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Íþróttastjóri
Breiðablik leitar að öflugum einstaklingi í spennandi starf íþróttastjóra.
Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Forysta um mótun íþrótta- og þjálfunarstefnu félagsins,

• Háskólapróf og/eða mikil reynsla sem nýtist í starfi
• Þekking og skilningur á starfsemi íþróttafélaga

umsjón með framkvæmd og eftirfylgni

• Framúrskarandi hæfni í samskiptum

Breiðablik var stofnað 12.febrúar 1950.

foreldra, iðkendur, ÍSÍ, sérsambönd og önnur félög ásamt

• Drifkraftur og hæfni til að leiða verkefni og/eða hópa

Í dag er félagið eitt stærsta íþróttafélag

skóla- og frístundasviði bæjarins

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

landsins og heldur úti fjölbreyttri

• Úthlutun æfingatíma í samráði við framkvæmdastjóra

• Góð tölvukunnátta

starfsemi í 12 deildum. Breiðablik

• Skipulagning sumarnámskeiða, íþróttaskóla barna og

• Góð kunnátta í íslensku bæði í ræðu og riti er skilyrði

leggur mikla áherslu á að þjónusta

• Samskipti og samstarf við allar deildir Breiðabliks,

íþróttir eldri borgara

iðkendur, foreldra og félagsmenn eins

• Aðstoða deildir og foreldraráð við skipulagningu

vel og kostur er.

fjáraflanna, mótahalds og annarra viðburða

Nánari upplýsingar um Breiðablik má

• Umsjón með fræðslu- og forvarnastarfi
• Ábyrgð á ýmsum upplýsingum á heimasíðu, eins og t.d.

finna á www.breidablik.is.

æfingatöflum deilda
Umsóknarfrestur er til og með 20. september 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. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað að ráðningu lokinni.
Nánari upplýsingar veita Einar Örn Ævarsson (einarorn@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í
síma 511 1225.

Verkfræðingur/tæknifræðingur
Qair Iceland ehf. er hluti af Qair Group sem er
alþjóðlegt orkufyrirtæki sérhæft í endurnýjan
legri orkuframleiðslu. Qair starfar í 16 löndum
m.a. í Evrópu, Suður Ameríku, Asíu og Afríku.
Qair Iceland er með 800 MW í þróun á vindorku
á Íslandi. Félagið er hluthafi í Arctic Hydro
ehf., sem þróar og rekur íslenskar vatnsafls
virkjanir. Qair Iceland er einnig eigandi raforku
sölufyrirtækisins Vistafl ehf.
Qair hyggur á framleiðslu vetnis á Grundartanga.

Við hvetjum áhugasama til að sækja um,
óháð kyni og uppruna.
Umsókn skal fylgja ferilskrá og ítarlegt
kynningarbréf, á ensku, þar sem gerð er grein
fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur um
færni viðkomandi til að gegna starfinu.
Umsjón með starfinu hafa Jensína K.
Böðvarsdóttir (jensina@vinnvinn.is) og
Hildur J. Ragnarsdóttir (hildur@vinnvinn.is)
hjá Vinnvinn.

Einstakt tækifæri hjá alþjóðlegu og ört stækkandi fyrirtæki sem sérhæfir sig í endurnýjanlegri orku
framleiðslu. Framundan eru spennandi verkefni í þróun á sviði vindorku og mun viðkomandi aðstoða
við verkefnaþróun á öllum stigum og sjá um alla tæknilega kortlagningu og GIS gagnagrunnsstjórnun.
Starfsstöðin er í Reykjavík, með einstaka ferðum á verkefnasvæði og á skrifstofur fyrirtækisins erlendis.
Starfssvið:
• Hönnun á skipulagi og aðgengi vindorkuvers.
• Kortagerð og GIS gagnagrunnsstjórnun.
• Verkefnastjórnun.
• Undirbúa og samræma verkefni með hagsmunaaðilum.
• Þróa og viðhalda tengslum við hagsmunaaðila og stofnanir.
• Samskipti við ráðgjafa og ráðgjafafyrirtæki.
• Vinna að öflun leyfa og umhverfismats.
• Upplýsinga- og skýrslugjöf.
• Önnur tilfallandi verkefni.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í verkfræði, tæknifræði eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi.
• Þekking á UT, GIS og AutoCAD.
• Reynsla af kortagerð og tækniteiknun.
• Reynsla af hönnun vega og öðrum innviðum er æskileg.
• Reynsla af verkefnastjórnun er æskileg.
• Góð greiningarhæfni og geta til að setja fram niðurstöður með skipulögðum hætti.
• Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæð vinnubrögð.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna í teymi.
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti.
Umsóknarfrestur er til og með 14. september nk.
Umsóknir óskast fylltar út á www.vinnvinn.is.
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Starf

Tökum í hornin á
loftslagsbola!
Við leitum að metnaðarfullum og framtakssömum orkubolta á loftslags- og
umhverfisdeild. Deildin er innan sviðs Samfélags og umhverfis.
Í starfinu felst þátttaka í framkvæmd loftslagsáætlunar Landsvirkjunar og að sinna
fjölbreyttum verkefnum á sviði loftslags- og umhverfismála. Þar á meðal er þátttaka
í hönnun og undirbúningi framkvæmda, bæði nýframkvæmda og viðhaldsverkefna,
með það að markmiði að lágmarka kolefnisspor fyrirtækisins og draga úr áhrifum
á umhverfi.
Starfið felur einnig í sér faglegan stuðning við þróunar- og nýsköpunarverkefni,
sem hafa þann tilgang að lágmarka kolefnisspor, draga úr áhrifum á umhverfi
og hámarka loftslagsframlag.
Hæfniskröfur
– Framhaldsmenntun á háskólastigi í náttúruvísindum, umhverfisfræði,
bygginga- eða umhverfisverkfræði
– Reynsla af umhverfisstjórnun og þekking á umhverfis- og loftslagsmálum
– Þekking á umhverfisáhrifum orkuvinnslu og framkvæmda.
– Þekking á umhverfismerkingum og vottunum bygginga og innviða
– Lipurð í mannlegum samskiptum og metnaður til að vera hluti af sterkri liðsheild
– Sjálfstæði, frumkvæði og skipulagsfærni
Umsóknarfrestur er til og með 15. september
Sótt er um starfið hjá Hagvangi
hagvangur.is

Aðalbókari
Grafa & grjót ehf. var stofnað árið 2002 og
starfar við jarðvegsvinnu og gatnagerð.
Stofnandi félagsins er Sigurður Gylfason og
hefur hann byggt upp öflugt félag sem þjónustar
opinbera aðila, byggingafélög og fyrirtæki.
Fyrirtækið hefur verið í örum vexti og á árinu
2021 keypti Alfa Framtak hlut í félaginu sem
hefur eflt það og styrkt enn frekar. Markmið
félagsins er að mæta þörfum viðskiptavina í
jarðvegsframkvæmdum og veita þjónustu af
hæstu gæðum. Grafa & grjót leggur áherslu á að
skipa starfsliði með framúrskarandi þekkingu
og reynslu.

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 Auður
Bjarnadóttur (audur@vinnvinn.is)
og Jensína K. Böðvarsdóttir
(jensina@vinnvinn.is) hjá Vinnvinn.

