Atvinnublaðið
Mest lesna atvinnublað Íslands*

TÆKNIMAÐUR
Sónar ehf. óskar að ráða til starfa tæknimann til
að þjónusta siglinga-, fjarskipta- og fiskileitartæki.
Um er að ræða fjölbreytt og skemmtilegt starf
sem fer fram um borð í skipum af öllum stærðum,
ásamt vinnu á verkstæði.
Við leitum að rafeindavirkja, rafvirkja eða aðila
með sambærilega menntun. Umsækjandi þarf að
vera skipulagður og sjálfstæður í vinnubrögðum.

www.godverk.is

Ef þú hefur áhuga á fjölbreytilegri vinnu á lifandi
og skemmtilegum vinnustað þá endilega hafðu
samband. Góð laun og framtíðarvinna er í boði
fyrir réttan aðila.
Vinsamlegast sendið umsóknir á netfangið
sonar@sonar.is — fyrir 15. júlí.
Fyllsta trúnaðar verður gætt og öllum umsóknum
verður svarað.

Sölufulltrúar: Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 550 5625, Arna Rut Kristinsdóttir, arnarut@frettabladid.is 550 5621

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

Líf og sál vantar liðsauka
Við hjá Lífi og sál erum þéttur hópur sálfræðinga og sáttamiðlara sem vinnur bæði fyrir einstaklinga, starfshópa
og stjórnendur. Líf og sál hefur verið starfrækt í rúm tuttugu ár og býr því yfir mikilli reynslu á vettvangi meðferðar
sem og vinnusálfræði.
Nú leitum við að einstaklingi í teymið okkar.
Starfssvið
• Meðferðarvinna fullorðinna.
• Handleiðsla og ráðgjöf fyrir fagfólk, stjórnendur
fyrirtækja og innan stjórnsýslu um hvaðeina sem
lýtur að sálfélagslegum áhættuþáttum á vinnustöðum.
• Úttektir vegna sálfélagslegra áhættuþátta,
s.s. vinnustaðagreiningar, úttektir vegna
samstarfserfiðleika, áreitni, eineltis.
• Fræðsla í formi fyrirlestra og námskeiða.
• Önnur tilfallandi verkefni á sviði meðferðar og
vinnusálfræði.

Hæfniskröfur
• Löggilding til starfa sem sálfræðingur á Íslandi.
• Klínísk reynsla æskileg.
• Reynsla af verkefnum á sviði vinnusálfræði æskileg.
• Framúrskarandi samskiptafærni og áhugi á
teymisvinnu.
• Fagmennska, frumkvæði og drifkraftur.
• Ögun í vinnubrögðum og sveigjanleiki.
• Góð íslenskukunnátta og kunnátta í erlendum
tungumálum í töluðu og rituðu máli.

Umsóknarfrestur um starfið er til og með 30. júlí 2021.
Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna.
Umsókn skal fylgja ferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur um færni viðkomandi til að gegna starfinu.
Sónar ehf. er eitt af leiðandi fyrirtækjum landsins í innflutningi,
sölu og þjónustu á siglinga- og fjarskiptatækjum í skip og báta.

Umsókn berist til Þórkötlu Aðalsteinsdóttur sálfræðings og framkvæmdastjóra Lífs og sálar, thorkatla@lifogsal.is.
Sjá nánar um Líf og sál á www.lifogsal.is.

Sérfræðingur í kerfis- og
notendaþjónustu
Lyfjastofnun auglýsir laust starf sérfræðings í upplýsingatæknideild.
Leitað er að öflugum einstaklingi sem reiðubúinn er að vinna fjölbreytt og krefjandi starf í litlu
teymi kerfis- og notendaþjónustu. Um fullt starf er að ræða.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Umsjón með þjónustuborði í beiðnakerfi
upplýsingatæknideildar
• Þjónustar notendur í tengslum við tæknibúnað,
aðgang að kerfum og önnur tæknileg mál
• Fræðsla og þjálfun varðandi upplýsingatæknimál
• Uppsetning og eftirlit með tæknibúnaði og kerfum
ásamt úrlausn vandamála
• Umsjón með leyfismálum og aðgangi notenda í Active
Directory (AD), Office 365 og öðrum kerfum
• Umsjón með rekstri upplýsingatæknikerfa

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi, t.d. á sviði kerfisstjórnunar
• Starfsreynsla sem nýtist í starfi
• Góð almenn tölvukunnátta og tæknifærni
• Góð þekking á Office 365 umhverfinu og Active
Directory
• Góð þekking á öllum helsta notendabúnaði
• Gott vald á íslensku auk ensku í ræðu og riti
• Lipurð í mannlegum samskiptum, þjónustulund,
jákvæðni, sveigjanleiki, nákvæm og sjálfstæð
vinnubrögð

stofnunarinnar

Lyfjastofnun er ríkisstofnun sem heyrir
undir heilbrigðisráðuneytið. Helstu
hlutverk stofnunarinnar eru að gefa
út markaðsleyfi fyrir lyf í samvinnu við
lyfjayfirvöld á Evrópska efnahagssvæðinu,
hafa eftirlit með lyfjabúðum,
lyfjafyrirtækjum, heilbrigðisstofnunum og
söluaðilum lækningatækja á Íslandi, meta
gæði og öryggi lyfja og tryggja faglega
upplýsingagjöf um lyf og lækningatæki til
heilbrigðisstarfsfólks og neytenda ásamt
því að taka ákvarðanir um lyfjaverð
og greiðsluþátttöku Sjúkratrygginga í
lyfjakostnaði sjúklinga.
Hjá Lyfjastofnun starfa rúmlega 80
starfsmenn af 6 þjóðernum. Lyfjastofnun
leggur áherslu á gott vinnuumhverfi,
starfsþróun og framfylgir stefnu
um samræmingu fjölskyldulífs og vinnu.

Umsóknarfrestur er til og með 5. ágúst 2021. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf að fylgja starfsferilskrá
og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Við hvetjum

Gildi Lyfjastofnunar eru: gæði – traust –
þjónusta

bæði konur og karla til að sækja um. Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni. Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá

Nánari upplýsingar um Lyfjastofnun má

lokum umsóknarfrests. Lyfjastofnun hefur hlotið jafnlaunavottun. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis og

finna á: www.lyfjastofnun.is

hlutaðeigandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfið veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Hafdís Ósk Pétursdóttir
(hafdis@intellecta.is) í síma 511 1225.
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Öryggismiðstöðin auglýsir eftir
öflugum launafulltrúa í fullt starf
Starfið er framtíðarstarf á samhentum, traustum og metnaðarfullum vinnustað.
Helstu verkefni og ábyrgð:
Launavinnsla, útreikningar,
frágangur og úrvinnsla gagna
Skil til lífeyrissjóða, stéttarfélaga
o.fl. vegna launa
Umsjón með ráðningarsamningum,
að þeir séu í samræmi við lög,
reglur og kjarasamninga
Skrá nýja starfsmenn í
tímaskráningarkerfi og
umsjón með kerfinu
Orlofsútreikningar og ábyrgð
á uppfærslu orlofsréttinda
Ýmsar greiningar og
upplýsingagjöf til stjórnenda
Umsjón, eftirfylgni og upplýsingagjöf
vegna jafnlaunavottunar
Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun á sviði viðskiptafræði
með áherslu á mannauð og greiningar
eða sambærileg menntun kostur
Góð þekking og reynsla á launabókhaldi
Þekking á H3 launakerfi mikill kostur
Þekking og/eða reynsla á Tímon
tímaskráningarkerfi kostur
Góð þekking á kjaramálum og réttindum
Þekking og/eða reynsla af
jafnlaunavottun kostur
Mjög góð færni og kunnátta í Excel
Góð almenn tölvuþekking
Nákvæmni, frumkvæði, skipulagshæfni
og sjálfstæði í vinnubrögðum
Rík þjónustulund og jákvæðni
Færni til þess að vinna sjálfstætt
jafnt og með öðrum

Nánari Reynir Valbergsson, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs,
upplýsingar reynir@oryggi.is. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf fljótlega.
veitir Umsóknarfrestur er til og með 19. júlí 2021.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Vakin er athygli á því að starfsmenn þurfa að skila inn
sakavottorði. Tekið verður við umsóknum í gegnum Alfreð.

Öryggismiðstöð Íslands | Askalind 1 | Kópavogur | Sími 570 2400 | Nánar á oryggi.is

NÁÐU TIL FJÖLDANS!
Fréttablaðið er mest lesna dagblað landsins.* Á höfuðborgarsvæðinu, þar sem
Fréttablaðinu er dreift í heimahús, eru yfirburðirnir ótvíræðir. Hafðu samband og
leyfðu okkur að hjálpa þér og þínu fyrirtæki að ná til fjöldans.

Sími: 550 5050 – soludeild@frettabladid.is

44% 49% 68%
íbúa höfuðborgarsvæðisins á aldrinum
18-80 ára lesa Fréttablaðið
daglega að meðaltali*

*Samkvæmt prentmælingum Gallup

íbúa höfuðborgarsvæðisins á aldrinum
35-65 ára lesa Fréttablaðið
daglega að meðaltali*

íbúa höfuðborgarsvæðisins á aldrinum
55-80 ára lesa Fréttablaðið
daglega að meðaltali*

— M E S T L E S N A DAG B L A Ð Á Í S L A N D I * —
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Leikskólastjóri Laufás Þingeyri
Fullt starf

Stjórnendur.

Leikskólinn Laufás leitar að öflugum leikskólastjóra.
Viðkomandi verður að geta hafið störf í ágúst.

