Atvinnublaðið
Mest lesna atvinnublað Íslands*

Sölumaður
Sauna.is óskar eftir að ráða sölumann
vegna ört vaxandi verkefna.

Um er að ræða mjög áhugavert, fjölbreytt starf
sem felst í þjónustu við skemmtilegan hóp viðskiptavina.
Starfið felst í almennri sölumennsku, tilboðsgerð og
teikningu verkefna, aðstoð við lagerstörf, móttöku
og afhendingu vara og ýmsu tilfallandi.
Hæfniskröfur:
Mikil þjónustulund, þokkaleg enskukunnátta
og almenn tölvukunnátta eru skilyrði.
Þekking á einföld teikniforrit og reynsla
af sölumennsku er kostur.
Snyrtimennska, heiðarleiki og góð framkoma
eru mikilvægir þættir.

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

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

VERTU
MEÐ!
BYKO LEIGA
SÖLU- OG ÞJÓNUSTUFULLTRÚI

Við erum að leita að öflugum starfsmanni til liðs við okkur í leiguna hjá BYKO.
Ef þú ert framsækinn og faglegur starfsmaður með gleðina í fyrirrúmi þá erum
við að leita að þér.

Ef þú hefur áhuga á fjölbreyttu starfi
á góðum vinnustað er þetta tækifæri fyrir þig.
Nánari upplýsingar má fá hjá Páli í síma 860-4460.

BYKO leiga er að byggja upp framtíðaraðstöðu sína á Selhellu í Hafnarfirði og því
eru spennandi tímar framundan í starfsemi deildarinnar.

Vinsamlega sendið umsóknir á netfangið
pall@sauna.is fyrir 1. ágúst.

Vinnutími er frá 8:00-17:00 alla virka daga.

Fjárfesting í vellíðan

GTS ehf
GTS ehf - Guðmundur Tyrfingsson óskar eftir
starfsfólki í eftirfarandi störf:

Starfsmaður á ferðaskrifstofu:
Leitum að starfsmanni til að starfa á ferðaskrifstofu
okkar til að vinna við tilboðsgerð, ferðaskipulagningu
og reikningaskrif
Hæfniskröfur:
• Góð enskukunnátta, töluð og skrifuð
• Góð tölvukunnátta
• Talnagleggni og nákvæm vinnubrögð
• Getur unnið sjálfstætt og í teymi
• Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Reynsla af ferðaþjónustu er kostur
• Menntun er nýtist í starfi
Hægt er að sækja um á www.gts.is eða senda umsókn á
gts@gts.is

Bifreiðastjórar:

Leitum að bifreiðastjórum í akstur út frá Selfossi.
Hæfniskröfur:
• Rútupróf
• Lokið endurmenntunarnámskeiðum
• Stundvísi
• Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Enskukunnátta æskileg en ekki skilyrði
Hægt er að sækja um á www.gts.is eða senda umsókn á
gts@gts.is.
GTS ehf er rótgróið ferðaþjónustufyrirtæki sem var stofnað
árið 1969. Skrifstofan er staðsett á Selfossi. Við erum að leita
að metnaðarfullu og hressu starfsfólki sem hefur áhuga á að
vinna með okkur.

GTS ehf www.gts.is gts@gts.is s. 480 1200

Sölu- og þjónustufulltrúi
Við leitum að starfsmanni með:
•
Reynsla af sölu- og þjónustustörfum
•
Mikla þjónustulund
•
Hæfni í mannlegum samskiptum
•
Áhuga á verklegum framkvæmdum
•
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
•
Reynslu af starfi í byggingariðnaði eða
þjónustu við iðnaðinn, kostur
•
Góða færni í íslensku og ensku í ræðu og riti
•
Góða almenna tölvukunnáttu

Helstu verkefni
•
Sala og þjónusta til viðskiptavina
•
Afgreiðsla til viðskiptavina
•
Tilboðs-, reikninga og
leigusamningagerð
•
Þátttaka í sölu- og áætlanagerð auk
vöruþróunar

Við hvetjum alla áhugasama til að sækja um þessi störf óháð kyni og uppruna.

Allar nánari upplýsingar veitir
Bragi Jónsson, rekstrarstjóri
bragi@byko.is.
Umsóknarfrestur er til 20. júlí 2021, sótt
er um starfið í gegnum heimasíðu BYKO

Fegrunarviðurkenning
Reykjavíkurborgar 2021
Óskað eftir hugmyndum og ábendingum
Á afmæli Reykjavíkurborgar þann 18. ágúst, eða sem næst
þeim degi, ár hvert eru veittar viðurkenningar fyrir vandaðar
endurbætur á eldri húsum og fyrir lóðir þjónustu-, stofnanaog fjölbýlishúsa sem þykja til fyrirmyndar. Auk þess eru veittar
viðurkenningar fyrir vel útfærð svæði fyrir utan verslanir við
„sumargötur“, þ.e. götur sem eru göngugötur á sumrin.
Óskað er eftir ábendingum um hús og lóðir sem verðskulda
fegrunarviðurkenningu í ár. Valið verður í höndum vinnuhóps
sem skipaður er fulltrúum frá umhverfis- og skipulagssviði og
Borgarsögusafni.
Hugmyndir skulu sendar inn með tölvupósti merktum
Fegrunarviðurkenningar 2021 á skipulag@reykjavik.is í
síðasta lagi þann 25. júlí 2021.

Forstöðumaður ungmennabúða UMFÍ
UMFÍ leitar að drífandi leiðtoga og öflugum liðsmanni í starf forstöðumanns
ungmennabúða.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Stjórnun og ábyrgð á ungmennabúðum UMFÍ
• Daglegur rekstur
• Að stýra faglegu starfi og leiða starfsmannahóp
• Stefnumörkun, áætlanagerð og upplýsingagjöf fyrir starfsemina í
samstarfi við framkvæmdastjóra og stjórn UMFÍ
• Ráðningar starfsfólks í samráði við framkvæmdastjóra UMFÍ

UMFÍ eru frjáls félagasamtök rúmlega 400
íþrótta- og ungmennafélaga um allt land.
Samtökin voru stofnuð árið 1907 og standa þau
fyrir ýmsum verkefnum ásamt því að styðja við
starf aðildarfélaga sinna. Rekstur ungmennabúða
er eitt af stærstu verkefnum samtakanna. UMFÍ
leggur áherslu á fagleg vinnubrögð, jákvæð
samskipti og samstarf með sameinaða krafta að
leiðarljósi.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. kennaramenntun, félags- og
tómstundafræði eða uppeldisfræði
• Starfsreynsla sem nýtist í starfinu
• Leiðtogafærni, frumkvæði og drifkraftur
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Framúrskarandi samstarfs- og samskiptahæfni
• Uppfylla kröfur skv. íþrótta- og æskulýðslögum varðandi sakavottorð