Grafa og grjót ehf. leitar að öflugum aðalbókara sem hefur góð tök á rafrænni umsýslu gagna.
Viðkomandi ber ábyrgð á fjárhagsbókhaldi fyrirtækisins.
Helstu verkefni:
• Færsla bókhalds og afstemmingar.
• Mánaðarleg uppgjör og skil á bókhaldi til endurskoðanda.
• Samantekt fjárhagsupplýsinga og skýrslugerð til stjórnar.
• Bókun útgjaldareikninga og samþykktaferli þeirra.
• Uppgjör virðisaukaskatts.
• Launavinnsla.
• Innheimta.
• Önnur tilfallandi verkefni.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi eins og viðskiptafræðimenntun, viðurkenndur bókari
eða sambærileg menntun.
• Reynsla af bókhaldsstörfum eða sambærilegu starfi er skilyrði.
• Góð tölvukunnátta þ.m.t Excel og reynsla af notkun viðskipta- og upplýsingakerfisins DK er kostur.
• Þekking á verkbókhaldi er kostur.
• Jákvætt viðmót og góð samskiptahæfni.
• Sjálfstæði og ögun í vinnubrögðum.
• Frumkvæði og metnaður.
• Góð íslensku- og enskukunnátta.
Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna.
Umsóknarfrestur er til og með 15. september nk.
Umsóknir óskast fylltar út á www.vinnvinn.is.

Eignastýring
Gildi-lífeyrissjóður er þriðji stærsti lífeyrissjóður
landsins með um 26 þúsund lífeyrisþega,
52 þúsund greiðandi sjóðfélaga og yfir 246
þúsund einstaklingar eiga réttindi hjá sjóðnum.
Eignir sjóðsins um síðustu áramót námu um
764 milljörðum króna. Sjóðurinn rekur bæði
samtryggingardeild og séreignardeild. Hjá
sjóðnum starfa 40 starfsmenn.

Gildi-lífeyrissjóður leitar eftir sérfræðingi til starfa í eignastýringu sjóðsins. Leitað er að
metnaðarfullum einstaklingi með reynslu á fjármálamarkaði. Viðkomandi þarf að búa yfir góðri
greiningarhæfni, metnaði og vilja til að takast á við krefjandi og fjölbreytt verkefni. Næsti yfirmaður
er forstöðumaður eignastýringar.
Starfssvið:
• Uppbygging og utanumhald eignasafna sjóðsins.
• Greining markaða og fjárfestingakosta innanlands sem utan.
• Arðsemis- og áhættumat.
• Fjárfestingar og eftirfylgni þeirra.
• Upplýsinga- og skýrslugjöf.
• Samskipti við innlenda og erlenda aðila á fjármálamarkaði.
• Önnur tilfallandi verkefni.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í viðskiptafræði, hagfræði, verkfræði eða sambærileg menntun.
• Reynsla af störfum á fjármálamarkaði.
• Próf í verðbréfaviðskiptum er kostur.
• Góð greiningarhæfni og geta til að setja fram niðurstöður með skipulögðum hætti
• Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæð vinnubrögð.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna í teymi.
• Góð íslensku og enskukunnátta í ræðu og riti.

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

Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna.
Gildi hefur sett sér stefnu í starfsmanna- og jafnlaunamálum og hefur hlotið jafnlaunavottun.
Umsóknarfrestur er til og með 14. september nk.
Umsóknir óskast fylltar út á www.vinnvinn.is.

Umsjón með starfinu hafa Auður Bjarnadóttir
(audur@vinnvinn.is) og Hilmar G. Hjaltason
(hilmar@vinnvinn.is) hjá Vinnvinn.

Hagfræðingur
Fjarskiptastofa er eftirlitsstofnun á fjarskipta
markaði. Er stofnuninni m.a. ætlað það hlutverk
að vinna gegn röskun eða takmörkunum á
samkeppni á fjarskiptamarkaði. Stofnunin
vinnur að framgangi þessara verkefna m.a. á
grundvelli markaðsgreininga þar sem fer fram
samkeppnislegt og viðskipta og hagfræðilegt
mat á markaðsaðstæðum í fjarskiptum og
líklega þróun á aðstæðum á þeim markaði til
næstu framtíðar.
Hjá Fjarskiptastofu starfar fjölbreyttur hópur
sérfræðinga á sviði fjarskipta og netöryggis.
Fjarskiptastofa leggur áherslu á að starfsmenn
fái tækifæri til að sinna áhugaverðum
verkefnum, þróast í starfi og viðhalda jafnvægi
milli vinnu og einkalífs.

Fjarskiptastofa lítur svo á að umsókn gildi
í 6 mánuði frá dagsetningu hennar, nema
umsækjandi ákveði umsókninni skemmri
gildistíma.
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 Jensína K.
Böðvarsdóttir (jensina@vinnvinn.is) og
Auður Bjarnadóttir (audur@vinnvinn.is).

Fjarskiptastofa leitar að öflugum hagfræðingi til starfa á stjórnsýslusviði. Um er að ræða nýtt starf
tengt eftirliti með fjarskiptamarkaði og fær viðkomandi aðili tækifæri til að móta og þróa starfið.
Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf þar sem viðkomandi hagfræðingur mun í starfi sínu
jafnframt vinna náið með sérfræðingum á öðrum sviðum stofnunarinnar.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Greiningarvinna og þátttaka í skrifum á skýrslum og ákvörðunum.
• Frumkvæði að gerð sjálfstæðra úttekta um hagfræðileg málefni.
• Söfnun gagna og tölfræðileg úrvinnsla.
• Miðlun hagfræðilegrar þekkingar við rannsókn mála.
• Samskipti við hagaðila.
• Möguleiki á þátttöku í erlendu samstarfi.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meistarapróf í hagfræði er skilyrði.
• Góð greiningarhæfni og gott vald á úrvinnslu og framsetningu tölulegra upplýsinga.
• Þekking á atvinnuvegahagfræði er kostur.
• Reynsla af greiningarvinnu og samkeppnismálum er kostur.
• Skipulögð vinnubrögð og hæfni til að leiða mál til lykta.
• Frumkvæði við úrlausn viðfangsefna.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og þverfaglegri samvinnu.
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og rituðu máli. Þekking á einu Norðurlandamáli kostur.
Um er að ræða nýtt starf á stjórnsýslusviði stofnunarinnar og er starfshlutfall 100%.
Umsóknarfrestur er til og með 1. september nk.
Umsóknir óskast fylltar út á www.vinnvinn.is.
Fjarskiptastofa hvetur áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna.
Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni.
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Verkefnastjóri umhverfisog samfélagsmála
Iceland Seafood leitar að verkefnastjóra umhverfis- og samfélagsmála.
Verkefnastjóri ber ábyrgð á þáttum tengdum stjórnarháttum, umhverfis- og samfélagsmálum (UFS, ESG) samstæðunnar.
Ábyrgðarsvið