Sjá nánar á Job

Lagna- og loftræsihönnuður
NNE Verkfræðistofa leitar eftir góðu fagfólki til
framtíðarstarfa á lagna- og loftræsisviði.
Í boði er gott og fjölskylduvænt starfsumhverfi.
Starfið felst í allri almennri lagna- og loftræsihönnun.

Kynningarfulltrúi BHM

Menntunar- og hæfniskröfur
• Tækni- eða verkfræðimenntun
• Gott vald á Revit og Autocad
• Góð starfsreynsla er æskileg
• Sjálfstæði í starfi
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
• Góð kunnátta í íslensku og ensku

Bandalag háskólamanna (BHM) óskar eftir að ráða kynningarfulltrúa í
krefjandi og fjölbreytt starf. Kynningarfulltrúi miðlar upplýsingum um
starfsemi bandalagsins, stefnu og baráttumál til markhópa og stuðlar
að því að bandalagið sé sýnilegt í opinberri umræðu. Hann annast
einnig skipulag og framkvæmd viðburða á vegum bandalagsins, s.s.
fundi og ráðstefnur.

Fyrirspurnir og umsóknir sendist á netfangið hoo@nne.is.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum
umsóknum verður svarað.

Starfssvið kynningarfulltrúa BHM

NNE Verkfræðistofa er lítið en öflugt fyrirtæki á sviði
mannvirkjahönnunar. Fyrirtækið þjónustar fjölbreyttan
hóp viðskiptavina og framundan eru spennandi verkefni.

• Upplýsingamiðlun til fjölmiðla um málefni BHM
• Aðstoð við fjölmiðlasamskipti formanns bandalagsins
• Ábyrgð á framkvæmd kynningarstefnu BHM, þ.m.t. miðlun upplýsinga

www.nne.is

um starfsemi BHM til markhópa

• Ábyrgð á ritstjórn og þróun vefs og samskiptasíðna BHM
• Ritun frétta, greina og pistla
• Ábyrgð á skipulagi og undirbúningi viðburða á vegum bandalagsins
• Ábyrgð á gerð og dreifingu kynningarefnis og auglýsinga
• Þátttaka í innra starfi BHM og samskiptum við innlenda og erlenda
samstarfsaðila

Menntunar- og hæfniskröfur

Íslenskukennari
100% staða kennara í íslensku skólaárið 2021-2022
er laus til umsóknar.

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af störfum við fjölmiðlun, almannatengsl eða kynningarmál

Kröfur til umsækjenda:
Háskólapróf í íslensku ásamt kennsluréttindum í framhaldsskóla. Leitað er að einstaklingi sem skorar hátt
á sviði samskipta og kennslustækni og fellur vel að
aðstæðum og þörfum skólans.

• Góð þekking á vefumsjón, upplýsingamiðlun á samfélagsmiðlum og útgáfu
• Þekking á hlutverki stéttarfélaga og málefnum vinnumarkaðar
• Mjög góð íslenskukunnátta í ræðu og riti og hæfni til að setja fram efni á
skýran hátt

• Framúrskarandi samskipta- og samstarfshæfni

Umsóknir ásamt ferilskrá, prófskírteinum og sakavottorði berist Kvennaskólanum í Reykjavík í netfangið
hjalti@kvenno.is fyrir 19. júlí.

Nánari upplýsingar gefur undirritaður í netfanginu
hjalti@kvenno.is.
Upplýsingar um skólann má finna á heimasíðu hans
www.kvenno.is

• Góð enskukunnátta í ræðu og riti, kunnátta í Norðurlandamálum er æskileg

KONTOR REYKJAVÍK

Laun eru samkvæmt kjarasamningi KÍ og fjármálaráðuneytis. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin.

• Geta til að vinna sjálfstætt og undir álagi

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
Með umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferlisskrá og kynningarbréf þar sem gerð
er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Umsóknarfrestur er til og með 19. júlí 2020.
BHM er vinnustaður þar sem jafnrétti er haft að leiðarljósi við ráðningar.

Skólameistari
Bandalag háskólamanna var stofnað árið 1958 og er regnhlífarsamtök fag- og stéttarfélaga háskólamenntaðs fólks á íslenskum
vinnumarkaði. Innan BHM eru nú 28 aðildarfélög með samtals
um 16 þúsund félagsmenn sem starfa í ýmsum atvinnugreinum,
bæði hjá hinu opinbera og á almennum markaði. Hjá BHM starfa
22 starfsmenn og skrifstofa félagsins er í Borgartúni 6.

Tvö störf á lögfræði- og
fyrirtækjasviði Byggðastofnunar
Stjórnsýsla póstmála hefur nú flust til Byggðastofnunar, skv. lögum um póstþjónustu.
Byggðastofnun leitar að tveimur sérfræðingum með góða samskipta- og skipulagshæfileika sem
eru tilbúnir að takast á við krefjandi og áhugaverð verkefni á nýju verkefnasviði stofnunarinnar,
auk þess að vinna að þeim fjölbreyttu þáttum byggðamála sem sinnt er af stofnuninni.
Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst. Starfshlutfall beggja starfa er 100%.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja.

...........................................................
Lögfræðingur
Starfið er á lögfræðisviði Byggðastofnunar.
Helstu verkefni og ábyrgð lögfræðings eru umsjón
með og afgreiðsla stjórnsýsluverkefna auk eftirlits á
sviði póstmála samkvæmt lögum um póstþjónustu
og umsjón með gerð álita og úrskurða á málefnasviðinu. Möguleiki er á þátttöku í erlendu samstarfi.
Athygli er vakin á því að í samræmi við byggðastefnu
stjórnvalda er starfið auglýst án staðsetningar, en
skal þó unnið á starfssvæði Byggðastofnunar, utan
höfuðborgarsvæðisins.

Sérfræðingur í greiningu
fjárhagsupplýsinga
Starfið er á fyrirtækjasviði Byggðastofnunar.
Helstu verkefni sérfræðings eru markaðsgreiningar
og greiningar fjárhagsupplýsinga fyrirtækja á markaði
fyrir póstþjónustu, umsjón með flutningsjöfnunarstyrkjum skv. lögum nr. 160/2011 um svæðisbundna
flutningsjöfnun, eftir atvikum greining lánsbeiðna á
fyrirtækjasviði og samskipti við viðskiptavini.
Staðsetning starfsins er á skrifstofu
Byggðastofnunar á Sauðárkróki.

Hæfniskröfur

Hæfniskröfur

•
•
•
•
•

• Menntun á sviði hagfræði, viðskiptafræði eða
sambærileg háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Hæfni í og reynsla af greiningu fjárhagsupplýsinga
• Þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur
• Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt
og í hópi
• Drifkraftur, metnaður og skipulagshæfileikar

Embættis- eða meistarapróf í lögfræði
Mjög góð þekking á stjórnsýslurétti
Þekking á evrópurétti er kostur
Gott vald á íslensku í ræðu og riti
Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt
og í hópi
• Drifkraftur, metnaður og skipulagshæfileikar

...........................................................
Umsókn þarf að fylgja starfsferilsskrá og
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi
í starfið. Senda á umsókn til Byggðastofnunar,
Sauðármýri 2, 550 Sauðárkróki eða á netfangið
postur@byggdastofnun.is.

Frekari upplýsingar um störfin veita
Aðalsteinn Þorsteinsson forstjóri,
Hjalti Árnason, forstöðumaður lögfræðisviðs
og Arnar Már Elíasson, staðgengill forstjóra.
Umsóknarfrestur er til og með 26. júlí 2021.

Byggðastofnun | Sauðármýri 2 | 550 Sauðárkrókur

RÁÐNINGAR

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, getu og reynslu
starfsmanna. Hver einstök ráðning er mikilvæg fjárfesting
og er hagur bæði fyrirtækis og viðkomandi einstaklings
að vel takist til.
Intellecta ehf. Síðumúla 5 108 Reykjavík 511 1225 intellecta.is

Fyrirtæki
ársins
2021

Við leiðum
fólk saman

SÉRFRÆÐINGUR

Læknafélag Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing í hagdeild félagsins
Læknafélagið leitar að kraftmiklum og metnaðarfullum einstaklingi í fullt starf sérfræðings á skrifstofu félagsins. Um er að ræða
fjölbreytt og krefjandi starf sem annars vegar felur í sér gagnaöflun/gagnagreiningu á heilbrigðismálum og hins vegar rekstrarog bókhaldsvinnu.
Sérfræðingur heyrir undir framkvæmdastjóra og starfar náið með honum sem og formanni og starfsfólki félagsins.
Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga á heilbrigðismálum og getu til að meta rekstur og umhverfi heilsbrigðisþjónustu.
Einnig þarf viðkomandi að eiga auðvelt með að koma þeim upplýsingum á framfæri á hnitmiðaðan hátt, bæði í rituðu og mæltu
máli.
Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá ásamt kynningarbréfi þar sem umsækjandi gerir betur grein fyrir menntun sinni,
hæfni, þekkingu og reynslu. Einnig skal tilgreina að minnsta kosti tvo umsagnaraðila.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Umsýsla og umsjón launatölfræði.
• Gerð sjálfstæðra úttekta um hagfræðileg málefni.
• Aðkoma að gerð kjarasamninga.
• Ráðgjöf og fræðsla tengd kjarasamningum.
• Yfirumsjón með bókhaldi félagsins.
• Gerð fjárhagsáætlana.
• Ráðgjöf til fyrirtækja lækna og hópa lækna á sama
starfsvettvangi.
• Aðkoma að stefnumótun LÍ varðandi mótun hins íslenska
heilbrigðiskerfis.
• Seta í nefndum og starfshópum.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í hagfræði, viðskiptafræði eða skyldum
greinum.
• Góð greiningarhæfni og gott vald á úrvinnslu og framsetningu tölulegra upplýsinga.
• Þekking og reynsla af málefnum stéttarfélaga og vinnumarkaðsmálum er kostur.
• Góð þekking á töflureikni og reynsla af vinnslu gagnagrunna.
• Bókhaldsþekking, reynsla af DK viðskiptahugbúnaði
er kostur.
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti.