Umsóknarfrestur er til og með 26. júlí nk.
Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is.
Með umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferliskrá
og kynningarbréf.
Nánari upplýsingar veitir Katrín S. Óladóttir,
katrin@hagvangur.is

hagvangur.is

Hefurðu einstakt lag
á að halda góðu ﬂæði?
Innkaupa- og aðfangastjóri (Supply Chain Manager)
Starfsmaður ber ábyrgð á stjórnun aðfangakeðju BIOEFFECT
sem felur m.a. í sér skipulagningu og áætlanagerð, innkaup,

Menntun, þekking og reynsla
• Háskólamenntun á sviði vörustjórnunar og stjórnun aðfangakeðju,
viðskipta-, verkfræði eða sambærileg menntun

birgðastýringu og lagerhald. Starfsmaður sér um að samræma

• Marktæk reynsla af samningagerð, innkaupa- og birgðastjórnun

ferli í aðfangakeðju félagsins og mæla árangur þannig að vöru-

• Mjög góð íslensku- og enskukunnáttu, bæði í töluðu og rituðu máli

flæði og verklag verði sem skilvirkast. Starfsmaður leitast við

• Þekking og reynsla af AGR Dynamics and NAV bókhaldskerfi er kostur

að lágmarka birgðahaldskostnað eftir því sem best á við, metur

• Greiningarhæfni

innkaupaþörf, á samskipti við birgja, annast samningagerð,

• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri

fylgir eftir innkaupum og að aðföng berist á umsömdum tíma,
gæðum og verði.

Umsóknarfrestur er til og með 25. júlí nk. og skal fylla út um-

Um okkur

kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar

BIOEFFECT er í eigu ORF Líftækni. Framleiðsla BIOEFFECT
húðvaranna fer fram í höfuðstöðvum félagsins á Íslandi.
BIOEFFECT vörurnar hafa hlotið fjölda alþjóðlegra viðurkenninga fyrir virkni og gæði og eru seldar í um 27 löndum.

ORF Líftækni I BIOEFFECT I Víkurhvarfi 7 I Kópavogi I Bioeffect.is

sókn á vinnvinn.is. Umsókninni skal fylgja ferilskrá og ítarlegt
og rökstuðningur um færni.
Umsjón með starﬁnu hafa:
Hilmar Garðar Hjaltason, hilmar@vinnvinn.is
Hildur Jóna Ragnarsdóttir, hildur@vinnvinn.is

Framkvæmdastjóri Banana
Bananar ehf. er stærsta innflutnings- og
dreifingarfyrirtæki landsins í ávöxtum og
grænmeti og þjónar stórum og kröfuhörðum
hópi viðskiptavina, meðal annars verslunum,
veitingahúsum, sjúkrahúsum, skólum,
leikskólum, mötuneytum o.fl.
Bananar leggja sérstaka áherslu á að uppfylla
þarfir og kröfur viðskiptavina sinna um gæði,
fjölbreytt vöruúrval og framúrskarandi þjónustu.
Með þetta leiðarljós í forgrunni beina Bananar
viðskiptum sínum til framleiðenda í löndum
nær og fjær, þar sem uppskera á ávöxtum
og grænmeti er fremst á hverjum tíma, allt
frá Hollandi og Bandaríkjunum, til Brasilíu og
Suður Afríku, eða Spánar og Íslands. Ávextir
og grænmeti verða sífellt mikilvægari þáttur í
daglegri neyslu og því spennandi tímar fram
undan í því að sjá landsmönnum fyrir hollum,
ferskum og gómsætum matvælum.

Umsókn skal fylgja ferilskrá og ítarlegt
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og rökstuðningur um
hæfni viðkomandi til að gegna starfinu.

Bananar leita að drífandi og ferskum framkvæmdastjóra sem tekur þátt í því spennandi
verkefni að sjá landsmönnum fyrir grænmeti og ávöxtum. Framkvæmdastjóri Banana situr
í framkvæmdastjórn Haga hf.
Starfssvið:
• Daglegur rekstur og mannauðsstjórnun.
• Stefnumótun og innleiðing stefnu.
• Áætlanagerð og eftirfylgni í rekstri.
• Ábyrgð á innkaupum og birgðastýringu.
• Samskipti við hagsmunaaðila, viðskiptavini, birgja og framleiðendur.
Hæfniskröfur:
• Brennandi áhugi á hollustu og ferskleika.
• Leiðtogahæfni, færni í mannlegum samskiptum og geta til að byggja upp sterka liðsheild.
• Farsæl reynsla af stjórnun og stefnumótun.
• Reynsla af því að leiða framfarir í þjónustu.
• Reynsla af stjórnun aðfangakeðju og þekking á smásölu.
• Þekking á vöruhúsarekstri og vöruhúsakerfum.
• Framkvæmdagleði og metnaður til að ná árangri.
• Hæfni til tjáningar í ræðu og riti á íslensku og ensku.
• Háskólapróf eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi.

Umsóknarfrestur er til og með 18. júlí nk.
Umsóknir óskast fylltar út á www.vinnvinn.is.

Umsjón með starfinu hafa Hilmar G.
Hjaltason (hilmar@vinnvinn.is) og Hildur
Jóna Ragnarsdóttir (hildur@vinnvinn.is).

Hefur þú brennandi áhuga
á mannauðsmálum?
Hjá fyrirtækinu starfa um 60 starfsmenn
undir þremur vörumerkjum; Já, Gallup og
Markaðsgreiningar. Við leggjum mikið
upp úr samheldni og þróun í starfi. Þá er
vinnuaðstaðan frábær, stórkostlegt útsýni og
mötuneyti er í húsinu.

Gallup óskar eftir að ráða viðskiptastjóra á sviði mannauðsrannsókna og ráðgjafar. Starfssviðið
snýr að mælingum á helgun starfsfólks (employee engagement), starfsumhverfi og stjórnun
vinnustaða, og ráðgjöf því tengdu sem byggir á nýju kerfi frá Gallup (Gallup Access).
Vöruframboð Gallup hefur vaxið mikið á sviði mannauðsráðgjafar, sérstaklega á sviði
styrkleikamiðaðrar nálgunar, endurgjafar- og starfsmannasamtala, markmiðasetningar og
hugarfars (growth mindset).
Starfssvið:
•
Að mynda og viðhalda viðskiptatengslum við vinnustaði og stjórnendur.
•
Ábyrgð og umsjón með rannsóknar- og ráðgjafarverkefnum.
•
Þátttaka í þróun verkefna og nýrra lausna á sviði rannsókna og ráðgjafar.
•
Hönnun rannsókna, túlkun niðurstaðna og kynningar fyrir viðskiptavinum.
•
Ráðgjöf og þjálfun á sviði stjórnunar og mannauðsmála.
Hæfniskröfur:
•
Brennandi áhugi á mannauðsmálum.
•
Háskólamenntun á sviði mannauðsmála, sálfræði eða félagsvísinda.
•
Góð samskiptahæfni, jákvæðni og geta til að vinna í hópi.
•
Söluhæfileikar og hæfni til þess að koma fram.
•
Mjög góð kunnátta í íslensku og ensku og hæfni til að koma frá sér efni í töluðu og rituðu máli.
•
Frumkvæði, áræðni og metnaður í starfi.