Hæfniskröfur

• Umsjón með UFS málum samstæðunnar, yfirumsjón með
umhverfisbókhaldi, markmiðasetningu og eftirfylgni tengdri
stjórnarháttum og umhverfis- og samfélagsmálum
• Verkefnastjórn með umbótaverkefnum á sviði umhverfis og
samfélagsmála hjá samstæðu og félögum innan samstæðunnar
• Yfirumsjón með skýrslugerð og annarri upplýsingagjöf til ytri
aðila er varðar stjórnarhætti og umhverfis- og samfélagsmál
• Aðkoma að fjárfestatengslum með forstjóra og fjármálastjóra,
gerð kynningarefnis fyrir fjárfesta, upplýsingagjöf til fjárfesta og
hinna ýmsu ytri aðila
• Aðkoma að öðrum verkefnum á sviði fjármála og samskipta hjá
samstæðu eftir atvikum

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Viðeigandi reynsla af umhverfis- og samfélagsmálum skilyrði
• Framsýni, metnaður og drifkraftur í starfi ásamt færni
í mannlegum samskiptum
• Góð tæknileg þekking, gott vald á úrvinnslu og framsetningu
upplýsinga
• Góð enskukunnátta er skilyrði, hæfni til að tjá sig í ræðu
og rituðu máli

Nánari upplýsingar um Iceland Seafood og UFS mál samstæðunnar
á icelandseafood.com og icelandseafood.com/CSR

Umsóknarfrestur er til og með 15. september nk. Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is.
Nánari upplýsingar veitir Yrsa Guðrún Þorvaldsdóttir, yrsa@hagvangur.is.

hagvangur.is

Greið leið
– til frama
Við ráðum í 100 stöður

Join us on our journey
to transform the way
food is processed

Whether it’s hardware, software, or services,
we’re dedicated to providing solutions
that deliver the highest-quality, safe,
sustainable, and affordable food. With 6%
of revenues invested in innovation every
year and over 30 new solutions brought
to market in 2020, it’s safe to say that
innovation is in our DNA.

Value Engineer
We are looking for a proactive and solution oriented engineer to join
our infrastructure team in a new position as value engineer.

Electrical Engineer
We are looking for an electrical engineer that can handle
challenging projects in collaboration with various teams within
Marel.

Strategic Partnerships Specialist
We are looking for a specialist to support Marel´s growth initiatives
by identifying and executing projects in relation to our vital future
partnerships.

Software Developer
We are looking for a software developer to join our XR team and
develop cutting-edge technology at 3D simulations and extended
reality.

Sustainability Specialist
We are looking for a sustainability specialist to drive key strategic
initiatives and improve the sustainability working practices in
product innovation activities to ensure lasting impact through our
future product portfolio.

Software Engineer
We are looking for a Software Engineer that will be responsible
for developing and modifying software of innovative production
systems for the food processing industry.
Technical Communicator
We are looking for a talented individual with technical interest and
insight to work on exciting projects in the field of manuals for Marel
products.

CAD specialist and Product Data specialist
We are looking for talented individuals with technical interest and
insight to join our infrastructure team and support various functions
within Marel.
Innovation Excellence Director
We are looking for an Innovation Excellence Director to work closely
with the Global Innovation Leadership team and is responsible for
driving strategic initiatives within Innovation.

Engineering System Implementation Manager
We are looking for an ambitious Engineering System Implementation
Manager to drive the selection and implementation of the future
digital engineering system technology used within Marel.

We offer an exciting and challenging job in a world class and global company with great opportunities for both professional and personal development.
The international atmosphere supports the company’s vision, and exhibit Marel’s core values Unity, Innovation and Excellence. Our workplace is
characterized by a good working environment with a good and informal tone and attractive working conditions.
For more information about these positions please visit our website marel.com/jobs
Marel is an international technology company with about 7,000 employees. Marel is the leading global provider
of advanced processing systems and services to the poultry, meat and fish industries. We place a rich emphasis on
innovation and advancement in everything we do. That is why we want to employ strong people who are driven by new
challenges every day. We offer a great working environment, effective training, flexible work hours, a fantastic canteen,
facilities for exercise and good employee morale.
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Customer Service Representative
We are seeking an ambitious person to join our Customer Service Team in Reykjavík. We are a tight
team whose responsibility is to provide technical support for Nox products. We are working in a highly
regulated environment and need to ensure that procedures are according to regulatory requirements.

Netheimur óskar eftir áhugasömum tæknimanni

Sjá nánar á Job
Umsóknarfrestur til 14.09.2021

We are looking for a service-oriented individual with a technical interest who is willing to be a part
of a team that strives to provide a great customer experience.

Function & Responsibilities:

Qualifications:

•

Provide service and technical support
to customers

•

Education in technology or experience
in a technical field preferred

•

Set up and maintain customers accounts
in daily operation

•

Experience with customer service or technical
support preferred

•

Handling of return material and servicing
of devices

•

Excellent oral and written communication
skills in English

•

Perform complaints documentation
and handling

•

Ability to work as a part of a team

•

Handling of rental stock and operations
of rental model for customers

•

Established track record of service attitude
and solution-oriented thinking

•

Gain and maintain an excellent understanding
of our product portfolio

Hafnarbraut 25
200 Kópavogur
Sími 520 6900

Vélvirki/Rennismiður
Baader Ísland ehf., framleiðir, selur og þjónustar
fiskvinnsluvélar ásamt því að reka eitt af fremstu renniverkstæðum landsins.

www.noxmedical.com/jobs
Please apply via our homepage www.noxmedical.com/jobs. Job application, CV and cover letter can
be submitted in either English or Icelandic. The application deadline is the 12th of September. We
are always interested in talented individuals who share our passion
for improving people’s lives. Nox
Atvinna
Medical embraces diversity. As an equal opportunities employer, we believe the foundation of our
RARIKculture.
- september
2021:culture focuses
dynamic and pioneering spirit starts with a fair and inclusive
Our company
167x220mm
on bringing unique ideas and people together to spark innovation
and teamwork. All applications will
be replied to and are treated with utmost care and confidentiality.

Vegna aukinna verkefna hjá okkur þá leitum við að
öflugum liðsmönnum á renniverkstæði og í þjónustudeild
okkar.
Hæfniskröfur:
• Sveinspróf í málmiðnum
Áhugasamir sendi umsókn sína ásamt ferilskrá á neðangreind netföng.
Baldur G. Arnarson baldur@baader.is sími : 520 6907,
Renniverkstæði

RARIK - Febrúar 2019:
167x214mm

Kristján Leifsson kristjan@baader.is sími: 520 6908,
Vélaverkstæði
Umsóknarfrestur er til 09.09.2021

Rafvirki Selfossi
RARIK ohf auglýsir eftir rafvirkja til starfa á starfsstöð fyrirtækisins á Selfossi. Hér er
um fjölbreytt starf að ræða í öflugum vinnuflokki sem vinnur við dreifikerfi RARIK á
Suðurlandi. Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um.