Umsóknarfrestur er til og með 3. ágúst nk. Ráðið verður í starfið frá 1. september nk. eða skv. samkomulagi.
Umsóknir ásamt kynningarbréfi og starfsferilsskrá skal senda á netfangið solveig@lis.is.
Nánari upplýsingar veita Sólveig Jóhannsdóttir, framkvæmdastjóri (solveig@lis.is)
og Reynir Arngrímsson, formaður LÍ (reynir@lis.is ).

hagvangur.is

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað.

Ómótstæðilegt umhverfi og frábær börn Við leitum að leikskólastjóra og leikskólakennara
við Reykhólaskóla í Reykhólahreppi

Reykhólahreppur auglýsir stöður
leikskólastjóra og leikskólakennara
við Reykhólaskóla lausa til umsóknar.
Skólinn er samrekinn leik-, grunn- og tónlistarskóli undir einu þaki. Í skólanum eru um 60
nemendur á leik- og grunnskólastigi.

Reykhólar er sveitarfélag með um 240 íbúa og þar af býr um helmingur þeirra í þéttbýlinu
á Reykhólum. Á Reykhólum er að finna margvíslega þjónustu. Í boði er flutningsstyrkur.

Staða leikskólakennara í 100% starfshlutfalli, best er að viðkomandi
geti hafið störf sem fyrst.
Starfssvið: Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá
leikskóla og skólastefnu sveitarfélagsins. Nánar um starfssvið leikskólakennara má lesa hér.
Menntunar og hæfniskröfur:
• Kennaramenntun, leyfisbréf og hæfni til kennslu í leikskóla
• Góð íslenskukunnátta
• Áhugi, reynsla og hæfni í starfi með börnum
• Jákvæðni, frumkvæði og góður samstarfsvilji
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, sjálfstæði og sveigjanleiki í vinnubrögðum
• Reglusemi og samviskusemi
• Hefur hreint sakarvottorð

Á Reykhólum er hægt að lifa af launum sínum!
Flutningsstyrkur og liprar leiðir í húsnæðismálum.

Staða leikskólastjóra í 100% starfshlutfalli, frá og með 1. ágúst 2021
eða eftir samkomulagi.
Starfssvið: Leikskólastjóri starfar samkvæmt gildandi lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er
við eiga, aðalnámskrá leikskóla og skólastefnu Reykhólahrepps. Nánar um starfssvið leikskólastjóra má
lesa hér.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kennaramenntun, leyfisbréf og hæfni til kennslu í leikskóla
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar er kostur
• Góð íslenskukunnátta
• Áhugi, reynsla og hæfni í starfi með börnum
• Jákvæðni, frumkvæði og góður samstarfsvilji
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, sjálfstæði og sveigjanleiki í vinnubrögðum
• Reglusemi og samviskusemi
• Hefur hreint sakarvottorð

Launakjör eru samkvæmt samningum Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands.
Umsóknum skal fylgja greinargott yfirlit um nám og störf (ferilskrá), leyfisbréf til kennslu, kynningarbréf
og meðmæli. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um starfið.

Leikskólastjóri á leikskóladeildinni Hólabæ starfar í nánu samstarfi við skólastjóra grunnskólastigs.
Þeir mynda skólastjórn Reykhólaskóla/Hólabæjar sem er ein og sama stofnunin. Þeim ber því að vinna
saman að öllum þeim verkefnum og málum þar sem samstarf þeirra getur leitt til faglegra og árangursríkara skólastarfs þar sem hagsmunir nemenda/barna eru ávallt hafðir í fyrirrúmi.
Launakjör eru samkvæmt samningum Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands.
Umsóknum skal fylgja greinargott yfirlit um nám og störf (ferilskrá), leyfisbréf til kennslu, kynningarbréf
og meðmæli. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um starfið.

Upplýsingar gefur Ingibjörg Birna Erlingsdóttir sveitarstjóri í síma 430 3200 eða í gegnum netfangið
sveitarstjóri@reykholar.is

Upplýsingar gefur Ingibjörg Birna Erlingsdóttir sveitarstjóri í síma 430 3200 eða í gegnum netfangið
sveitarstjóri@reykholar.is

Umsóknarfrestur er til og með 15. júlí 2021.
Umsóknum skal skilað til sveitarstjóra Reykhólahrepps á netfangið sveitarstjori@reykholar.is

Umsóknarfrestur er til og með 15. júlí 2021.
Umsóknum skal skilað til sveitarstjóra Reykhólahrepps á netfangið sveitarstjori@reykholar.is

Skóla- og frístundasvið

Rekstrarstjóri – Melaskóli
Melaskóli auglýsir eftir rekstrarstjóra í fullt starf frá 1. ágúst nk. Melaskóli er í Vesturbæ Reykjavíkur. Í skólanum eru um 580
nemendur í 1.-7. bekk. Skólinn hefur á að skipa vel menntuðu og hæfu starfsfólki og stöðugleiki er í starfsmannahaldi. Vellíðan,
samvinna, metnaður og sköpunargleði eru grundvallargildi skólastarfs Melaskóla og þar er lögð áhersla á læsi í víðum skilningi.
Í skólanum er bekkjarkerfi þar sem fjölbreyttir kennsluhættir og náið samstarf eru í fyrirrúmi. Einnig er unnið eftir Olweusaráætluninni gegn einelti. Útikennsla, raungreinar og list- og verkgreinar eru mikilvægir þættir í starfsemi skólans. Skólinn er í
grónu hverfi og er gott samstarf við heimili, félagasamtök og stofnanir í nærumhverfinu.
Rekstrarstjóri hefur umsjón með fjármálum og rekstri skólans í samstarfi við skólastjóra og aðstoðarskólastjóra.
Um er að ræða tímabundið starf til eins árs með möguleika á framlengingu.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Ber, ásamt stjórnendum, ábyrgð á fjárhagsáætlunargerð
og að skólinn starfi innan fjárheimilda. Samþykkir reikninga,
vinnur frávikagreiningu og annað sem tengist fjármálum og
ráðstöfun fjármagns. Er tengiliður við fjármálaráðgjafa fjármálaskrifstofu SFS.
• Hefur umsjón með starfsmannahaldi ásamt stjórnendum,
s.s. launagögnum, gerð auglýsinga og ráðningasamninga,
Vinnustund og öðru því tengdu.
• Er tengiliður við verkefnisstjóra fasteigna hjá SFS og aðra
sem koma að viðhaldi og endurnýjun húsnæðis, áhalda og
tækja í samstarfi við stjórnendur.
• Situr fundi með stjórnendateymi skólans þegar á þarf að
halda.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði viðskipta eða sambærileg menntun
sem nýtist í starfi.
• Reynsla af rekstri og áætlanagerð er æskileg.
• Reynsla af stjórnun og mannaforráðum er æskileg.
• Framúrskarandi hæfni í samskiptum.
• Skipulögð vinnubrögð og sjálfstæði í starfi
• Lausnamiðað og jákvætt hugarfar.

Hönnuður burðarvirkja
NNE Verkfræðistofa leitar eftir góðu fagfólki til
framtíðarstarfa á burðarvirkjasvið. Í boði er gott og fjölskylduvænt starfsumhverfi.
Starfið felst í allri almennri hönnun burðarvirkja.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Tækni- eða verkfræðimenntun
• Gott vald á Revit og Autocad
• Góð starfsreynsla er æskileg
• Sjálfstæði í starfi
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
• Góð kunnátta í íslensku og ensku
Fyrirspurnir og umsóknir sendist á netfangið hoo@nne.is.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum
umsóknum verður svarað.
NNE Verkfræðistofa er lítið en öflugt fyrirtæki á sviði
mannvirkjahönnunar. Fyrirtækið þjónustar fjölbreyttan
hóp viðskiptavina og framundan eru spennandi verkefni.
www.nne.is

Frekari upplýsingar um starfið veitir Jón Pétur Zimsen í síma 411-7100 og tölvupósti jon.petur.zimsen@rvkskolar.is
Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf og er umsóknarfrestur til og með 12. júlí 2021.
Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðeigandi stéttarfélags.
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir
borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Ráðningarþjónusta

Leitar þú að starfsmanni?
HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks.

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

Vinnusparnaður

Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar,
tökum forviðtöl og öflum umsagna.

Markviss leit

Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

Þriggja mánaða ábyrgð

Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er
ráðning í hans stað án endurgjalds.

Ekkert staðfestingargjald

Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

Fjöldi hæfra umsækjenda

Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn
fyrir starfið.

Fjölbreyttar þjónustuleiðir

Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina
hjá okkur.

Reynsla og þekking

Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmannamála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og
hagnýtri menntun.

Sanngjarnt verð

Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA
HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnarfjörður • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is
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Ertu bókabéus?
Viltu taka þátt í að efla áhuga fólks á bókmenntum og lestri?
Borgarbókasafnið leitar að öflugum verkefnastjóra í deild miðlunar og nýsköpunar.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Verkefnastjóri bókmennta vinnur að fjölbreyttum verkefnum sem snúa að viðburðahaldi og miðlun bókmenntatengds efnis á heimasíðu og samfélagsmiðlum Borgarbókasafnsins.
• Hann heyrir undir deild miðlunar og nýsköpunar og vinnur
þvert á allar starfsstöðvar Borgarbókasafnsins.
• Starfið felur m.a. í sér hugmyndavinnu, þróun, áætlanagerð, miðlun, skipulagningu og framkvæmd bókmenntatengdra verkefna í samstarfi við ýmsa aðila.
• Verkefnastjóri tekur á móti fyrirspurnum, veitir umsagnir
og sinnir erindum er heyra undir málaflokkinn.
• Tekur þátt í teymisvinnu þvert á svið og stofnanir borgarinnar og samstarfi við fagaðila innan lands og utan.