Umsóknir óskast fylltar út á www.vinnvinn.is.
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
hæfni viðkomandi til að gegna starfinu.

Umsjón með starfinu hafa Hildur Jóna
Ragnarsdóttir (hildur@vinnvinn.is) og
Hilmar G. Hjaltason (hilmar@vinnvinn.is).

Eftirfarandi reynsla og þekking væri að auki kostur og myndi nýtast vel í starfi:
•
Þekking og reynsla af mannauðsmálum.
•
Ráðgjafahæfni og ráðgjafareynsla.
•
Reynsla á sviði rannsókna.
•
Reynsla af styrkleikaþjálfun, markþjálfun eða sambærilegu.
•
Þekking eða reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu.
Umsóknarfrestur er til og með 26. júlí 2021.
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Tvö embætti héraðsdómara
laus til umsóknar
Dómsmálaráðuneytið auglýsir laus til umsóknar tvö embætti héraðsdómara,
annars vegar embætti dómara með fyrsta starfsvettvang hjá Héraðsdómi
Reykjavíkur og hins vegar embætti dómara með fyrsta starfsvettvang hjá
Héraðsdómi Reykjaness. Skipað verður í embættin frá 1. október 2021.
Umsækjendur skulu fullnægja skilyrðum 2. mgr. 29. gr. laga nr. 50/2016.
Í samræmi við 4. gr. reglna nr. 970/2020 er áskilið að í umsókn komi fram
upplýsingar um: 1) menntun og framhaldsmenntun, 2) reynslu af dómstörfum,
3) reynslu af lögmannsstörfum, 4) reynslu af stjórnsýslustörfum, 5) reynslu af
fræðistörfum, s.s. kennslu og öðrum akademískum störfum og upplýsingar um
útgefnar ritrýndar greinar og bækur, fræðilega fyrirlestra o.s.frv., 6) reynslu af
stjórnun, 7) reynslu af öðrum aukastörfum sem nýtast dómaraefni, s.s. vinnu
í tengslum við undirbúning lagasetningar o.fl., 8) almenna og sérstaka starfshæfni, 9) andlegt atgervi og sjálfstæði í vinnubrögðum, 10) tvo fyrrverandi/
núverandi samstarfsmenn/yfirmenn, sem og símanúmer þeirra eða netföng,
sem geta veitt dómnefnd bæði munnlega og skriflega upplýsingar um störf og
samstarfshæfni umsækjanda, sbr. 5. mgr. 5. gr. reglna nr. 970/2020 og 11) aðrar
upplýsingar sem varpað geti ljósi á faglega eiginleika og færni umsækjanda
sem máli skiptir fyrir störf héraðsdómara.
Með umsókn skal fylgja eftir því sem við á: 1) ferilskrá, 2) afrit af prófskírteinum, 3) afrit dóma í munnlega fluttum málum sem umsækjandi hefur
samið atkvæði í síðustu 12 mánuði, 4) afrit af stefnu og greinargerð í málum
sem umsækjandi hefur samið og flutt munnlega síðustu 12 mánuði, 5) afrit af
úrskurðum stjórnvalda sem umsækjandi hefur samið síðustu 12 mánuði og
6) útgefin fræðirit og ljósrit af tímaritsgreinum umsækjanda. Þess er óskað að
þær tímaritsgreinar sem hafa verið ritrýndar verði auðkenndar. 7) Önnur gögn
sem varpa ljósi á faglega færni umsækjanda til starfa sem héraðsdómari.
Umsóknir skulu berast dómsmálaráðuneytinu eigi síðar en 26. júlí nk.
Til þess að hraða afgreiðslu umsókna og bréfaskiptum er áskilið að umsóknir
og fylgigögn berist dómsmálaráðuneytinu á minnislykli eða með rafrænum
hætti á netfangið starf@dmr.is.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun liggur fyrir.
Dómsmálaráðuneytinu,
9. júlí 2021.

Múrari óskast

GB-múrarar leita eftir vönum múrurum til starfa,
mikil vinna framundan.
Menntun og hæfniskröfur
• Sjálfstæði í starfi
• Reynsla æskileg
• Jákvæðni og lipurð í samskiptum
• Ökuréttindi
• Kunnátta í Íslensku og ensku
Fyrirspurnir og umsóknir sendist á netfang:
gummimur@mi.is
Farið verður með allar
umsóknir sem trúnaðarmál
og öllum umsóknum
verður svarað.

Ráðgjafi á sviði
starfsendurhæfingar
Birta starfsendurhæfing Suðurlands leitar eftir metnaðarfullum einstaklingi í starf ráðgjafa í starfsendurhæfingu.
Um er að ræða fullt starf. Æskilegt er að viðkomandi geti
hafið störf sem fyrst, eða eftir nánara samkomulagi.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Ráðgjöf, stuðningur og málastjórn
• Kortleggja og skipuleggja þörf á úrræðum
• Skráning og samantekt á gögnum.
• Þátttaka í að efla og innleiða nýjungar í starfi
• Halda utan um hópastarf
Menntunar og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, s.s. félagsráðgjöf,
iðjuþjálfun eða önnur menntun á sviði heilbrigðis- og
félagsvísinda
• Starfsleyfi frá Landlækni
• Hagnýt starfsreynsla
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Vera sveigjanlegur, hugmyndaríkur og tilbúinn að takast á
við áskoranir
• Góð samskiptahæfni, félagslyndi, jákvætt viðmót og frumkvæði
• Góð þekking og áhugi á starfsendurhæfingu
• Mjög gott tölvulæsi
Umsóknarfrestur er til 1. ágúst 2021.
Viðtöl verða dagana 4. – 6. ágúst. Upplýsingar um starfið veitir
Sandra Guðmundsdóttir forstöðumaður Birtu í s. 860-3390 eða
á sandra@birtastarfs.is. Umsóknir berist á netfangið
sandra@birtastarfs.is. Frekari upplýsingar um starfsemi Birtu
má finna á www.birtastarfs.is.