Helstu verkefni

Hæfniskröfur

• Viðhald á dreifikerfi RARIK

• Sveinspróf í rafvirkjun

• Eftirlit með tækjum og búnaði

• Reynsla af rafveitustörfum

• Viðgerðir

• Öryggisvitund

• Nýframkvæmdir

• Almenn tölvukunnátta

• Vinna samkvæmt öryggisreglum

• Drifkraftur og geta til að vinna sjálfstætt
• Bílpróf

Lausar stöður hjá
Hafnarfjarðarbæ
Grunnskóli
• Forfallakennari í 70-100% starf - Setbergsskóli,
Öldutúnsskóli
• Sérkennsla á yngsta stigi - Hraunvallaskóli
• Skóla- og frístundaliði 50-100% starf Áslandsskóli, Öldutúnsskóli
• Stuðningsfulltrúi - Setbergsskóli
• Umsjónarkennari á miðstigi - Öldutúnsskóli

Hafnarfjarðarhöfn
• Hafsögumaður/skipstjóri

Nánari upplýsingar veitir Guðlaugur Valtýsson, deildarstjóri framkvæmdasviðs
á Suðurlandi eða starfsmannastjóri RARIK í síma 528 9000. Umsóknarfrestur
er til 20. september 2021 og skal skila umsóknum með ferilskrá á vef RARIK,
rarik.is/atvinna.
RARIK ohf. er rekið sem opinbert hlutafélag í eigu ríkisins. Hlutverk RARIK er að dreifa
raforku auk þess að afla, dreifa og annast sölu á heitu vatni. Starfsmenn RARIK eru um
200 á um 20 starfsstöðvum sem eru dreifðar vítt og breitt um landið.

Leikskóli
• Deildarstjóri - Hraunvallaleikskóli
• Leikskólakennari - Álfasteinn, Hlíðarberg,
Hlíðarendi, Hraunvallaleikskóli, Hörðuvellir,
Norðurberg, Víðivellir, Skarðshlíðarleikskóli

Málefni fatlaðs fólks
• Tímabundið starf - Hæfingarstöðin Bæjarhrauni
• Þroskaþjálfi - Hæfingarstöðin Bæjarhrauni

Mennta- og lýðheilsusvið
• Sálfræðingur

RARIK ohf. | www.rarik.is/atvinna
Nánari upplýsingar á:

Hafnarfjordur.is

Taktu þátt í að
skapa sjálfbæra
framtíð
Nýsköpun í orku- og veitumálum er lykill
að sjálfbærri framtíð. OR er í fararbroddi í
sjálfbærri nýtingu auðlinda. Við viljum vera
þar áfram og óskum eftir lausnamiðuðu
fólki í skapandi og sterkt teymi.

Fjármálasérfræðingur
rannsóknarverkefna

Sérfræðingur í
rannsóknarverkefnum

Hefur þú alla þræði í hendi þér?

Hefur þú brennandi áhuga á nýsköpun í auðlindanýtingu, orku- og veitumálum?

Við leitum að fjármálasérfræðingi til að skipuleggja og
bera ábyrgð á fjárhagslegu utanumhaldi rannsóknarverkefna. Starfið felur í sér mikil samskipti við
styrkveitendur og samstarfsaðila innanlands sem utan,
uppgjör verkefna, þróun og mótun ferla, og
upplýsingamiðlun.

Við leitum að sérfræðingi til að stýra og taka þátt
í nýsköpunarverkefnum. Þetta er skapandi vinna,
þvert á fyrirtæki OR samstæðunnar, við að koma
auga á tækifæri og breyta þeim í verðmæti.
Sækið um og finnið nánari upplýsingar á starf.or.is.
Umsóknarfrestur er 30. september 2021.

Viltu leiða stóraukna
kolefnisförgun á heimsvísu?
Carbﬁx leitar að metnaðarfullu fólki sem vill leggja sitt af
mörkum í loftslagsbaráttunni og stórauka kolefnisförgun
á heimsvísu.

Yﬁrverkefnastjóri Coda
Coda, móttöku- og förgunarstöð fyrir CO2, leggur
grunninn að nýrri loftslagsvænni atvinnugrein en þar
mun Carbﬁx-tækninni verða beitt til að farga CO2 á
stærri skala en áður.
Við leitum að drífandi og reynslumiklum leiðtoga til að
hafa yﬁrumsjón með uppbyggingu stöðvarinnar, m.a.
hvað varðar leyﬁsferla, undirbúning og hönnun,
framkvæmdir, alþjóðleg viðskiptasambönd,
fjármögnun, o.ﬂ.

Verkefnastjóri kolefnisförgunarverkefna
Verkefnastjóri þarf að hafa góða yﬁrsýn og ástríðu fyrir
lausn loftslagsvandans. Hlutverk hans er að leiða
frumkvöðlaverkefni á sviði kolefnisförgunar frá
undirbúningsstigum, gegnum hönnun og framkvæmd,
gera kostnaðaráætlanir og verksamninga, sjá um
samskipti við hagsmunaaðila, o.ﬂ.

Sækið um og ﬁnnið nánari upplýsingar á starf.or.is.
Umsóknarfrestur er 30. september 2021.

Sjóvá

440 2000

Spennandi starf
á Tjónasviði

Við leitum að einstaklingi með
› menntun og reynslu á byggingarsviði
› nákvæm vinnubrögð, lausnamiðaða hugsun
og færni í að vinna sjálfstætt
› ríka þjónustulund og hæfni í mannlegum
samskiptum
› gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti

Við leitum að já kvæðum og
vand virkum ein stak lingi í starf
við skoðun og mat á eigna tjónum.
Í boði er spenn andi starf í sam
stilltum hóp sem leggur metnað
sinn í að veita viðskipta vinum
framúrsk arandi þjón ustu.

Starfið felur meðal annars í sér
› öflun gagna og mat á eignatjónum
› greiningu og ákvarðanir um bótaskyldu
› ráðgjöf og þjónustu við viðskiptavini
› uppgjör og eftirlit með kostnaðarliðum
› stjórnun og eftirlit með viðgerðum
Nánari upplýsingar veita Ólafur Þór Ólafsson,
forstöðumaður eignatjóna, olafurthor@sjova.is
og Erla Björk Gísladóttir, mannauðssérfræðingur,
erla.gisladottir@sjova.is.
Umsóknarfrestur er til og með 12. september nk.
Sótt er um á sjova.is/starfsumsoknir.

Hjá Sjóvá starfar sterkur og skemmtilegur hópur fólks
sem kappkostar að veita viðskiptavinum afburða
þjónustu. Við erum efst tryggingafélaga í Íslensku
ánægjuvoginni og kannanir sýna að starfsánægja
hjá okkur er með því mesta sem gerist hérlendis.

Efst tryggingafélaga
í Ánægjuvoginni

Framúrskarandi fyrirtæki
í flokki stærri fyrirtækja

Jafnlaunamerki
forsætisráðuneytisins

RAFMÖGNUÐ
STÖRF
Við leitum að fjölhæfu og
framúrskarandi samstarfsfólki
á vinnustaðinn okkar.

Sérfræðingur í innkaupum

Rafvirki / rafveituvirki

Um er að ræða áhugavert og krefjandi starf
fyrir útsjónarsama einstaklinga í kviku umhverfi.