Erum við
að leita
að þér?

Hæfniskröfur
• Háskólapróf á framhaldsstigi (MA/MS) eða; háskólapróf á
fyrsta stigi (BA/BS) auk mikillar starfs- og stjórnunarreynslu
á sviði verkefnastjórnunar á menningarsviði, bókmenntafræði, ritlistar eða menningarmiðlunar.
• Þekking og reynsla af verkefnastjórnun og viðburðahaldi á
sviði menningar
• Reynsla af stýringu bókmennta- og menningartengdra
verkefna
• Mjög góð almenn tölvukunnátta og þekking á stafrænni
miðlun efnis á heimasíðum og samfélagsmiðlum
• Framúrskarandi íslenskukunnátta og geta til að tjá sig í
ræðu og riti / kunnátta í fleiri tungumálum en íslensku eða
ensku kostur en ekki skilyrði
• Frumkvæði og geta til að fylgja hugmyndum og verkefnum
eftir
• Mikil og góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Mjög góðir skipulagshæfileikar og fagmennska í vinnubrögðum

Launakjör eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir: Guðrún Dís Jónatansdóttir, deildarstjóri miðlunar og nýsköpunar hjá Borgarbókasafninu,
gudrun.dis.jonatansdottir@reykjavik.is, s. 411 6115.
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli
það margbreytilega samfélag sem við búum í. Reykjavíkurborg vinnur gegn mismunun á vinnumarkaði og hvetur
innflytjendur, fatlað fólk, hinsegin fólk og fólk á öllum aldri til að sækja um störf hjá borginni.

Verkefnastjóri skipulagsmála
Verkefnastjóri hjá Embætti skipulagsfulltrúa á umhverfissviði
Mosfellsbær er sveitarfélag í örum vexti og undanfarin ár hefur
uppbygging verið mikil og fólksfjölgun í samræmi við það. Áform eru
um frekari framkvæmdir innan sveitarfélagsins í takt við þéttingu
höfuðborgarinnar í heild. Umhverfissvið vinnur að metnaðarfullum
verkefnum til að gera Mosfellsbæ áfram að spennandi búsetukosti
og er nú unnið að fjölbreyttu lóðaframboði með gerð nýrra
deiliskipulaga. Sveitarfélagið er einnig með í undirbúningi
endurskoðun
aðalskipulags
sem
kallar
á
innleiðingu
Borgarlínunnar, Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna, nýrra
minjaskráninga, flokkunar landbúnaðarlands, frumdragavinnu
samgöngumannvirkja sem og fleiri áætlana í samræmi við
svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins. Á sviðinu starfar fjölbreyttur
hópur einstaklinga með ólíka sérfræðikunnáttu.

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

Job.is

Framkvæmdastjóri
Traust þjónustu- og framleiðslufyrirtæki leitar að öflugum og framsýnum aðila í starf
framkvæmdastjóra. Fyrirtækið er staðsett á höfuðborgarsvæðinu og starfa þar u.þ.b. 40 manns.
Áhugavert tækifæri í boði hjá fyrirtæki með mikla vaxtarmöguleika.
Helstu viðfangsefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

t Umsjón með daglegum rekstri
t Stjórnun og leiðtogahlutverk
t Markaðs- og sölumál
t Samskipti við stjórn og eftirfylgni
með stefnumótun stjórnar

t Háskólamenntun sem nýtist í starfi
t Farsæl stjórnunar- og rekstrarreynsla
t Árangursrík reynsla af markaðs- og
sölustarfi á fyrirtækjamarkaði
t Tengsl og reynsla í sjávarútvegi er kostur
t Hæfni í samningagerð, öguð
vinnubrögð og frumkvæði í starfi

www.intellecta.is

Umsóknarfrestur er til og með 19. ágúst 2019. Nánari upplýsingar um starfið veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is)
og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511 1225. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að
fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.
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Verkefnastjóri starfar undir stjórn skipulagsfulltrúa og
framkvæmdastjóra umhverfissviðs og vinnur með þeim að ýmsum
verkefnum málaflokksins. Verkefnastjóri tekur þátt í störfum
skipulagsnefndar og fundarhaldi. Hann hefur umsjón með
skipulagsverkefnum í sveitarfélaginu og formlegu afgreiðsluferli
skipulagstillagna. Hann sinnir ráðgjöf varðandi skipulags- og
byggingartengd málefni og samskiptum við viðskiptavini
sveitarfélagsins.
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SNILLINGUR Í BÓKHALDI
80 - 100% starfshlutfall
Við óskum eftir liðsauka í að eîa ìármálasvið fyrirtækisins auk þess sem
viðkomandi mun taka að sér önnur tengd verkefni í rekstri fyrirtækisins.
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af störfum af þessum toga auk þess að
hafa ríka þjónustulund gagnvart samstarfsfólki og viðskiptavinum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Nám sem samsvarar meistaragráðu á háskólastigi er skilyrði
(skipulagsfræðingur, arkitekt, landslagsarkitekt eða
sambærilegt).
• Verkefnastjóri þarf að hafa þekkingu á sviði skipulagsmála.
• Haldbær þekking og reynsla á lagaumhverfi skipulagsmála
er kostur.
• Reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur.
• Frumkvæði, nákvæmni, skipulagsfærni og metnaður.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum og hröð úrlausn verkefna
er nauðsynleg.
• Góðir samskiptahæfileikar og hæfni til að tjá sig í rituðu
og töluðu máli er nauðsynleg.
• Haldbær reynsla og þekking á verkefnastjórnun
og teymisvinnu.
• Góð tölvukunnátta og þekking á teikniforritum sem og öðrum
forrit sem notuð eru við skipulagsvinnu er æskileg.
• Góð íslenskukunnátta er skilyrði, færni í erlendum
tungumálum er kostur.
Mosfellsbær er öflugt og eftirsótt sveitarfélag þar sem gildin
virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru leiðarljós
starfsmanna í daglegu starfi.

Hæfniskröfur eru:
Góð reynsla af ìármálum, bókhaldi og rekstri almennt
Menntun sem nýtist í starínu
Framúrskarandi tölvuþekking
Góð enskukunnátta ásamt einu Norðurlandatungumáli er kostur.
Lindex er ìölskyldufyrirtæki stofnað 2011 og rekur 7 verslanir á Íslandi auk
vefverslun lindex.is. Til viðbótar er stefnt að opnun fyrstu verslunarinnar
í Danmörku í haust.
Umsóknir með ferilskrá berist á atvinna@ldx.is
mer
merktar
„Snillingur í bókhaldi“
Umsóknarfrestur er til og með 20. ágúst nk.

Sækja skal um starfið á ráðningarvef
Mosfellsbæjar, www.mos.is
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Umsóknarfrestur er til og með 2. ágúst 2021.
Umsóknir skulu innihalda starfsferilsskrá og kynningarbréf
sem greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum ásamt
rökstuðningi fyrir hæfni í starfið. Nánari upplýsingar um starfið
er að finna á ráðningarvef Mosfellsbæjar en auk þess veitir
Jóhanna B. Hansen framkvæmdarstjóri umhverfissviðs og
Kristinn Pálsson, skipulagsfulltrúi upplýsingar í síma 525 6700.
Um framtíðarstarf er að ræða. Öllum umsóknum verður
svarað. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Ráðið er í
öll störf óháð kyni.

Alþjóðabankinn auglýsir
stöðu sérfræðings á sviði mannréttinda
í Washington DC
Í tengslum við samstarf Íslands og Alþjóðabankans á sviði mannréttinda í
þróunarsamvinnu, er auglýst laus til umsóknar staða sérfræðings hjá Alþjóðabankanum á sviði mannréttinda (Senior Program Officer). Sérfræðingurinn verður
staðsettur í höfuðstöðvum bankans í Washington DC og mun starfa við mannréttindasjóð bankans en einnig sinna öðrum verkefnum í deild félagslegrar þróunar
og framfara.
Kröfur til umsækjenda eru m.a.:
• Meistaragráða á sviði mannréttinda, hagfræði, lögfræði, stjórnmálafræði, félagsvísindi, þróunarfræði, eða önnur viðeigandi menntun sem nýtist í starfinu.
• Að minnsta kosti átta ára starfsreynsla á sviði mannréttinda og þróunarsamvinnu, reynsla af störfum í þróunarlöndum er kostur.
• Að minnsta kosti átta ára viðeigandi reynsla á einu eða fleirum af eftirfarandi
sviðum: kynjajafnrétti (gender); félagslegir þættir í tengslum við loftslagsbreytingar (social dimensions of climate change); óstöðugleiki, átök og ofbeldi
(fragility, conflict and violence) / félagsleg samheldni og viðnámsþróttur (social
cohesion and resilience); borgaraleg þátttaka og ábyrgðarskylda
(citizen engagement and social accountability).
• Framúrskarandi enskukunnátta í ræðu og riti. Kunnátta í öðrum tungumálum er
kostur, s.s. spænsku, frönsku, arabísku og portúgölsku.
• Geta og vilji til tíðra ferðalaga í þróunarlöndum, m.a. til afskekktra ríkja þar sem
aðstæður geta verið krefjandi.
Nánari upplýsingar um starfið er að finna á www.starfatorg.is þ.á.m. frekari
upplýsingar um kröfur til umsækjenda.
Senda má fyrirspurnir um starfið á netfangið wbg@mfa.is.