Fyrirtæki
ársins 2021
hagvangur.is

Kraftur – Fræðslu- og hagsmunafulltrúi
Kraftur leitar að drífandi og skemmtilegum einstaklingi í 80% - 100% starf fræðsluog hagsmunafulltrúa félagsins.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Ábyrgð á fræðslustarfi félagsins
• Hagsmunagæsla fyrir unga krabbameinsgreinda einstaklinga og aðstandendur
• Skipulagning og utanumhald um fræðslustarf félagsins
• Umsjón með fræðsluvef og fræðslu á samfélagsmiðlum
• Umsjón með fræðslustarfi hvers kyns útgáfu á vegum Krafts
• Almenn upplýsingagjöf til félagsmanna
• Önnur tilfallandi verkefni
Umsóknarfrestur er til og með 15. ágúst nk.
Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is. Með umsókn þarf að fylgja ítarleg
starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Nánari upplýsingar veitir Hlynur Atli Magnússon, ráðgjafi hjá Hagvangi,
hlynur@hagvangur.is

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Mjög gott vald á íslensku bæði í ræðu og riti krafa
• Góð enskukunnátta
• Þekking og reynsla af hagsmuna- og fræðslumálum kostur
• Góð almenn tölvufærni, reynsla af samfélagsmiðlum og vefumsjón kostur
• Hjarta fyrir málstaðnum
• Frumkvæði, drifkraftur og jákvæðni
• Skilvirkni og nákvæm vinnubrögð
• Mjög góð samvinnu- og samskiptahæfni

VILTU SLÁST
Í HÓPINN?

VEFSTJÓRI

VÖRUMERKJASTJÓRI

Við leitum að framsýnum leiðtoga til að leiða þróun og hönnun
vefja Vodafone og Stöðvar 2. Viðkomandi verður hluti af öflugu
markaðsteymi og mun auk þess vinna náið með veflausnum
fyrirtækisins. Ef þú hefur þekkingu á vefmálum, auga fyrir góðri
hönnun og fókus á framtíðinni erum við að leita að þér!

Við leitum að öflugum og metnaðarfullum aðila í starf
vörumerkjastjóra Vodafone á Íslandi. Í starfinu felst
verkefnastjórn tengd markaðsetningu og almenn umsjón með
vörumerkinu. Viðkomandi verður hluti af öflugu og framsýnu
markaðsteymi Vodafone.

Helstu verkefni:
• Stefnumótun, þróun og verkefnastýring vefjanna
• Ritstjórn, textagerð, umsjón með efnistökum og framsetningu
• Áætlanagerð, tölfræði- og vefgreiningar
• Aðkoma að stafrænni markaðsfærslu og beinum
markaðssamskiptum
• Samskipti við hönnuði, forritara og hagaðila
• Kerfisumsjón

Helstu verkefni:
• Ábyrgð og umsjón vörumerkis Vodafone á Íslandi
• Þróun markaðsherferða og eftirfylgni vörumerkjastefnu
• Þátttaka í gerð markaðsáætlana og eftirfylgni
• Framkvæmd markaðsgreininga og skýrslugerð
• Samstarf við erlenda samstarfsaðila
• Samskipti við útibú og umboðsmenn um land allt

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sambærilegu starfi æskileg
• Menntun sem nýtist í starfi kostur
• Mikil færni í mannlegum samskiptum nauðsynleg
• Geta til að stýra verkefnum, áætlanagerð og að vinna tölfræði
• Færni í rituðu máli, bæði á íslensku og ensku
• Reynsla af myndvinnslu og HTML kostur
• Jákvæðni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum mikilvæg

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði viðskipta- eða markaðsfræði er
æskileg
• Reynsla af sambærilegu starfi kostur
• Reynsla af skipulagningu markaðsherferða
• Framúrskarandi færni í samskiptum og rituðu máli, jafnt á
íslensku og ensku
• Frumkvæði og drifkraftur

Fólk af öllum kynjum er hvatt til að sækja um. Áhugasamir geta lagt inn
umsókn á radningar.syn.is. Umsóknarfrestur er til og með 25. júlí.

STÖRF HJÁ

GARÐABÆ
Álftanesskóli
• Umsjónarkennari

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

Leikskólinn Akrar
• Aðstoðarleikskólastjóri
• Deildarstjóri
• Leikskólakennari
Leikskólinn Bæjarból
• Leikskólakennari
• Leikskólasérkennari
Leikskólinn Kirkjuból
• Deildarstjóri
Leikskólinn Mánahvoll
• Deildarstjóri
• Leikskólakennarar

FAST

Hönnunarsafn Íslands
• Starfsmaður í móttöku og safnbúð
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns,
eru hvattir til að sækja um.

Ráðningar

Nánari upplýsingar má ﬁnna á ráðningarvef
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is

gardabaer.is

V I LT Þ Ú V E R Ð A H L U T I
AF GÓÐU FERÐALAGI?

F L U G Ö RYG G I SVÖ R Ð U R
Keflavíkurflugvöllur iðar af lífi og við leitum að
brosmildum einstaklingum með ríka þjónustulund í
starf flugöryggisvarða í flugverndardeild. Starfið felst í
öryggisleit farþega og farangurs.
Óskað er eftir starfsfólki í framtíðarstörf bæði í 100%
starfshlutfall og hlutastörf. Um vaktavinnu er að ræða.
Allir umsækjendur þurfa að geta sótt undirbúningsnámskeið
áður en þeir hefja störf og standast próf í lok námskeiðs.
Nánari upplýsingar veitir Árni Gísli Árnason deildarstjóri
flugverndar, arni.arnason@isavia.is og á isavia.is/atvinna.

Hæfniskröfur
• Rík þjónustulund og hæfni í
mannlegum samskiptum
• Góð samstarfshæfni í hóp
• Nákvæmni í vinnubrögðum
• Gott vald á íslensku og ensku,
bæði í rituðu og mæltu máli
• Rétt litaskynjun
• Aldurstakmark 20 ár

Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem hefur það að markmiði
að vera hluti af góðu ferðalagi þeirra sem fara um flugvelli fyrirtækisins
og íslenska flugstjórnarsvæðið.

S TA R F S S TÖ Ð :
K E F L AV Í K

UMSÓKNARFRESTUR:
28. JÚLÍ

UMSÓKNIR:
I S AV I A . I S/AT V I N N A

Embætti borgarlögmanns

Skrifstofustjóri og aðstoðarmaður lögmanna
Laust er til umsóknar starf skrifstofustjóra og aðstoðarmanns lögmanna hjá embætti borgarlögmanns.
Í boði er krefjandi og fjölbreytt starf í starfsumhverfi þar sem reynir á frumkvæði og skipulagshæfni viðkomandi starfsmanns.
Embætti borgarlögmanns er með aðsetur í Ráðhúsi Reykjavíkur og þar eru stöðugildi átta lögmanna auk eins stöðugildis skrifstofustjóra.

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.