Um er að ræða fjölbreytt starf við að tryggja örugga
afhendingu raforku á Íslandi. Starfsvettvangur er um allt
land og starfsstöðvarnar eru á Akureyri og Reykjavík.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Framkvæmd innkaupaferla og samskipti við birgja
• Innkaup á vörum og þjónustu
• Umsjón með gæðaferlum innkaupa
• Innkaupagreiningar, tölfræði og mælingar
• Þróun birgjamats
• Gerð samninga, samningsstjórnun og kostnaðareftirlit
Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi; framhaldsmenntun er kostur
• Marktæk þekking og reynsla af innkaupum, útboðum
og samningsgerð
• Þekking á opinberum innkaupum; þekking á veituinnkaupum
er kostur
• Þekking á samningsskilmálum, s.s. FIDIC og NLM, er kostur
• Þekking á innkaupa- og útboðskerfum er kostur
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Þjónustulund
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Rekstur og viðhald á rafbúnaði í tengivirkjum
(há- og lágspennubúnaði)
• Þátttaka í framkvæmdaverkefnum við endurnýjun
og nýbyggingar flutningsvirkja
• Undirbúningur og frágangur verkefna á starfsstöð
Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun í rafvirkjun eða rafveituvirkjun
• Reynsla af vinnu við háspennu æskileg
• Sterk öryggisvitund
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Metnaður og rík ábyrgðarkennd

Umsóknarfrestur er til 18. september 2021. Sótt er um starfið á landsnet.is.
Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf. Nánari upplýsingar
veitir Ólafur Kári Júlíusson, mannauðssérfræðingur, mannaudur@landsnet.is.

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

Landsnet býður upp á fyrsta flokks aðbúnað
og góðan starfsanda á eftirsóttum vinnustað
þar sem nýsköpun og tækifæri til framgangs
í starfi eru höfð að leiðarljósi.
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Yfirmaður þjónustusviðs/þjónustuliði
Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða yfirmann
þjónustusviðs/þjónustuliða. Starfið felur í sér verkstjórn og
skipulag vegna almennra þrifa á rýmum skólans, verknámshúsi og skólalóð. Hér er um dagleg þrif að ræða og umhirðu
skólans. Viðkomandi aðstoðar einnig í matsal nemenda sem
og á skrifstofu og/eða á bókasafni í forföllum.
Yfirmaður þjónustuliða er tengiliður við stjórnendur. Hann
er í samskiptum við nemendur og starfsfólk og leiðbeinir
nemendum varðandi umgengni.
Áríðandi er að viðkomandi búi yfir hæfni í mannlegum
samskiptum, hafi ríka þjónustulund og jákvæða framkomu.
Viðkomandi þarf að búa yfir drifkrafti og frumkvæði til að
leysa þau verkefni sem undir starfið falla.
Reynsla af sambærilegum störfum er kostur.
Menntaskólinn í Kópavogi er frábær vinnustaður, þar er
starfsandi góður og aðstaða til fyrirmyndar.

BYGG býður þér til starfa
Uppsláttarsmiðir

Óskað er eftir vönum uppsláttarsmiðum í
uppmælingu, næg verkefni framundan.
Upplýsingar veitir Gunnar S: 693-7310
– gunnar@bygg.is

Laun eru skv. sérstökum samningi Eflingar og fjármálaráðuneytis.
Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu skólans í síma
594 4000.
Sótt er um starfið á starfatorg.is eða með því að senda
ferilskrá og umsókn á netfangið mk@mk.is. Umsóknarfrestur er til og með 13. ágúst.
Skólameistari

BYGG byggir á 37 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

V I LT Þ Ú V E R Ð A
HLUTI
AF GÓÐU
FERÐALAGI?
N E M A R Í F L U G FJ A R S K I P T U M
Isavia ANS óska eftir að ráða áhugasama og fróðleiksfúsa
nema í flugfjarskipti. Námið hefst um miðjan október
n.k. og eru áætluð námslok í apríl 2022. Nemendur eru á
launum á námstímanum.

Hæfniskröfur

Þeim sem standast lokapróf verður boðið starf
flugfjarskiptamanns. Um vaktavinnu er að ræða.

• Stúdentspróf eða sambærileg menntun.
• Tölvukunnátta og góður skrifhraði á
tölvu.
• Góð íslensku- og enskukunnátta, bæði í
töluðu og rituðu máli.
• Nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð.
• Nemar þurfa að vera tilbúnir til að gangast
undir heyrnarpróf, vélritunarpróf og
lesblindupróf.

Nánari upplýsingar um námið veitir Guðmundur
Sigurðsson þjálfunarstjóri; gudmundur.sigurds@isavia.is
eða í síma 897 0654.

Lesa má nánar um flugsamgöngur á vefsíðu
Isavia: isavia.is/fyrirtaekid/flugleidsaga/
flugfjarskipti

Námið er tvíþætt: Bóklegur hluti í 10 vikur og fer fram á
venjulegum dagvinnutíma. Seinni hlutinn er starfsþjálfun
í 16 til 20 vikur í flugfjarskiptadeild í Gufunesi.
Sú þjálfun fer fram í vaktavinnu.

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 :
R E Y K J AV Í K

Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf. (BYGG)
hefur á undanförnum árum byggt yfir 3.000
glæsilegar íbúðir á almennum markaði. Fyrirtækið
hefur einnig byggt íbúðir fyrir Félag eldri borgara
og húsnæðisnefndir í Reykjavík og Kópavogi.
Hjá fyrirtækinu starfa nú um 160 manns og er
meðalstarfsaldur hár. Öll verkefni fyrirtækisins eru
á höfuðborgarsvæðinu. Hjá fyrirtækinu er öflugt
starfsmannafélag. Traust atvinna í boði.

UMSÓKNARFRESTUR:
12 . S E P T E M B E R

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

Upplýsingafræðingur
Mennta- og menningarmálaráðuneyti auglýsir laust til umsóknar starf
upplýsingafræðings á skrifstofu fjármála og rekstrar.
Nánari upplýsingar um helstu verkefni, hæfni- og menntunarkröfur er að
finna á vefsíðu Starfatorgs.
Umsókn skal skilað rafrænt á Starfatorgi og með umsókn þarf að fylgja
ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni umsækjanda í starfið.

PROTOCOL ASSISTANT
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu
Protocol Assistant lausa til umsóknar.
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins:
https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/
Umsóknir skulu sendar í gegnum
Electronic Recruitment Application (ERA)
The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual
for the position of Protocol Assistant. Application instructions
and further information can be found on the Embassy’s home
page:https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/
Applications must be submitted through
Electronic Recruitment Application (ERA)

BIFVÉLAVIRKJAR
Óskum eftir að ráða bifvélavirkja með reynslu af
bílaviðgerðum til starfa á verkstæði Suzuki bíla h/f.
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt og hafið
störf sem allra fyrst.
Áhugasamir sendið tölvupóst með ferilskrá á
gylfi@suzuki.is fyrir 20. sept.
Óskum eftir að ráða bifvélavirkja með reynslu af
bíla, utanborðsmótora.- og mótorhjóla viðgerðum
til starfa á verkstæði Suzuki bíla h/f.
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt og hafið
störf sem allra fyrst.
Áhugasamir sendið tölvupóst með ferilskrá á
gylfi@suzuki.is fyrir 20. sept.