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.

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga

Alþjóðabankinn tekur ákvörðun um ráðningu. Ráðið er til tveggja ára, áætlað frá
1. desember 2021, með möguleika á framlengingu. Sérfræðingurinn verður starfsmaður Alþjóðabankans og launa- og starfskjör eru samkvæmt reglum stofnunarinnar.

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

Umsóknafrestur er til og með 14. júlí 2021. Allir einstaklingar, sem uppfylla
hæfniskröfur, óháð kyni eru hvattir til að sækja um starfið.

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.

Kynningarbréf og ferilskrá, hvoru tveggja á ensku, skal senda utanríkisráðuneytinu í tölvupósti á netfangið wbg@mfa.is.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Almennar ráðningar á markaði

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.

Þú ert ráðin/n!
Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum
www.fastradningar.is

FAST

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.

Ráðningar

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS
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Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara

Verkefnastjóri Matarhúss
Íslenskukennari
100% staða kennara í íslensku skólaárið 2021-2022
er laus til umsóknar.
Kröfur til umsækjenda:
Háskólapróf í íslensku ásamt kennsluréttindum í framhaldsskóla. Leitað er að einstaklingi sem skorar hátt
á sviði samskipta og kennslustækni og fellur vel að
aðstæðum og þörfum skólans.
Umsóknir ásamt ferilskrá, prófskírteinum og sakavottorði berist Kvennaskólanum í Reykjavík í netfangið
hjalti@kvenno.is fyrir 19. júlí.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi KÍ og fjármálaráðuneytis. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin.
Nánari upplýsingar gefur undirritaður í netfanginu
hjalti@kvenno.is.
Upplýsingar um skólann má finna á heimasíðu hans
www.kvenno.is
Skólameistari

Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara auglýsir starf verkefnastjóra Matarhúss laust til umsóknar.
Um er að ræða tímabundið starf til eins árs með möguleika á framlengingu.
Markmiðið með fyrirhugaðri stofnun Matarhúss er að stuðla að betri heilsu Reykvíkinga, styrkja máltíðaþjónustu og matarmenningu í Reykjavík og stuðla að því að borgin nái markmiðum sínum hvað varðar öryggi, sjálfbærni, lýðheilsu og hagkvæmni.
Verkefnastjóri vinnur náið með matarstefnuteymi borgarinnar og öðru starfsfólki að því að innleiða matarstefnu Reykjavíkurborgar og að undirbúningi að stofnun Matarhúss Reykjavíkur.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Undirbúa stofnun Matarhúss Reykjavíkur.
• Ber yfirábyrgð á matarstefnu Reykjavíkurborgar, eftirfylgni
og eftirliti með innleiðingu hennar.
• Heldur utan um innleiðingaráætlun matarstefnunnar og
samræmir aðgerðir þvert á svið borgarinnar.
• Fer fyrir þverfaglegu matarstefnuteymi borgarinnar og sinnir
utanumhaldi fyrir vinnu stýrihóps um innleiðingu matarstefnu.
• Vinnur að og innleiðir sameiginlegar reglur, viðmið og leiðbeiningar varðandi matarþjónustu.
• Samhæfir fræðslu fyrir grunnskólanemendur og starfsfólk
mötuneyta og veitir stofnunum borgarinnar ráðgjöf.
• Tryggir samþættingu matarstefnu við aðrar stefnur og reglur
borgarinnar.
• Undirbúningur að endurskoðun matarstefnu og aðgerðaáætlunar sem gilda til ársloka 2022.

Hæfniskröfur:
• Háskólagráða sem nýtist í starfi.
• Þekking og/eða reynsla á sviðum sem tengjast matarstefnunni, s.s. næringarfræði, matvælafræði, sjálfbærni,
umhverfisvernd og lýðheilsu.
• Þekking á matvælaframleiðslu er kostur.
• Haldbær reynsla og/eða menntun á sviði verkefnastjórnunar
er kostur.
• Þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur.
• Hæfni til að afla og greina upplýsingar og koma þeim á
framfæri með skýrum hætti.
• Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfileikar.
• Hæfni til að vinna undir álagi og geta til að sinna mörgum
viðfangsefnum í einu.
• Góð íslensku- og enskukunnátta, í ræðu og riti.
• Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum.

Umsóknarfrestur er til 11.ágúst og skal umsókn fylgja ferilskrá og kynningarbréf.
Nánari upplýsingar um starfið veita Þorsteinn Gunnarsson borgarritari í netfanginu thorsteinn.gunnarsson@reykjavik.is
og Svavar Jósefsson verkefnastjóri í netfanginu svavar.josefsson@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.

Vinnvinn | Kringlan 7 | 103 Reykjavík
Sími 552 1212 | vinnvinn@vinnvinn.is | www.vinnvinn.is
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ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Suðurlandsbraut 68 - 74 - Göngu- og hjólastígur,
útboð nr. 15260
Nánari upplýsingar er að finna á
www.reykjavik.is/utbod

Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

ÚTBOÐ

LEIKSKÓLI Á HVOLSVELLI, VALLARBRAUT
JARÐVINNA
Rangárþing eystra óskar eftir tilboðum í ofangreint verk. Þeir
sem hyggjast gera tilboð í verkið geta nálgast útboðsgögn frá
05.07.2021 kl. 11:00 á útboðsvefnum https://mannvit.ajoursystem.is/.
Leiðbeiningar um skráningu og skil á tilboðum er hægt að nálgast á
vefsíðunni https://help.ajoursystem.com/astopic/tender/.

Leifsstaðir 2, Eyjafjarðarsveit
– auglýsing aðal- og deiliskipulagstillögu
Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar samþykkti á fundi sínum 3.
júní 2021 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir gistiþjónustu
í landi Leifsstaða 2 skv. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Skipulagstillagan tekur til byggingar tveggja íbúðarhúsa, 1500
fm viðbyggingar við hótel, þriggja frístundahúsa, tíu gistihýsa
og aðstöðuhúss. Auk þess er gert ráð fyrir tjaldsvæði, götum
milli húsa og landmótun á svæðinu Á sama fundi var samþykkt
að auglýsa skv. 31. gr. skipulagslaga breytingu á aðalskipulagi
Eyjafjarðarsveitar 2018-2030 þar sem verslunar og þjónustusvæði VÞ4 er stækkað í samræmi við ofangreind áform, íþróttasvæði ÍÞ2 fellt út og frístundasvæði F3b fært inn í skipulag.
Aðalskipulagstillaga og deiliskipulagstillaga með umhverfisskýrslu liggja frammi á skrifstofu sveitarfélagsins frá 1. júlí
til 12. ágúst 2021 og eru auk þess aðgengilegar á heimasíðu
sveitarfélagsins, esveit.is. Þeim sem telja sig eiga hagsmuna
að gæta er hér með gefinn frestur til fimmtudagsins 12. ágúst
2021 til að gera athugasemdir við skipulagstillögunar.
Athugasemdir skulu vera skriflegar og skulu berast á skrifstofu Skipulags- og byggingarfulltrúa Eyjafjarðar, Skólatröð 9,
Hrafnagilshverfi, 605 Akureyri, eða í tölvupósti á sbe@sbe.is.
Skipulags- og byggingarfulltrúi

Hrafnagilsskóli, Eyjafjarðarsveit –
auglýsing deiliskipulagstillögu
fyrir nýjan leikskóla
Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar samþykkti á fundi sínum 3. júní
2021 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir nýjan leikskóla
á lóð Hrafnagilsskóla skv. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Skipulagstillagan tekur til byggingar nýs leikskóla vestan núverandi húsnæðis Hrafnagilsskóla og getur byggingin verið allt
að 1200 fm að flatarmáli, stækkun íþróttamiðstöðvar um u.þ.b.
700 fm auk þess sem gert er ráð fyrir 150 fm stóru gróðurhúsi á
skólalóðinni. Skipulagstillagan tekur til svæðis sem skilgreint
er sem svæði fyrir samfélagsstofnun (S1) í Aðalskipulagi Eyjafjarðarsveitar 2018-2030.
Deiliskipulagstillagan með liggur frammi á skrifstofu sveitarfélagsins frá 1. júlí til 12. ágúst 2021 og er auk þess aðgengileg
á heimasíðu sveitarfélagsins, esveit.is. Þeim sem telja sig eiga
hagsmuna að gæta er hér með gefinn frestur til fimmtudagsins
12. ágúst 2021 til að gera athugasemdir við skipulagstillöguna.
Athugasemdir skulu vera skriflegar og skulu berast á skrifstofu Skipulags- og byggingarfulltrúa Eyjafjarðar, Skólatröð 9,
Hrafnagilshverfi, 605 Akureyri, eða í tölvupósti á sbe@sbe.is.
Skipulags- og byggingarfulltrúi

Lýsing á verkinu:
Verkið fellst í að grafa grunn fyrir leikskólanum að Vallarbraut á
Hvolsvelli, fylla í grunninn, ásamt greftri og fyllingum vegna vegs og
bílastæða sem liggja innan lóðarmarka.
Helstu magntölur eru áætlaðar:
• Gröftur fyrir húsi
ca. 5000 m3
• Fyllingar í húsgrunn
ca. 6000 m3
• Gröftur fyrir vegi og bílastæðum
ca. 500 m3
• Fyllingar undir veg og bílastæði
ca. 600 m3
• Setja tengingar inn á steinsteyptar fráveitu- og regnvatns stofnlagnir í götu 2 stk.
• Leggja steinsteyptar fráveitu- og regnvatnslagnir frá götu og inn
fyrri lóðarmörk ca. 35 m.
• Koma fyrir steinsteyptum brunnum DN1000 mm inn á lóð, 2 stk.
• Leggja kaldavatnsheimæð frá götulögn inn fyrir lóðarmörk ca.
5 m.
Tilboðum skal skila fyrir kl. 14:00 þann 20. júlí 2021 með rafrænum
hætti gegnum útboðsvefinn. Bjóðendum verður tilkynnt eftir lok
tilboðsfrests um nöfn bjóðenda og heildartilboðsfjárhæð. Áætluð
verklok eru 15. október 2021.