Hæfniskröfur:
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun.
• Þekking og reynsla af skjalavistunarkerfinu GoPro æskileg.
• Þekking og reynsla af því að vinna í stjórnsýslu æskileg.
• Þekking og reynsla af verkefnum sveitarfélaga æskileg.
• Góð tölvukunnátta.
• Gott vald á íslenskri tungu.
• Skipuleg og fagleg vinnubrögð.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
• Lipurð og færni í samskiptum.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Almenn umsjón með daglegum rekstri embættis borgarlögmanns.
• Umsjón málaskráa.
• Skjalastjórn.
• Þjónusta við innri og ytri viðskiptavini, s.s. svörun erinda,
öflun umsagna o.fl.
• Aðstoð við lögmenn embættis borgarlögmanns, s.s. skjalaöflun, gerð skjalaskráa, ljósritun o.fl.

Um er að ræða fullt starf.
Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Sameykis - stéttarfélags í almannaþjónustu.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ebba Schram borgarlögmaður í síma 411 4100 eða í gegnum netfangið
ebba.schram@reykjavik.is
Umsóknarfrestur er til 3. ágúst nk. Umsókn skal fylgja ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar
og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu. Umsóknum skal skila rafrænt á vefsíðu Reykjavíkurborgar: www.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.

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

Almennar ráðningar á markaði
Öflun umsækjenda í almenn störf er ein helsta
áskorun 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.

Liska ehf. auglýsir laust starf til umsóknar fyrir raflagnahönnuð.

Liska ehf. er ungt fyrirtæki með starfsmenn sem hafa yfir 30 ára víðtæka reynslu í lýsingar og
raflagnahönnun bygginga, gatna og svæða.

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.

Hæfniskröfur:
Starfslýsing
Starfið felur meðal annars í sér eftirfarandi:
• Hönnun lágspennukerfa
• Hönnun smáspennukerfa
• Hönnun ljósastýringa
• Gerð útboðsgagna
• Kostnaðaráætlanagerð
• Önnur fjölbreytt tilfallandi verkefni
Fyrirspurnir og umsóknir sendast á
liska@liska.is, merktar „Starfsumsókn“.
Farið verður með allar umsóknir sem
trúnaðarmál.
Umsóknarfrestur er til 31. júlí 2021.
Umsóknaraðili þarf að geta hafið störf sem
fyrst.

www.liska.is
WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rafmagns verk-, tækni- eða iðnfræðingur
Sveinspróf í rafvirkjun er kostur
Sjálfstæð vinnubrögð
Metnaður og frumkvæði til að bæta við sig nýrri
þekkingu
Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum
Gott vald á íslensku og ensku í rituðu og töluðu
máli er skilyrði
Önnur tungumálakunnátta er kostur
Kunnátta á AutoCAD og Revit
Góð kunnátta á Microsoft Office, s.s. Word,
Power Point og Excel er skilyrði
Þekking á BIM er kostur
Þekking á helstu stýringarkerfum fyrir lýsingu
s.s. DALI, DMX, KNX, Bluetooth
Kunnátta á Dialux eða Relux
lýsingarreikniforritum er kostur
Þekking á umhverfisvottunarkerfum s.s.
Breeam, Well, Svansvottun bygginga, eða
öðrum sambærilegum kerfum er kostur

Fram undan eru mörg spennandi og metnaðarfull
verkefni sem kalla á samhent þverfaglegt
hönnunarteymi. Liska er fjölskylduvænt fyrirtæki
þar sem starfsmenn fá tækifæri til að þroskast
í starfi og aðstöðu til að vinna bæði heima og
á sameiginlegum vinnustað í sveigjanlegum
vinnutíma.
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Kerfisstjóri
Embætti ríkislögreglustjóra leitar að tveim öflugum kerfisstjórum til starfa.
Ef þú vilt starfa í síkviku umhverfi, vera partur af öflugu teymi sérfræðinga
og taka m.a. þátt í innleiðingu nýrra upplýsingakerfa Schengen-samstarfsins
þá viljum við þig í okkar lið. Um er að ræða tvær stöður, ein til 12 mánaða
og ein til tveggja ára, báðar með möguleika á framlengingu.

Embætti ríkislögreglustjóra leitar að öflugum liðsauka til að taka þátt í verkefnum upplýsingamiðstöðvar.
Deildin hefur m.a. umsjón með lokuðu tölvuneti, rekstri upplýsingakerfa lögreglu, þróun sérstakra hugbúnaðarlausna, gagnatengingum við samstarfsaðila erlendis
og aðstoð við notendur. Framundan eru stór verkefni í tengslum við innleiðingu nýrra upplýsingakerfa Schengen-samstarfsins. Hjá deildinni starfa átta starfsmenn.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Rekstur Microsoft Windows og RedHat Enterprise Linux netþjóna.
• Rekstur og viðhald á núverandi kerfum tengdum Schengen samstarfinu.
• Uppsetning og rekstur á nýju landamærakerfi.
• Uppsetning og rekstur á samþættingarlagi vegna Schengen samstarfsins.
• Uppsetning og viðhald á vöktun á hug- og vélbúnað.
• Tryggja rekstrarsamfellu alþjóðlegra kerfa í krefjandi tæknilegu umhverfi.
• Tryggja öryggi í rekstri og varnir gegn árásum og óværum.
• Þjónusta og aðstoð við notendur.
• Samskipti og samvinna með aðildarríkjum Schengen samstarfsins.
• Samskipti við birgja og þjónustuaðila.

Menntunar-, reynslu- og hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist og tæknilegar vottanir.
• Lágmark 3ja ára starfreynsla á sviði kerfisstjórnunar í upplýsingatækni.
• Reynsla af uppsetningu, rekstri og viðhaldi á RedHat Enterprise Linux eða tengdum
Linux tegundum (distribution).
• Reynsla af bilanaleit og viðgerðum.
• Reynsla af rekstri Windows Server.
• Reynsla af service-oriented architecture.
• Reynsla af TCP/IP, netkerfum, eldveggjum o.s.frv.
• Reynsla af helstu öryggisráðstöfunum í rekstri upplýsingatæknikerfa.
• Farsæl reynsla af teymisvinnu.
• Faglegur metnaður og lausnamiðuð nálgun við úrlausn verkefna.
• Góðir skipulagshæfileikar, öguð vinnubrögð og geta til að vinna sjálfstætt.
• Jákvætt viðmót, lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði í máli og ritun.