Fasteignasali óskast!
Suzuki bílar • Skeifunni 17
• 108 Reykjavík • 568 5100

Trausti fasteignasala óskar eftir að ráða
löggiltan fasteignasala eða nema til löggildingar
fasteignasala til starfa.
Vaxandi fasteignasala í léttu og skemmtilegu
starfsumhverfi. Góðir tekjumöguleikar.
Reynsla af sölu fasteigna kostur.
Fáið frekari upplýsingar hjá Kristjáni Baldurssyni
í síma 867-3040 eða kristjan@trausti.is
Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR
Á GÖNGUDEILD SÓTTVARNA
Viltu verða hluti af teyminu okkar á Göngudeild sóttvarna og sinna fjölbreyttu
og áhugaverðu starfi á spennandi vinnustað?
Á Göngudeild sóttvarna er m.a. tekið á móti fólki sem sótt hefur um dvalarleyfi hér á landi
vegna vinnu eða náms og sem sótt hefur um alþjóðlega vernd. Einnig sinnir deildin ferðamannabólusetningum, berklarakningu og ráðgjöf til annarra stofnanna.
Góð tungumála- og tölvukunnátta er nauðsynleg þar sem stór hluti starfseminnar fer fram á ensku
og felur í sér mikil samskipti í töluðu og rituðu máli. Mikil samskiptahæfni og sjálfstæði í starfi nauðsynleg.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Boðið er upp á góðan aðlögunartíma.
Starfshlutfall er 100%. Umsóknarfrestur er til og með 13.09.2021.
Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg Guðmundsdóttir - ingibjörg.gudmundsdottir@heilsugaeslan.is - 513 5130
Sjá nánar á www.starfatorg.is og á www.heilsugaeslan.is undir laus störf

leitar að

AUGLÝSINGASTJÓRA
Bændasamtök Íslands leita af öflugum einstakling í
þéttan starfshóp útgáfusviðs til að sinna auglýsingamálum Bændablaðsins, á starfsstöð þess á höfuðborgarsvæðinu. Starfið kallar á skipulagshæfileika
og mikla yfirsýn.
Starfið felur í sér:
Samskipti við auglýsendur og viðskiptavini Bændablaðsins. Sala
auglýsinga í prentútgáfur, vef og hlaðvarp útgáfusviðs. Gerð
auglýsingasamninga, reikningagerð og allt utanumhald um
birtingar s.s. innheimtu auglýsinga og innsetning auglýsinga í
blað, á vef og í hlaðvarp.
Hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi.
• Drifkraftur, frumkvæði og fagmennska.
• Góð mannleg samskipti og sjálfstæð vinnubrögð.
• Þekking á Dk hugbúnaðakerfi og vefumsjónarkerfum,
InDesign og/eða öðrum uppsetninga- og hönnunarforritum
s.s. Photoshop, Illustrator og Audition.
• Áhugi og þekking á sölumennsku og landbúnaðarmálum er
mikill kostur.
Umsókn um starfið þarf að fylgja starfsferilsskrá auk
kynningarbréfs. Upplýsingar um starfið veitir Vigdís Häsler
framkvæmdarstjóri Bændasamtakanna.
Umsóknir, merktar Umsókn um starf auglýsingastjóra, berist
eigi síðar en 15. september nk. á netfangið vigdis@bondi.is

VIRÐING - SAMVINNA - FAGMENNSKA

Bændablaðið er málgagn bænda og landsbyggðar og kemur
út hálfsmánaðarlega í prentformi. Auk þess heldur blaðið úti
vefsíðunni bbl.is og Hlöðunni, hlaðvarpi Bændablaðsins.
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Leikskólaleiðbeinandi

Krílasel ungbarnaleikskóli sem er einkarekinn
óskar eftir að ráða vanan leikskólaleiðbeinanda
í 100% starf sem getur hafið störf frá 1. október
Umsóknir sendist á krilasel@simnet.is

Tæknideild okkar þjónustar fyrirtæki af alúð og
reynir eftir fremsta megni að leysa öll tæknivandamál sem upp koma og þau eru af öllum toga.
Netmál, uppsetningar á tækjabúnaði, leysa póstvandamál og stundum bara að endurræsa tölvuna. Netbúnaður, tölvur, símar, prentarar, hljóðog myndvinnslubúnaður og annað sem einfaldar
lífið.
Gott væri ef viðkomandi gæti hafið störf sem fyrst.
Hæfnikröfur:
• Reynsla af svipuðu starfi er mikill kostur
• Sjálfstæð vinnubrögð, þolimæði, jákvæð
og lausnamiðuð hugsun.
• Reynsla af Office365 rekstri og uppsetningu
• Almenn þekking á netrekstri og öryggismálum
fyrirtækja er kostur

Hugbúnaðarsérfræðingur
Rannís óskar eftir að ráða hugbúnaðarsérfræðing í fullt starf. Starfið felst í hönnun,
hugbúnaðargerð og umsjón með umsókna-, umsýslu- og upplýsingakerfum fyrir Rannís.
Menntunar- og hæfniskröfur:
l Háskólamenntun á sviði hugbúnaðarfræða eða annað sambærilegt nám skilyrði
l Þekking og reynsla á PHP, SQL, JavaScript og Java er æskileg
l Reynsla af hugbúnaðargerð, Agile og Scrum er æskileg
l Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð ásamt góðri samskiptafærni
l Metnaður til að ná árangri í starfi með því að sýna vönduð vinnubrögð, frumkvæði
og veita góða þjónustu
Upplýsingar um starfið veitir Berglind Fanndal Káradóttir, sviðsstjóri greininga- og
hugbúnaðarsviðs, í síma 515 5816 eða í netfangið berglind.fanndal@rannis.is.
Umsóknafrestur er til og með 14. september 2021.
Sækja skal um á vefsíðu Rannís, www.rannis.is/starfsemi/laus-storf/.
Rannís er líflegur vinnustaður með um 60 sérfræðingum sem starfa eftir gildum stofnunarinnar: Áhrif, fagmennska og
samstarf. Hlutverk Rannís er að treysta stoðir íslensks samfélags með stuðningi við rannsóknir, nýsköpun, menntun
og menningu og styðja þekkingarsamfélagið með rekstri samkeppnissjóða, aðstoð og kynningu á alþjóðlegum
sóknarfærum og samstarfsmöguleikum. Rannís greinir og kynnir áhrif rannsókna, menntunar og menningar á
þjóðarhag og þjónustar undirbúning vísinda- og tæknistefnu.

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

www.rannis.is

Allar frekari upplýsingar má nálgast með því að
senda tölvupóst á sigga@netheimur.is
Eingöngu hægt að sækja um í gegnum Job og
unnið er úr umsóknum jafnóðum og þær berast.

Býröflugur
öflugur leiðtogi í þér?
Býr
leiðtogi í þér?

Sunnulækjarskóli
Sunnulækjarskóli leitar eftir kennara til að sinna
forfallakennslu í tímabundna ráðningu til vors.
Í skólanum eru um 700 nemendur og þar er
lögð áhersla á sveigjanlega og fjölbreytta
kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, teymisvinnu
kennara, ábyrgð nemenda og góða samvinnu allra
sem að skólastarfinu koma. Laun og starfskjör
eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar
Sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands.
Starfið hentar jafnt konum sem körlum.
Leitað er að umsækjendum með kennsluréttindi
og sérhæfingu á grunnskólastigi,
góða íslenskukunnáttu, áhuga og reynslu af
teymiskennslu og góða samskiptahæfni.
Umsóknarfrestur er til 13. september 2021
Nánari upplýsingar eru á ráðningarvef
sveitarfélagsins starf.arborg.is. Sækja þarf um
stöðuna á vef sveitarfélagsins, http://starf.arborg.is
Skólastjóri

