Svalir til suðurs
• Lokað bílastæðahús

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

Rauðarárstígur 41

Nánari upplýsingar:

s. 896 8232 Þórhallur Biering

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

O P IÐ H Ú S

laugardaginn 14. mars
kl. 14:00 - 14:30
Á RA
F Y R IR 63 R I
OG ELD

Hæðargarður 29

108 Reykjavík

Glæsileg 108,8 fm íbúð á 4hæð
Verð : 57,9
• 2-3 svefnherbergi
• Suðursvalir með svalalokun
• Mikið útsýni á 3 vegu
• Aðgangur að félagsmiðstöðinni Hæðargarði 31
Nánari upplýsingar: Friðrik

Hafið samband

Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala
s. 616 1313 Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali s. 822 2307

millj.

Hraunbær 103a 502

110 Reykjavík

Vandaðar nýjar íbúðir fyrir 60 ára og eldri
• Stærð 64,1 fm 2ja herbergja íbúð á fimmtu hæð
• Sér geymsla og svalir með útsýni
• Aðgengi að þjónustu og félagsmiðstöð í Hraunbæ 10
Nánari upplýsingar veita:
Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Svan G. Guðlaugsson Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignasala
lögg. fasteignasali
Sími: 616 1313
Sími:697 9300
svan@miklaborg.is fridrik@miklaborg.is

Afhent okt 2020
Verð

47.5 millj.

OPIÐ LAUGARDAGA KL. 10 - 14
Heitt á könnunni, líttu við og fáðu faglega ráðgjöf

Langafit 12

210 Garðabær

Mjög falleg 3ja - 4ra herbergja íbúð
Verð : 37,5 millj.
í tvíbýlishúsi
• Sérinngangur
• Stærð íbúðarinnar er 79,5 fm
• Í dag eru tvær stofur og tvö svefnherbergi en möguleiki
að hafa þau þrjú á kostnað sjónvarpsherbergis
Nánari upplýsingar:

s. 778 7272 Axel Axelsson

löggiltur fasteignasali
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