Aðrir þættir sem horft er til
• Þekking og reynsla af rekstri gagnastæða. • Þekking á gagnagrunnsþjónum ( Microsoft SQL Server og/eða Oracle ). • Þekking á rekstri VMware og Veeam.
• Þekking á Microsoft IIS. • Þekking á TLS/SSL og PKI. • Reynsla af uppsetningu, rekstri og viðhaldi á álagsjöfnurum. • Þekking á DNS.
Frekari upplýsingar um starfið
Embætti ríkislögreglustjóra er ríkisstofnun sem heyrir undir dómsmálaráðuneytið. Ríkislögreglustjóri hefur með höndum samhæfingu og samræmingu í störfum lögreglu og annast ákveðna
miðlæga þjónustu við lögregluembættin. Ríkislögreglustjóri hefur einnig með höndum sérstök verkefni samkvæmt lögreglulögum nr. 90/1996 og í samræmi við nánari ákvörðun ráðherra.
Eitt af fjölbreyttum verkefnum ríkislögreglustjóra er að reka og bera ábyrgð á upplýsingakerfum lögreglu, þar með talið miðlægu málakerfi sem heldur utan um öll verkefni lögreglunnar.
Í því felst meðal annars að ríkislögreglustjóri á og rekur miðlægan tölvubúnað og netkerfi sem lögregluembættin tengjast, ber ábyrgð á þróun kerfanna og annast þjónustu við notendur
þeirra. Hér er að finna nánari lýsingu á starfsemi, hlutverki og ábyrgð embættis ríkislögreglustjóra.
Embætti ríkislögreglustjóra er lifandi vinnustaður þar sem starfa tæplega 200 starfsmenn sem sinna fjölbreyttum verkefnum. Lögð er áhersla á opin og jákvæð samskipti, markvissa
starfsþróun og framfylgir embættið stefnu um samræmingu fjölskyldulífs og vinnu. Gildi ríkislögreglustjóra eru öryggi – þjónusta – traust – samhæfing og samræming.
Embætti ríkislögreglustjóra hefur hlotið jafnlaunavottun.
Umsóknarfrestur er til og með 23. júlí 2021. Umsókn skal skilað á netfangið starf@rls.is og þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar
og hæfni umsækjanda sem nýtist til að sinna starfinu í samræmi við þær hæfniskröfur sem fram koma í auglýsingu. Í ljósi ríkjandi kynjahlutfalls innan lögreglu og jafnréttisáætlunar
lögreglunnar, eru konur sérstaklega hvattar til að sækja um. Öllum umsóknum verður svarað að loknum ráðningum. Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá lokum umsóknarfrests.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Vakin er athygli á því að samkvæmt 28. gr. a. lögreglulaga nr. 90/1996 má engan skipa, setja eða ráða til starfa hjá lögreglu sem hefur hlotið fangelsisdóm fyrir refsiverðan verknað sem
framinn var eftir að hann varð fullra 18 ára eða sýnt af sér háttsemi sem getur rýrt það traust sem starfsmenn lögreglu verða almennt að njóta. Til þess að staðreyna þetta er lögreglu
heimilt að afla upplýsinga úr sakaskrá og málaskrám lögreglu.
Einnig þurfa umsækjendur að uppfylla kröfur til að fá öryggisvottun á grundvelli reglugerðar nr. 959/2012.

Nánari upplýsingar veita
Ágústa H. Gústafsdóttir, mannauðsstjóri ríkislögreglustjóra - agustah@logreglan.is og Rannveig Þórisdóttir, sviðsstjóri þjónustusviðs - rannveig@logreglan.is - sími 444 2500.

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
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JARÐFRÆÐINGUR
VARMAORKU
Varmaorka óskar eftir að ráða jarðvísindamann til liðs við
ört vaxandi þróunarteymi jarðhitaverkefna.
Staðan er hluti af alþjóðlegu teymi okkar í jarðvísindum og
verkfræði í þeim tilgangi að efla jarðfræðilegan skilning.
Framhaldsnám í jarðfræði, jarðefnafræði eða skyldum
greinum skilyrði.
Sérfræðikunnátta og hagnýt reynsla æskileg með áhuga
á að leysa krefjandi hugtök og verkefni.
Þekking af utanumhaldi verkefna æskileg.
Einstaklingsbundið frumkvæði og hæfni til að leggja sitt af
mörkum, miðla til annarra, heildarsýn og árangri.
Framúrskarandi samskiptahæfni á íslensku og ensku, bæði í
töluðu – og rituðu máli, nauðsynleg.
Upplýsingar um menntun og fyrri störf sendist á Anders
Backström skrifstofustjóra (anders@varmaorka.is) fyrir
1. ágúst n.k.
Í boði er starf hjá kraftmiklu fyrirtæki sem býður upp á bjarta
starfsstöð að Katrínartúni 2, 105 Reykjavík, með metnaðarfullum samstarfsfélögum.
Ráðning er áætluð frá 1. september 2021 (eða fyrr).

TÆKNISTJÓRI
Borgarplast leitar að öflugum starfsmanni til
að veita tæknimálum félagsins forstöðu ásamt
ýmsum tengdum verkefnum.
Helstu verkefni

Menntun og reynsla

+ Vinnslu- og tækniþróun fyrir hverfisteyptar vörur og frauðvörur
+ Vöruþróun á fiskikerjum, fráveitulausnum og frauðvörum

+ Menntun á sviði verkfræði,
tæknifræði eða sambærilegu

+ Ábyrgð á rekstri gæðakerfis í samræmi við ISO 9001 og 14001

+ Áhugi á vöru- og vinnsluþróun

+ Umsjón með öryggismálum og umbætur á því sviði

+ Hæfni í mannlegum samskiptum

+ Umsjón með umhverfismálum og innleiðingu reglubundinna
mælikvarða á því sviði

+ Þekking og reynsla af vélum og
framleiðslu sem nýtist í starfi

+ Samstarf við framleiðslustjóra og fjármálastjóra varðandi
kostnaðargreiningu framleiðslu og umbætur á framleiðslukerfi

+ Þekking á sviði teikniforrita eins
og Autocad/Inventor er æskileg

+ Stuðningur við sölu- og markaðsstarf

+ Þekking á Microsoft Dynamics
NAV er kostur

Farið verður með fyrirspurnir sem trúnaðarmál og öllum
umsóknum svarað.

Umsóknir með kynningarbréfi og ferilskrá skal senda í gegnum starfsauglýsingu
Borgarplasts á vefsíðunni alfred.is. Umsóknarfrestur er til 18. júlí 2021.
Varmaorka sérhæfir sig í þróun og rekstri endurnýjanlegra
jarðhitavirkjana á Íslandi og var stofnað í byrjun árs 2017.
Við erum lítið en ört vaxandi fyrirtæki, staðsett í miðbæ Reykjavíkur.
Núverandi verkefni eru á suður – og vesturlandi en Varmaorka er
einnig hluti af alþjóðlegum hópi fyrirtækja með svæðisskrifstofur
og þróunarverkefni í Bandaríkjunum, Svíþjóð, Taívan og Japan.