Björk, Eyjafjarðarsveit
– auglýsing deiliskipulagstillögu
fyrir íbúðarsvæði
Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar samþykkti á fundi sínum 3. júní
2021 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir íbúðarsvæði í
landi Bjarkar skv. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Deiliskipulagstillagan tekur til um 6,2 ha stórrar spildu úr landi Bjarkar
sem í gildandi aðalskipulagi Eyjafjarðarsveitar er skilgreind
sem íbúðarsvæði ÍB28. Innan skipulagssvæðisins er ráðgert að
byggja tvö einbýlishús, bílgeymslu, gestahús og gróðurhús.
Deiliskipulagstillagan með liggur frammi á skrifstofu sveitarfélagsins frá 1. júlí til 12. ágúst 2021 og er auk þess aðgengileg
á heimasíðu sveitarfélagsins, esveit.is. Þeim sem telja sig eiga
hagsmuna að gæta er hér með gefinn frestur til fimmtudagsins
12. ágúst 2021 til að gera athugasemdir við skipulagstillöguna.
Athugasemdir skulu vera skriflegar og skulu berast á skrifstofu Skipulags- og byggingarfulltrúa Eyjafjarðar, Skólatröð 9,
Hrafnagilshverfi, 605 Akureyri, eða í tölvupósti á sbe@sbe.is.
Skipulags- og byggingarfulltrúi

RÁÐGJÖF

RÁÐNINGAR

RANNSÓKNIR

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.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is

Erum við
að leita að þér?

Til leigu nýuppgert atvinnuhúsnæði að Silfursléttu 3
í Reykjavík (Kjalarnesi)

Þátttakandi
í íslensku
atvinnulífi
í 50 ár

• Tvær góðar innkeyrsluhurðar og stór vinnslusalur alls 320 m2.
• Lofthæð í mæni 6,6 m, ný lýsing og allt mjög snyrtilegt.
• Plan er ómalbikað, húsnæði sem gæti hentað vel undir
léttan iðnað.
• Óskað er eftir traustum framtíðar leigjanda.

Nánari upplýsingar gefur Ólafur Steinarsson í síma 822-7988
eða á netfanginu olafur@steinarsson.is

Til leigu gott atvinnuhúsnæði að Steinhellu 1 í Hafnarfirði

• Tvær góðar innkeyrsludyr og stór salur alls 237,5 m2 með
mikilli lofthæð.
• Á milli lofti eru skrifstofurými og kaffiaðstaða auk lager rýmis
sem er alls 150 m2.
• Alls er rýmið því 387,5 m2 Góð aðkoma og snyrtilegt umhverfi
í mjög vönduðu húsi.
• Óskað er eftir traustum framtíðar leigjanda.
Möguleiki á að stækka rými um 160 m2 til viðbótar eða upp í
547,5 m2 ef þörf væri á.
Nánari upplýsingar gefur Ólafur Steinarsson í síma 822-7988
eða á netfanginu olafur@steinarsson.is
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OPIÐ HÚS

7. júlí 17:15-17:45

TRYGGVAGATA 23
Glæsilegar lúxus íbúðir

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

77.5-1657 fm

101 Reykjavík
2-4 herb. íbúðir

Frá: 69.990.000

Grensásvegi 11 108 Reykjavík | Sími 588-9090 | eignamidlun.is

Eign vikunnar

Fjölbýli • 3ja eða 4ra herbergja • 72 fm

Verð frá
165.000 €

Viltu eiga íbúð í 5 stjörnu fjölbýli með útisundlaug, lokaðri upphitaðri
innisundlaug og gufu, líkamsræktarsal þar sem þú horfir á sudlaugagarðinn
meðan þú ert að skokka?
Íbúðirnar eru 72 fm og möguleiki á að velja hvort íbúðin er 3ja eða 4ra herbergja. Íbúðirnar hafa allar 2 baðherbergi.
Verð frá 165.000 Evrum
Þú getur skoðað mikið úrval
eigna inná Sumareignir.is
eða fangað kóðan hér

Hlíðasmára 4 • 200 Kópavogur • domusnova@domusnova.is • S 527 1717

LAUGAR Í SÆLINGSDAL

Hlíðasmára 4 • 200 Kópavogur • domusnova@domusn

VINSÆLL VEITINGASTAÐUR
OG HVERFISBAR TIL SÖLU
TIL SÖLU RAKANG THAI SEM ER EINN VINSÆLASTI
TAÍLENSKI VEITINGASTAÐUR LANDSINS OG
HVERFISBARINN BLÁSTEINN EN STAÐIRNIR ERU Í
HRAUNBÆ 102A.
HÆGT ER AÐ KAUPA REKSTURINN SÉR ÞAR SEM
LANGTÍMALEIGUSAMNINGUR FYLGIR MEÐ HÚSNÆÐINU
EN EINNIG ER Í BOÐI AÐ KAUPA REKSTURINN OG
HÚSNÆÐIÐ SAMAN. FRÁBÆRT TÆKIFÆRI TIL AÐ
KAUPA ÖFLUG FYRIRTÆKI Í GÓÐUM REKSTRI MEÐ
ÖFLUG VIÐSKIPTASAMBÖND.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR JÓNAS Í SÍMA 865-6346
EÐA Á NETFANGINU RAKANG@RAKANG.IS.

RAKANG THAI HEFUR LENGI VERIÐ ÞEKKTUR SEM EINN BESTI TAÍLENSKI
VEITINGASTAÐUR LANDSINS. STAÐURINN ER EINNIG MEÐ VINSÆLT
HLAÐBORÐ Í HÁDEGINU ALLA VIRKA DAGA.
BLÁSTEINN ER HVERFISBAR ÁRBÆJAR EN STAÐURINN ER VINSÆLL FYRIR
FJÖLBREYTTA VIÐBURÐI OG SEM SPORTBAR MEÐ BEINUM ÚTSENDINGUM.

Dalabyggð hyggst selja allar fast eignir sínar í Sælingsdal.
Ferðaþjónusta hefur verið rekin um árabil í fasteignunum
þar sem eru m.a. 45 herbergi og 22 þeirra eru með baðherbergi. Auk þess eru fjögur einbýlishús, íþróttahús, sundlaug, samkomusalir og fleiri stoðrými.
Laugasvæðið er vel staðsett gagnvart umferð, í námunda
við aðalleið á Vestfirði og tengt hringleið fyrir strandir
(um Fellsströnd og Skarðsströnd). Svæðið liggur í fögrum
fjallasal þar sem er fjöldi áhugaverðra gönguleiða. Fyrir
áhugasama er um spennandi tækifæri að ræða til að
eignast allar þessar fasteignir sem geta hentað undir margbreytilega starfsemi. Dalabyggð er tilbúið til viðræðna um
sveigjanleg kjör.
Allar frekari upplýsingar veitir Agnar Agnarsson
lgf. Í síma 820-1002 eða agnar@domusnova.is

www.domusnova.is

Kristján

s: 867-3040

Viktoría Larsen
s: 618-5741

Guðbjörg G.

s: 899-5949

Ólafur Haukur
s: 866-1242

Garðar B.

s: 898-0255

Garðar Hólm

Sólveig

s: 899-8811

s: 869-4879

Einar Örn

s: 823-4969

Kristín María

Ragnheiður

s: 837-1177

OP

IÐ

s: 788-3069

Guðlaug

s: 661-2363

Halldór

s: 660-5312

Hallgrímur
s: 896-6020

Bára

s: 693-1837

Garðar K.

s: 846-6568

Aðalsteinn Jón

Micha

s: 767-0777

s:766-0891

OP

IÐ

HÚ

S

Írabakki 20
109 Reykjavík
Opið hús mánudaginn 5. Júlí kl. 17:30-18:15

Björt og vel skipulögð 3ja herbergja 91,8 fm. íbúð á 1. hæð með
tveimur svölum til suðurs og norðurs. Sérgeymsla og aukaherbergi í kjallara. Nánari uppl. veitir Einar lgf. s. 823-4969.

IÐ

Aðalsteinn
S: 767-0777

Verð: 49,9 millj.

KI

HÚ

Opið hús miðvikudaginn 7. júlí kl. 17:30-18:00

Björt og falleg 4ra herbergja 126,5 fm. íbúð á 2. hæð ásamt bílskúr
á góðum stað í Garðabænum.
Nánari uppl. veitir Guðbjörg G. lgf. s. 899-5949
Verð: 59,9 millj.

s: 860-4700

IÐ

Guðbjörg G.
S: 899-5949

BÓ

Guðbjörg G.
S: 899-5949

Thelma

HÚ

Skemmtileg 3ja herbergja 108,1 fm. íbúð á 2. hæð ásamt bílskúr í
góðu fjölbýli. Lofthiti (geislahitun) er á allri íbúðinni. Nánari uppl.
veita Aðalsteinn s. 767-0777 og Guðbjörg G. lgf. s. 899-5949.