Akraneskaupstaður auglýsir laust til umsóknar
spennandi og fjölbreytilegt starf skrifstofustjóra
á skrifstofu bæjarstjóra. Óskað er eftir metnaðarfullum
og framsýnum leiðtoga sem hefur mikið frumkvæði og
drifkraft til að þróa áfram stafræna stjórnsýslu hjá
kaupstaðnum og efla þjónustu við íbúa.
Skrifstofustjóri gegnir forystuhlutverki í þjónustu- og stafrænni þróun,
atvinnuuppbyggingu, ferða- og markaðsmálum ásamt menningar- og
safnamálum. Skrifstofa bæjarstjóra er ný eining sem stofnuð var um síðustu
áramót. Undir skrifstofuna falla einnig mannauðsmál og verkefnastofa.
Hlutverk skrifstofunnar er að ná betri samþættingu málaflokka ásamt því að
auka og bæta innri og ytri þjónustu Akraneskaupstaðar, auka skilvirkni í
rekstri sveitarfélagsins með upplýsingatækni, skýrari verkferlum, stjórnun
og öflugu starfsumhverfi.
Umsóknarfrestur er til og með 7. september 2021.
Umsóknum skal fylgja starfsferilskrá ásamt
greinargerð þar sem fram koma ástæður
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni
viðkomandi til starfsins. Vakin er athygli
á því að starfið hentar öllum kynjum.

Nánari
upplýsingar um
helstu verkefni
og ábyrgð ásamt
menntunar- og
hæfnisstörfum
má finna hér

H N OTSKÓ GUR grafís k h önnun

Áhugasamur
tæknimaður óskast

Rannsóknarstjóri hjá rannsóknarnefnd samgönguslysa - sjósvið
Rannsóknarnefnd samgönguslysa (RNSA) auglýsir
laust starf rannsóknarstjóra á sjóslysasviði með starfsstöð í
Reykjavík.

FORSTÖÐUMAÐUR VIÐSKIPTAFRÆÐISTOFNUNAR

Erum við að
leita að þér?

Hjá nefndinni starfa 7 manns við rannsóknar- og
skrifstofustörf. Nefndarmenn ásamt varamönnum og
formanni eru 13 talsins .
Viðkomandi verður því hluti af öflugu 20 manna teymi
Rannsóknarnefndar samgönguslysa. Teymið vinnur meðal
annars að rannsókn og skýrslugerð um samgönguslys.
Tilgangur með rannsóknum sjóslysa er að auka og efla öryggi
til sjós.

Starf forstöðumanns Viðskiptafræðistofnunar er laust til umsóknar
Laust er til umsóknar fullt starf forstöðumanns við Viðskiptafræðistofnun Háskóla Íslands. Forstöðumaður
stýrir daglegri starfsemi stofnunarinnar og hefur umsjón með MBA námi Viðskiptafræðideildar. Í boði er
mjög áhugavert og krefjandi starf fyrir einstakling sem vill leiða stofnunina.

Starfssvið
·
·
·
·
·
·
·
·

Menntunar- og hæfniskröfur

Dagleg stjórnun og ábyrgð á rekstri
stofnunarinnar gagnvart stjórn
Framkvæmd ákvarðana stjórnar og þátttaka
í stefnumótun
Umsjón með fjármálum og fjárhagsáætlanagerð
Samskipti við nemendur og kennara
Samninga- og áætlanagerð
Samskipti við erlenda samstarfsaðila og
vottunaraðila
Ábyrgð á skipulagningu funda og viðburða
í samráði við stjórn
Ábyrgð á markaðs- og kynningarmálum

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Meistaragráða á sviði viðskipta eða skyldra greina
Reynsla af stjórnun og stefnumótun
Reynsla af rekstri, áætlanagerð og færni á sviði
fjármála
Reynsla af störfum í opinberri stjórnsýslu er kostur
Reynsla af markaðs- og kynningarmálum er kostur
Leiðtogahæfni og framúrskarandi samskiptafærni
Öguð og nákvæm vinnubrögð
Sjálfstæði í starfi, góð skipulagshæfni
og frumkvæði
Góð íslensku- og enskukunnátta
Þekking og áhugi á að veita framúrskarandi
þjónustu

Frekari upplýsingar um starfið
Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.
Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum
tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur
verið tekin. Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá lokum
umsóknarfrests. Ferilskrá og ítarlegt kynningarbréf
skulu fylgja umsókn, en í bréfinu skal koma fram
ástæða umsóknar og rökstuðningur um hæfni
viðkomandi til að gegna starfinu.
Háskóli Íslands er stærsta kennslu-, rannsókna- og
vísindastofnun Íslands með stórt og fjölbreytt safn
rannsóknarverkefna. Háskóli Íslands veitir nemendum
víðtæka menntun á öllum helstu fræðasviðum og

MBA

þjónar stofnunum, fyrirtækjum og stjórnvöldum í
þágu almannaheilla. Háskóli Íslands er í hópi 300
bestu háskóla heims samkvæmt nýjum matslista
Times Higher Education. Viðskiptafræðistofnun
heyrir undir Viðskiptafræðideild á Félagsvísindasviði.
Stofnunin heldur úti öflugu MBA námi ásamt ýmsum
fræðslutengdum viðburðum.
Umsóknarfrestur er til og með 15. september 2021
Sótt er um á vef Háskóla Íslands eða á starfatorg.is.
Nánari upplýsingar veitir: Ásta Dís Óladóttir,
stjórnarformaður Viðskiptafræðistofnunar
á astadis@hi.is og í síma 896 9717.

Háskóli Íslands, Sæmundargötu 2, 102 Reykjavík
+354 525 4000, hi@hi.is, www.hi.is

Fyrirtæki
ársins 2021
hagvangur.is

Verkefni:
Starf rannsóknarstjóra ásamt rannsóknum er að bera ábyrgð
á og stýra rannsóknum og skýrslugerð einstakra sjóslysa eða
sjóatvika þar með talið vettvangsrannsóknum. Starfsmenn á
sjósviði eru tveir og sinnir rannsóknarstjóri einnig bakvöktum.
Menntunar og hæfniskröfur:
• Hafa lokið námi í skipstjórn og vera handhafi
atvinnuskírteinis fyrir ótakmörkuð réttindi.
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi æskileg.
• Gott vald á mæltu og rituðu máli á íslensku og ensku.
• Góða tölvukunnáttu og reynslu af notkun algengustu hugbúnaðarforrita.
• Hafa reynslu af sjómennsku á fiskiskipum og
flutningaskipum.
• Þekkja til reglna og laga sem gilda um öryggi skipa
og öryggisbúnaðar þeirra.
• Jákvætt viðmót og góða hæfni í mannlegum samskiptum.
• Hæfni til að starfa sjálfstætt, sem og í hópi.
• Geta stafað við erfiðar aðstæður á slysavettvangi.
Frekari upplýsingar um starfið
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum við ríkissjóð.
Starfshlutfall er 100%.
Umsókn þarf að fylgja ferilsskrá og kynningarbréf þar sem
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir
hæfni viðkomandi í starfið.
RNSA er stofnun óháð stjórnvöldum og öðrum rannsóknaraðilum, ákæruvaldi og dómstólum.
Markmið RNSA er að fækka slysum og auka öryggi og
skulu rannsóknir eingöngu miða að því að leiða í ljós
orsakir slysa og atvika, en ekki að skipta sök eða ábyrgð, með
það að markmiði að draga úr hættu á sams konar
slysum og atvikum og afleiðingum sambærilegra slysa. RNSA
starfar samkvæmt ákvæðum laga um rannsókn samgönguslysa nr. 18/2013 og reglugerðar nr. 763/2013. Gildi RNSA eru
Sjálfstæði – Fagmennska - Öryggi
Umsóknarfrestur er til og með: 17. september 2021.
Nánari upplýsingar veitir
Þorkell Ágústsson rekstrarstjóri (thorkell.agustsson@rnsa.is).
Umsækjandi þarf að geta hafið störf eigi síðar en
1. janúar 2022.
Einstaklingar óháð kyni eru hvattir til að sækja um
starfið.Umsóknir skal senda til Rannsóknarnefndar samgönguslysa á netfangið „thorkell.agustsson@rnsa.is „