Borgarplast er iðnfyrirtæki sem starfrækir hverfisteypu í Mosfellsbæ sem framleiðir fiskiker, fráveitulausnir og ýmsar
aðrar vörur. Félagið rekur einni frauðplastverksmiðju á Ásbrú sem framleiðir frauðkassa fyrir útflutning á ferskum fiski
og öðrum matvælum og frauðplast til húseinangrunar. Félagið er þekkt víða um heim fyrir vönduð og endingargóð
fiskiker. Borgarplast fagnar 50 ára afmæli sínu á árinu 2021. Aðalskrifstofa félagsins er að Völuteig 31 í Mosfellsbæ og
eru starfsmenn um 35.

www.varmaorka.is

Vinnvinn | Kringlan 7 | 103 Reykjavík
Sími 552 1212 | vinnvinn@vinnvinn.is | www.vinnvinn.is

Borgarplast ehf. • Völuteig 31 • 270 Mosfellsbæ
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Breikkun
Reykjanesbrautar
frá Krýsuvíkurvegi
að Hvassahrauni
Kynning á frummatsskýrslu
Hafið er mat á umhverfisáhrifum breikkunar
Reykjanesbrautar frá Krýsuvíkurvegi að Hvassahrauni.

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 sundlaugagarðinn 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.

Almenningi gefst kostur á að kynna sér fyrirhugaða
framkvæmd ásamt niðurstöðum mats á
umhverfisáhrifum fimmtudaginn 15. júlí nk.
Kynningin verður haldin í húsakynnum Vegagerðarinnar
(Mótorskálanum), Borgartúni 5-7 í Reykjavík.
Húsið verður opið á milli kl. 14 og 18.
Á staðnum verða fulltrúar frá Vegagerðinni og Mannviti.

Skýrslan er aðgengileg á vef Vegagerðarinnar
(www.vegagerdin.is), Mannvits (mannvit.is)
og hjá Skipulagsstofnun (www.skipulag.is).

Verð frá 165.000 Evrum
intellecta.is

Nánari upplýsingar:
Sigurður og Ágústa
sími 616 8880 eða sos@eignalind.is

Erum við
að leita að þér?

Þú getur skoðað mikið úrval
eigna inná Sumareignir.is
eða fangað kóðann hér

RÁÐNINGAR

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Háaleitisbraut frá Bústaðavegi að Fossvogsvegi.
Stígagerð og lagnir, útboð nr. 15265
• Kleppsvegur 150-152. Uppbygging og fullnaðar
frágangur, útboð 15264

FRAMKVÆMDASTJÓRI
Rannsóknaþjónustan Vestmannaeyjum
leitar að framkvæmdastjóra í fullt starf.
Umsóknarfrestur er til og með 12. júlí.
Ýtarlegri upplýsingar á www.alfred.is

• Sjómannaskólareitur. Gatnagerð og lagnir,
útboð 15262
Nánari upplýsingar er að finna á
www.reykjavik.is/utbod
Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

Þátttakandi
í íslensku
atvinnulífi
í 50 ár

ÚTBOÐ
GRINDAVÍKURBÆR

GRINDAVÍKURBÆR

Útboð

Félagsaðstaða eldri borgara í Grindavík
Verkfræðihönnun
Grindavíkurbær óskar eftir tilboðum í ofangreint verk. Þeir
sem hyggjast gera tilboð í verkið geta nálgast gögn vegna
útboðsins í útboðskerfinu Tendsign (https://tendsign.is).
Nýskráning fyrirtækja á útboðskerfinu hefst með því að
smella á “stofna aðgang”.
Byggingin verður um 1.120 fermetrar á tveimur hæðum,
til viðbótar má reikna með allt að 100 fermetra tæknirými.
Byggingin verður byggð að og samtengd við eldra húsnæði
dvalar og hjúkrunarheimilisins Víðihlíð við Austurveg í
Grindavík.
Helstu verkþættir eru eftirfarandi:
• Forhönnun
• Hönnun burðavirkja og grundunnar
• Hönnun lagnakerfi
• Hönnun loftræsikerfa
• Hönnun rafkerfa
• Hönnun lýsingar
• Brunahönnun
• Hönnun hljóðvistar
• Jarðvegsrannsóknir og jarðtækniskýrsla
• Gerð útboðsgagna og kostnaðaráætlunar

RARIK óskar eftir tilboðum í:

RARIK 21016
Jarðspennistöðvar
Útboðsgögn er hægt að sækja
án greiðslu á útboðsvef
RARIK (utbod.rarik.is) frá og með
mánudeginum 12. júlí 2021.
Skila þarf tilboðum á útboðsvef
fyrirtækisins (utbod.rarik.is)
fyrir kl. 14:00, þriðjudaginn 14.
september 2021.
Útboð þetta er auglýst á evrópska
efnahagssvæðinu.

Sími 528 9000 • www.rarik.is

Tilboðum skal skilað með rafrænum hætti í framangreindu
útboðskerfi eigi síðar en kl. 11:00 þann 23.júlí 2021.
Ekki verður haldinn formlegur opnunarfundur heldur verður
niðurstaða útboðs send bjóðendum að loknu útboði, þá
verður niðurstaða útboðs birt á heimasíðu Grindavíkurbæjar. Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu Grindavíkurbæjar og í framangreindu útboðskerfi.
Skipulags- og umhverfissvið Grindavíkurbæjar

Fegrunarviðurkenning
Reykjavíkurborgar 2021
Óskað eftir hugmyndum og ábendingum
Á afmæli Reykjavíkurborgar þann 18. ágúst, eða sem næst
þeim degi, ár hvert eru veittar viðurkenningar fyrir vandaðar
endurbætur á eldri húsum og fyrir lóðir þjónustu-, stofnanaog fjölbýlishúsa sem þykja til fyrirmyndar. Auk þess eru veittar
viðurkenningar fyrir vel útfærð svæði fyrir utan verslanir við
„sumargötur“, þ.e. götur sem eru göngugötur á sumrin.
Óskað er eftir ábendingum um hús og lóðir sem verðskulda
fegrunarviðurkenningu í ár. Valið verður í höndum vinnuhóps
sem skipaður er fulltrúum frá umhverfis- og skipulagssviði og
Borgarsögusafni.
Hugmyndir skulu sendar inn með tölvupósti merktum
Fegrunarviðurkenningar 2021 á skipulag@reykjavik.is í
síðasta lagi þann 25. júlí 2021.

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

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

Leirvogstunga 12

Öldugata 14

270 Mosfellsbær

101 Reykjavík

Bílskúr - Pallur

253,1 fm

6 herbergi

Einbýlishús

117.900.000

437,7 fm (+43,6 fm í risi)

11 herbergi

225.000.000

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

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur leigumiðlari, löggiltur fasteignasali
hilmar@eignamidlun.is
824 9098

OPIÐ HÚS 13 JÚLÍ 17:00 -18:00

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS

13. júlí 17:00-17:30

Austurgata 33

Hjallavegur 27

Melaheiði 3

220 Hafnarfirði

104 Reykjavík

200 Kópavogur

Einbýlishús

118,5 fm

5 herb.

79.500.000
Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is
777 2882

Tvíbýli

76,3 fm

3 herb.

Einbýli m. aukaíbúð

44.900.000
Brynjar Þór Sumarliðason
Viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is
896 1168

243.9 fm

8 herb.