S

Lyngmóar 10
210 Garðabæ

s:848-9455

OP

Opið hús þriðjudaginn 6. júlí kl. 17:00–17:30

Verð: 41,9 millj.

OP

Linda

VIÐ
ERUM
TRAUSTI

S

Álftamýri 32
108 Reykjavík

Einar Örn
S: 823-4969

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

Styrmir

s: 853-9779

Borgartún 28
105 Reykjavík

Ð

S

Vindakór 5-7
203 Kópavogi

Garðar Hólm
S: 899-8811

Guðbjörg G.
S: 899-5949

Opið hús þriðjudaginn 6. júlí kl. 17:30-18:00

Rúmgóð og björt 4ra herbergja 126,6 fm. íbúð á 4. hæð (efstu
hæð) auk bílastæðis í bílakjallara í snyrtilegu lyftuhúsi. Innangengt af yfirbyggðum stigapalli inn í íbúðina.
Nánari uppl. veita Guðbjörg G. lgf. s. 899-5949 og Garðar Hólm
lgf. s. 899-8811.
Verð: 64,9 millj.

BÓ

KI

SK

OÐ

UN

Garðar B.
S: 898-0255

Bókið skoðun

Borgartún 28, þriðja hæð. Fallegt 236,6 fm. skrifstofuhúsnæði á
einum vinsælasta stað borgarinnar. Um er að ræða austurhluta
þriðju hæðar hússins.
Nánari uppl. veitir Garðar B. lgf. s. 898-0255
Verð: 77,9 millj.

Austurströnd 6
170 Seltjarnarnesi

Ð

SK

OÐ

UN

Einar Örn
S: 823-4969

Bókið skoðun

Rúmgóð 4ra herbergja 125,4 fm. íbúð með fallegu sjávarútsýni á 2.
hæð. Góð lofthæð er í íbúðinni. Sérinngangur af svölum.
Nánari uppl. veitir Einar Örn lgf. s. 823-4969
Verð: 56,9 millj.

Sérfræðingar í
ráðningum
FAST
lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

HÚ

Ráðningar

www.fastradningar.is

HELGI JÓN
sölustjóri
S. 893-2233
helgi@hraunhamar.is

GEISLASKARÐ 2
221 HAFNARFJÖRÐUR

FREYJA
löggiltur fasteignasali
S. 862-4800
freyja@hraunhamar.is

52,5 - 63M.

GLÆSILEG NÝBYGGING Í SKARÐSHLÍÐ, HAFNARFIRÐI
STEFÁN RAFN s. 655-7000
löggiltur fasteignasali
stefan@hraunhamar.is

135 M.

BIRKIBERG 2

221 HAFNARFJÖRÐUR
FREYJA
S. 862-4800
freyja@hraunhamar.is

324m2

6 HERB.

TILBOÐ

HAMRABYGGÐ 10
220 HAFNARFJÖRÐUR
HELGI JÓN
S. 893-2233
helgi@hraunhamar.is

SÍMI: 520-7500 - FASTEIGNASALA SÍÐAN 1983

ÞRIGGJA OG FJÖGURRA HERBERGJA ÍBÚÐIR MEÐ GLÆSILEGU ÚTSÝNI Í NÁLÆGÐ VIÐ NÁTTÚRUNA.

HLYNUR s. 698 -2603
löggiltur fasteignasali
hlynur@hraunhamar.is

HELGI JÓN
S. 893-2233
helgi@hraunhamar.is

BÆJARHRAUN 10 – HAFNARFIRÐI

HRAUNHAMAR.IS
SÍMI: 520 - 7500

FREYJA
S. 862-4800
freyja@hraunhamar.is

197m2

5 HERB.

BÓKIÐ SKOÐUN - SÝNUM SAMDÆGURS.

140 M.

VÍÐIGRUND 1
200 KÓPAVOGUR
HELGI JÓN
S. 893-2233
helgi@hraunhamar.is

FREYJA
S. 862-4800
freyja@hraunhamar.is

285m2

120 M.

STEKKJARBERG 11
221 HAFNARFJÖRÐUR
HELGI JÓN
S. 893-2233
helgi@hraunhamar.is

FREYJA
S. 862-4800
freyja@hraunhamar.is

8 HERB.

221m2

5 HERB.

93,7 - 107,5m2 3/4 HERB.

FAGRIHJALLI 54
200 KÓPAVOGUR
HELGI JÓN
S. 893-2233
helgi@hraunhamar.is

FREYJA
S. 862-4800
freyja@hraunhamar.is

217m2

6 HERB.

78,9 M.

MARDALUR 8
260 NJARÐVÍK

HELGI JÓN
S. 893-2233
helgi@hraunhamar.is

92,5 M.

FREYJA
S. 862-4800
freyja@hraunhamar.is

213m2

5 HERB.

OPIÐ HÚS

SUNNUDAGINN 4. JÚLÍ - KLUKKAN 13-14

85 M.

HELLATÚN 2
851 HELLA

HELGI JÓN
S. 893-2233
helgi@hraunhamar.is

FREYJA
S. 862-4800
freyja@hraunhamar.is

5 HERB.

HÖFÐABRAUT 50
530 HVAMMSTANGI
HELGI JÓN
S. 893-2233
helgi@hraunhamar.is

FREYJA
S. 862-4800
freyja@hraunhamar.is

69,8 M.
751m2

4 HERB.

TILBOÐ

LAUGABÓL

466 BÍLDUDALUR
HELGI JÓN
S. 893-2233
helgi@hraunhamar.is

FREYJA
S. 862-4800
freyja@hraunhamar.is

BÆJARHRAUN 10 – HAFNARFIRÐI NÁNARI UPPLÝSINGAR GEFUR HELGI JÓN HARÐARSON SÖLUSTJÓRI S. 893-2233 EÐA HELGI@HRAUNHAMAR.IS
SÍMI: 520-7500 - FASTEIGNASALA SÍÐAN 1983

OG FREYJA M. SIGURÐARD.LGF. S. 862-4800 EÐA FREYJA@HRAUNHAMAR.IS

Traust og rótgróin fasteignasala
Sími 552 1400

Viðar Böðvarsson
Eigandi og
framkvæmdastjóri:
Viðskiptaf. og lg.f.
vidar@fold.is
S: 694 1401

Einar Marteinsson

löggiltur fasteignasali
einarm@fold.is
S: 893 9132

Anna Ólafía
Guðnadóttir

Sævar Bjarnason

Eigandi - BA í bókmenntafræði og íslensku
anna@fold.is

Iðnrekstrarfræðingur
sölumaðurlöggildingarnemi
saevar@fold.is
S: 844 1965

Gústaf Adolf
Björnsson

fold.is

Rakel Viðarsdóttir

Löggiltur fasteignasali
og íþróttafræðingur
gustaf@fold.is
S: 895 7205

viðskiptalögfræðingur
og löggildingarnemi.
rakel@fold.is

Hlynur Ragnarsson
Sölumaðurlöggildingarnemi.
hlynur@fold.is
S: 624 8080

Sóleyjargata 29, 101 Rvk.

Giljasel 11 parhús

Álftamýri 8, 108 Rvk

EINBÝLISHÚS Á FJÓRUM HÆÐUM.

OPIÐ HÚS MÁNUD. 5.7. KL. 17-17:30
OP

4RA HERBERGJA Á 4. HÆÐ.
IÐ

HÚ

S

Glæsilegt einbýlishús á frábærum stað í 101 Reykjavík. Arkitektinn Sigurður
Guðmundsson teiknaði húsið fyrir Thor Thors 1933, en það var endurnýjað
2014. Lóðin er 760 fm eignarlóð. Í húsinu eru 10 svefnherbergi og eru 5 þeirra
með sérbaðherbergjum m/walk in sturtu. Húsið er skráð 358,4 fm. Efsta
hæðin er óskráð þannig að samtals er húsið rúmir 400 fm. Á efstu hæðinni eru
þaksvalir með heitum potti, þar er einnig nýlegur saunaklefi. Húsið stendur á
rúmlega 760 fm. eignarlóð miðsvæðis í 101. Verð kr. 225.000.000.Skipti möguleg á íbúðarhúsnæði. Velkomið að bóka skoðun: 552-1400 /
fold@fold.is.

Vel skipulagt og áhugavert 9 herbergja parhús á tveimur hæðum ásamt risi,
mögulegt er að leigja neðri hæðina út sem auka íbúð. Húsið er mjög rúmgott og
er hluti af því óskráður. Snjóbræðsla er í stéttum og gangstétt fyrir framan húsið.
Samkvæmt seljanda var fyrir ca. 5 árum skipt um þakpappa, járn og flastingar á
þaki hússins .Frábær staðsetning og næg bílastæði. Bílskúr fylgir.
Opið hús mánud. 5.7 kl. 17-17:30, verið velkomin.

4ra herbergja endaíbúð á 4. hæð miðsvæðis í Reykjavík. Íbúðin er skráð 86,9
fm og 4 fm sérgeymsla og skiptist í forstofu, eldhús, stofu, 3 svefnherbergi og
baðherbergi. Frábær staðsetning og stutt í verslun og þjónustu.
Verð 48,5 millj.
Nánari upplýsingar: hlynur@fold.is / 624-8080.

Hafnarbraut 2, 200 Kópavogur

Sumarhús

Helluskógur 9

EYRARSKÓGI V. HVALFJÖRÐ

Í LANDI JARÐLANGSSTAÐA

ATVINNUHÚSNÆÐI

Tæplega 200 fm iðnaðarbil, merkt B, ásamt óskráðu 40 fm millilofti þar sem
búið er að útbúa íbúðarrými. Húsið er stálgrindarhús og holsteinn. Vinnslusalurinn er með steyptu gólfi og gryfju. 3ja fasa rafmagn. Stór rennihurð.
Hagstæður leigusamningur sem hægt er að yfirtaka. Hús á frábærum stað með
miklum möguleikum.