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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

13. júlí 17:15-17:45

14. júlí 17:00-18:00

Rauðagerði 62

Gautland 1

Hverfisgata 108

108 Reykjavík

108 Reykjavík

105 Reykjavík

Einbýli

6 herb.

291,6 fm

Fjölbýli

4 herb.

102.9 fm

144.000.000

Íbúð

54,1 fm

67.900.000

41.700.000
Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur leigumiðlari, löggiltur fasteignasalii
hilmar@eignamidlun.is
824 9098

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

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

2 herb.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

12. júlí 17:00-17:30

13. júlí 17:00-17:30

Brekkugata 6

Vindakór 9-11

Gullsmári 7 -11-02

210 Garðabær

203 Kópavogur

Póstnúmer

Einbýlishús

6 herb.

278,2 fm

4ra +bílskýli

TILBOÐ

3ja +bílskýli - 60 ára+

69.000.000

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur leigumiðlari, löggiltur fasteignasalii
hilmar@eignamidlun.is
824 9098

112,5 fm

3 herb.

64.900.000

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

OPIÐ HÚS

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

OPIÐ HÚS

12. júlí 16:00 - 16:30

12 júlí 17:00 - 17:45

Tryggvagata 23

Valshlíð 16

101 Reykjavík
Nýbygging

4 herb.

135,0 fm

Langagerði 114

102 Reykjavík
3 herb.

88,2 fm

Nýbygging

78.900.000
Hreiðar Levy Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
hreidar@eignamidlun.is
661 6021

108 Reykjavík
3 herb.

188,8 fm

Einbýli

288,4 fm

97.900.000
Hreiðar Levy Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
hreidar@eignamidlun.is
661 6021

9-10 herb.

92.900.000
Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali og sölustjóri
thorarinn@eignamidlun.is
899 1882

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

Guðbjörg G.
S: 899-5949

Hallgrímur

Aðalsteinn

OPIÐ HÚS

s: 896-6020

S: 767-0777

LAUGARNESVEGUR 78 – 105 REYKJAVÍK

12. júlí 17:15-17:45

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 12. JÚLÍ KL. 17:30-18:00

OP

IÐ

HÚ

S

HAMRABERG 22
Raðhús

Rúmgóð og björt 4ra herbergja 70,5 fm. íbúð á tveimur hæðum á
frábærum stað við Laugarnesveg í Reykjavík. Efri hæð íbúðar er
ekki inn í fermetratölu eignarinnar. Nýjir ofnar og ofnalagnir eru í
íbúðinni. Nánari uppl. veitir Guðbjörg G. lgf. s. 899-5949
Verð: 54,9 millj.

111 Reykjavík
5 herb.

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík
HELGI JÓN
S. 893-2233
helgi@hraunhamar.is

151.1 fm

65.500.000

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

HRAUNHAMAR.IS

FREYJA
S. 862-4800
freyja@hraunhamar.is

BÆJARHRAUN 10 – HAFNARFIRÐI

SÍMI: 520-7500 - FASTEIGNASALA SÍÐAN 1983

85 M.

TIL SÖLU LÖGBÝLIÐ HELLATÚN, ÁSAHREPPI
Mikið endurnýjað og fallegt 167 m2 einbýli á einni hæð í hinum vinsæla Ásahreppi. 23 hektara eignarland.
Hitaveita. Heitur pottur. Rúmgóð verönd með skjólgirðingu. Útsýni. Ca. 1 klst. akstur frá Reykjavík. Tilvalin eign
fyrir hestafólk, skógræktarfólk eða sem stórt sumarhús/heilsárshús til búsetu. Verð 85 milljónir.

167 m2

Allar nánari upplýsingar gefur Helgi Jón Harðarson sölustjóri eða Freyja Sigurðardóttir löggiltur fasteignasali

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

OP

IÐ

VIÐ ERUM
TRAUSTI
OP

IÐ

HÚ

S

Urðarbrunnur 2
ÚS

H
PIÐ

O

HÚ

S
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 12. JÚLÍ FRÁ KL. 17:30-18:00

ÆSUFELL 2
111 REYKJAVÍKK

Hallgrímur
s: 896-6020

Aðalsteinn
S: 767-0777

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 12. JÚLÍ KL. 17:00-17:30
Skemmtileg og björt 58,8 fm. íbúð á 2. hæð í góðu lyftuhúsi
í Æsufelli. Glæsilegt útsýni yfir borgina. Leikvöllur í sameiginlegum garði.
Nánari uppl. veita Aðalsteinn s. 767-0777, Hallgrímur s.
896-6020 og Kristján lgf. s. 867-3040
Verð: 32,9 millj.

LAUGARNESVEGUR 78
105 REYKJAVÍK

Gott enda raðhús á tveimur hæðum
með innbyggðum bílskúr við Urðabrunn 2, Úlfarsárdal.
Birt stærð er 212 fm.
Eignin skiptist í fjögur svefnherbergi,
tvö baðherbergi, þvottahús, stofu,
eldhús, þrennar svalir og innbyggðan
bílskúr.
Virkilega fallegt og vel skipulagt
raðhús á góðum stað í Úlfarsárdal.
Verð 104,9 millj.
Guðbjörg G.
s: 899-5949

Ásta María Benónýsdóttir
lögg.fasteignasali s: 897-8061 asta@kjoreign.is

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 12. JÚLÍ KL. 17:00-17:30
Rúmgóð og björt 4ra herbergja 70,5 fm. íbúð á tveimur
hæðum á frábærum stað við Laugarnesveg í Reykjavík.
Efri hæð íbúðar er ekki inn í fermetratölu eignarinnar.
Nýjir ofnar og ofnalagnir eru í íbúðinni.
Nánari uppl. veitir Guðbjörg G. lgf. s. 899-5949
Verð: 54,9 millj.

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is
Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Opnunartími
mán-fös
OPIÐ
MÁN.-FIM.
9-18kl.
OG9-17
FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

GRASARIMI
– PARHÚS
VERSLUNAR
OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.
Kársnesbraut, 200-Kópavogi

Frum

Þarftu að ráða starfsmann?
Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf.
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem
henta hverjum viðskiptavini.
Til sölu - Atvinnuhúsnæði/Verslunarhúsnæði á 1.hæð
Bjóðum
180,7
fm parhús
á Stærð alls 166,0 fm.
jarðhæðtilí sölu
tveggja
hæða
steinhúsi.
tveimur
hæðum
með
Á efri hæð
hússins
eruinnb.
íbúðir.bíl-Stórir gluggar að
skúr. Svefnherb. eru fjögur og baðframanverðu og tveir inngangar í húsnæðið. Laust fljótlega.
herb. tvö. Sérlega fallegur garður
og afgirtur sólpallur úr timbri með
heitum potti. HúsiðSíðumúli
er í sérlega -góðu
108ástandi,
Rvk nýlega málað að ut-