Ca. 50 fm. vel viðhaldið sumarhús á frábærum stað í Eyrarskógi. Húsið er
með rúmgóðri stofu og borðstofu, opnu eldhúsi, tveimur svefnherbergjum og
snyrtingu. Svefnloft yfir hluta bústaðar. Barnahús fylgir. Lóðin er einstaklega
fallega ræktuð með góðri grasflöt. Útsýni yfir vatnið frá stofu og palli.
Verð 19,9 millj.

Hallkelshólar, 801 Selfoss
TVEIR BÚSTAÐIR Á 5 HEKTARA EIGNARLANDI.

Óskum eftir

Sumarhúsin seljast á Fold

- íbúðum í öllum hverfum
Reykjavíkur til kaups eða leigu
fyrir opinberan aðila

Mikil eftirspurn er
eftir sumarhúsum.

- húseign með nokkrum íbúðum.
- traustar greiðslur
- langur leigutími
60 fm sumarhús ásamt 40 fm gestahúsi á 5,3 hektara eignarlandi til sölu. Fimm
svefnherbergi samtals. Um er að ræða sannkallaðan sælureit. Lóðin er skógi
vaxin með fallegum lundi og skemmtilegri útivistaraðstöðu. Rafmagnskynding í
báðum húsum. Stutt í margvíslega þjónustu og afþreyingu. Velkomið að vera
í sambandi og fá tíma fyrir skoðun: fold@fold.is / 552-1400.

Hvað kostar eignin mín?

Um er að ræða 42.4 fm sumarhús sem stendur á 5.000 fm eignalóð skammt
vestur af Borgarnesi við Langá. Sólpallur er með 3ur hliðum hússins. Við sólpallinn er stakstæð áhaldageymsla, einangrað hús um 10 fm að stærð. Einnig
er þar gestahús c.a 25 fermetrar að stærð, þar er einangrun í gólfi og lofti en er
óeinangrað og ófrágengið að öðru leyti. Hvorugt þessara húsa er skráð í fasteignamati. Lóðin er skjólgóð og vel gróin og í góðri hirðu. Verð 24 milljónir.

- nánari upplýsingar á skrifstofu

Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401

Áratuga reynsla í sölu sumarhúsa.
Erum að skoða eignir
á vestur og suðurlandi
án kostnaðar eða skilyrða.
Hafið samband.

Þú finnur okkur á fold.is

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

Grensásvegi 11 108 Reykjavík | Sími 588-9090 | eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

6.júlí 17:00-17:45

Gullsmári 7

200 Kópavogur

Lyftuhús /bílskýli - 60 ára+

112,5 fm

3 herb.

64.900.000

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali og sölustjóri
thorarinn@eignamidlun.is
899 1882

OPIÐ HÚS

6 . júlí 17:15-17:45

Tryggvagata 23
101 Reykjavík
Þakíbúð

165,7 fm

4 herbergi

155.900.000

Gautland 1

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
gudlaugur@eignamidlun.is
864 5464

Fjölbýli

102.9 fm

OPIÐ HÚS

Iðnaðarloft

5. júlí 17:15-17:45

Urðarstígur 15

Leirubakki 18

101 Reykjavík
138,4 fm

3 herb.

72.900.000
Ólafur H. Guðgeirsson
MBA Rekstrarhagfræðingur og löggiltur fasteignasali
olafur@eignamidlun.is
663 2508

69.500.000
OPIÐ HÚS

6. júlí 17:00-18:00

104 Reykjavík

4 herb.

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

BÓKIÐ SKOÐUN

Súðarvogur 36

108 Reykjavík

Raðhús

118,4 fm

109 Reykjavík
4 herb.

Fjölbýli

92 fm

79.900.000
Ólafur H. Guðgeirsson
MBA Rekstrarhagfræðingur og löggiltur fasteignasali
olafur@eignamidlun.is
663 2508

3 herb.

43.900.000
Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

Tjarnargata 10A

Lindargata 10

101 Reykjavík

101 Reykjavík

Fjölbýli

4 herb.

123,3 fm

Melaheiði 3
Póstnúmer

Einbýli - Möguleiki á 5 íbúðum

63.900.000

156.7fm/496.6 fm

Einbýli m. aukaíbúð

84.900.000

Magnea Sverrisdóttir
MBA og löggiltur fasteignasali
magnea@eignamidlun.is
861 8511

8 herb.

243.9 fm

VERÐ TILBOÐ

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

OPIÐ HÚS

5.júlí 17:15-17:45

Baugatangi 1

Vegghamrar 15

Vallarhús 14

102 Reykjavík

112 Reykjavík

112 Reykjavík

Einbýli m/aukaíbúð

217,3 fm

6-7 herb.

Fjölbýli

3 herb.

91,6 fm

127.000.000

Hæð og ris

44.900.000

Magnea Sverrisdóttir
MBA og löggiltur fasteignasali
magnea@eignamidlun.is
861 8511

5 herb.

120,2 fm

59.900.000

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali og sölustjóri
thorarinn@eignamidlun.is
899 1882

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali og sölustjóri
thorarinn@eignamidlun.is
899 1882

OPIÐ HÚS

5. júlí 17:30-18:00

Vindakór 9-11

Holtsvegur 39

Laugavegur 151

203 Reykjavík

210 Garðabær

101 Reykjavík

Lyftuhús+bílskýli

135,0 fm

4 herb.

Þakíbúð

131,8 fm

69.000.000

4 herb.

Stæði í bílageymslu

TILBOÐ

3 herb.

71.900.000
Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is
777 2882

Bjarni T. Jónsson
Viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali
bjarni@eignamidlun.is
895 9120

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali og sölustjóri
thorarinn@eignamidlun.is
899 1882

101 fm

Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali og
framkvæmdastjóri
824 9093

Guðlaugur I. Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
864 5464

Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
588 9090

Guðmundur Sigurjónsson
Lögfræðingur og löggiltur
fasteignasali
588 9090

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali og
sölustjóri
899 1882

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
777 2882

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur leigumiðlari og
löggiltur fasteignasali
824 9098

Brynjar Þór Sumarliðason
Viðskiptafræðingur og
löggiltur fasteignasali
896 1168

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali
824 9096

Magnea Sverrisdóttir
MBA og löggiltur
fasteignasali
861 8511

Hreiðar Levy Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
661 6021

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur og löggiltur
fasteignasali
694 6166

Bjarni T. Jónsson
Viðskiptafræðingur og
löggiltur fasteignasali
895 9120

Ólafur H. Guðgeirsson
MBA rekstrarhagfræðingur
og löggiltur fasteignasali
663 2508

Gunnar Helgi Einarsson
Löggiltur fasteignasali
615 6181

Kári Sighvatsson
Lögfræðingur og
löggiltur fasteignasali
899 8815

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
867 0968

Lárus Ómarsson
Löggiltur fasteignasali
824 3934

Elvar Árni Lund
Löggiltur fasteignasali
693 3518

Jenný Sandra
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri
588 9090

María Guðrún
Waltersdóttir
Ritari
588 9090

Ásdís Hrönn Júlíusdóttir
Ritari
588 9090

Þjónustuauglýsingar
Dáleiðsla

Dáleiðsla og ráðgjöf
Ný markmið, hætta að reykja,
sofa betur, minnka streitu. Dáleiðsla
getur hjálpað við að bæta vellíðan.

Hætta að reykja, betri svefn, léttast/
þyngjast, og láta sér líða betur á
margan annan máta.

www.bernhoft.is

Ingibjörg Bernhöft hjúkrunarfr.
og dáleiðslukennari
s. 864 2627 • bernhoft@gmail.com

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?

FYRIR

EFTIR

Bílsætaviðgerðir-, mótorhjóla og
snjósleðasæti. Húsbílaklæðningar
og öll almenn bólstrun. Við erum
þekktir fyrir fljóta og góða
þjónustu. Skoðið video af vinnslu
á www.hsbolstrun.is

www.breytthugsun.is

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta
vel í ferðaþjónustuna,
afhendast fullkláruð.

Ingibjörg Bernhöft
BA sálfræði, jákvæð sálfræði,
dáleiðslukennari
s. 863-8902 • ibernhoft@gmail.com

LOK Á HEITA POTTA
Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar
tegundir potta.
Metum ástand og gerum við.
www.fjardarbolstrun.is

Formbólstrun

Hamraborg 5 Kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750 www.hs@bolstrun.is

Sími 550 5055

Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339 • fjardarbolstrun@gmail.com

Nánari uppl. reisum@simnet.is
eða í síma 899 0913 Fríða
www.reisum.is

viftur.is

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur

Geymsluskúrar /gestahús til sölu
• Þrjár stærðir 7,5/9,5/14,9 fm.
• Veggjagrind út 45x95 timbri.
• Pappi og bárustál á þaki.
• Rofar og tenglar IP44 rakaheldnir.
• Skúrar sem þola veður og vinda.
Nánari uppls; reisum@simnet.is eða
s. 899 0913 Fríða, www.reisum.is

Alla fimmtudaga og laugardaga

Sími 550 5055 | smaar@frettabladid.is

arnarut@frettabladid.is

Vantar þig blaðið í dag, í gær

eða kannski helgarblað frá því í fyrra?
Kíktu á BLÖÐIN á frettabladid.is
Á frettabladid.is finnur
þú Fréttablaðið í dag og safn
eldri blaða undir flipanum
Blöðin
Lestu Fréttablaðið
þegar þér hentar á
frettabladid.is