STÖRF HJÁ

GARÐABÆ
Hofsstaðaskóli
• Leiðbeinandi á frístundaheimili
Urriðaholtsskóli
• Atferlisþjálﬁ
• Grunnskólakennari á yngsta stig
• Leikskólakennari
• Leiðbeinendur á frístundaheimili
Leikskólinn Akrar
• Deildarstjóri
• Leikskólakennari
• Sérkennslustjóri

Forstöðumaður Gerðarsafns
Kópavogsbær auglýsir laust starf forstöðumanns Gerðarsafns.
Forstöðumaður Gerðarsafns heyrir undir forstöðumann menningarmála hjá Kópavogsbæ. Ráðið er
í starfið til fimm ára í senn. Forstöðumaður mótar hlutverk og listræna stefnu Gerðarsafns og ber
meðal annars ábyrgð á sýninga- og viðburðahaldi, rekstri safnsins, safnverslunar og veitingasölu, á
safneign Gerðarsafns og öðrum listaverkum í eigu Kópavogsbæjar. Forstöðumaður sinnir samstarfi
við aðrar menningarstofnanir bæjarfélagsins og sambærilegar stofnanir annars staðar.
Hægt er að sjá nánari upplýsingar um starfið og sækja um á heimasíðu bæjarins kopavogur.is

Leikskólinn Kirkjuból
• Leikskólakennari

kopavogur.is

Leikskólinn Mánahvoll
• Leikskólakennarar
Leikskólinn Sunnuhvoll
• Leikskólakennari
Krókamýri - Heimili fatlaðs fólks
• Starfsmenn
Fjölskyldusvið
• Hlutastarf á heimili ungrar konu
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns,
eru hvattir til að sækja um.
Nánari upplýsingar má ﬁnna á ráðningarvef
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is

gardabaer.is

Fyrirtæki
ársins 2021

Félagsmálaráðuneytið auglýsir
eftirfarandi stöður lausar til umsóknar
Embætti forstjóra Barna – og fjölskyldustofu.

Félagsmálaráðuneytið leitar að framsæknum stjórnanda sem hefur þekkingu á
málefnum barna og hæfni til að leiða innleiðingar- og breytingaferli.
Barna- og fjölskyldustofu er ætlað að vinna að farsæld barna í samræmi
við bestu þekkingu og reynslu hverju sinni. Stofnunin mun sinna verkefnum
sem tengjast þjónustu við börn og fjölskyldur þeirra. Þar á meðal eru
verkefni á sviði barnaverndar en við stofnun Barna- og fjölskyldustofu verður
Barnaverndarstofa lögð niður. Barna- og fjölskyldustofa mun jafnframt
gegna lykilhlutverki við samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna og
fara með tilgreind verkefni í þágu barna sem nánar er kveðið á um í lögum
um félagsþjónustu sveitarfélaga, lögum um þjónustu við fatlað fólk með
langvarandi stuðningsþarfir, lögum um Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
og lögum um þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og
einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu.

Barna- og fjölskyldustofu er ætlað að vera verkfærakista ríkisins vegna
samþættrar þjónustu við börn og fjölskyldur. Í því felst meðal annars að vera
stuðningur við sveitarfélög og ríkisstofnanir vegna þjónustu í þágu barna, með
ráðgjöf, leiðbeiningum, fræðslu og þróun gagnreyndra aðferða og úrræða í
þágu barna. Í því felst jafnframt að hafa yfirumsjón með úrræðum á vegum
ríkisins, þar á meðal Stuðlum, Barnahúsi og öðrum meðferðarúrræðum
og fóstri. Meðal verkefna Barna- og fjölskyldustofu verður yfirumsjón
með upplýsingakerfum samþættingar þjónustu í þágu farsældar barna og
gagnagrunni og stafrænum lausnum fyrir barnavernd á landsvísu.

Forstjóri Gæða- og eftirlitsstofnunar velferðarmála

Félagsmálaráðuneytið leitar að framsæknum stjórnanda sem hefur áhuga á
að byggja upp nýja stofnun.

Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála mun hafa eftirlit með gæðum
þjónustu sem er veitt á grundvelli laga um barnavernd, laga um Barna- og
fjölskyldustofu, laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, laga um þjónustu
við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, laga um málefni aldraðra,
laga um Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, laga um þjónustu- og
þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta
sjón- og heyrnarskerðingu og laga um samþættingu þjónustu í þágu farsældar
barna.
Helstu verkefni stofnunarinnar er útgáfa rekstrarleyfa, frumkvæðiseftirlit
með gæðum þjónustu, afgreiðsla kvartana yfir þjónustu, beiting viðurlaga
við brotum á reglum og þróun gæðaviðmiða. Stofnunin mun taka við
gæða- og eftirlitsverkefnum frá Gæða- og eftirlitsstofnun félagsþjónustu og
barnaverndar og eftirlitsverkefnum frá Barnaverndarstofu.
Félagsmálaráðuneytinu, 4. september 2021.
Umsóknarfrestur er til 23. september 2021.
hagvangur.is

Nánari upplýsingar um störfin má finna á
starfatorgi Stjórnarráðsins, www.starfatorg.is

Fjarðabyggð er ákjósanlegur kostur
jafnt í starfi og leik:
Samfélagið Í Neskaupstað er sterkt skólasamfélag:
leikskóli, grunnskóli, tónlistarskóli og verkmenntaskóli. Næsti menntaskóli er á Egilsstöðum. Vegalengdir eru að jafnaði stuttar og fólk því fljótt í förum
milli staða, hvort sem um er að ræða t.d. skóla eða
þjónustu af ýmsum toga. Íbúarnir eru samheldnir og
samfélagið líflegt. Íbúafjöldi er um 1400 manns.

Læknisstaða á Umdæmissjúkrahúsi Austurlands
SÉRFRÆÐILÆKNIR Í ALMENNUM LYFLÆKNINGUM
Laus er til umsóknar staða sérfræðilæknis í almennum lyflækningum við Umdæmissjúkrahús Austurlands/FSN í Neskaupstað.
Starfshlutfall er 100% en hlutastarf kemur til greina. Staðan veitist frá 1. október 2021 eða eftir nánara samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð

• Þjónusta við heilsugæslu og göngudeild umdæmissjúkrahússins í Neskaupstað
• Þátttaka í vaktþjónustu
• Þátttaka í kennslu læknanema og deildarlækna
• Þátttaka í þverfaglegri samvinnu og teymisvinnu HSA
• Sérfræðingur í lyflækningum myndar ásamt skurðlækni, svæfingalækni og deildarlækni öflugt teymi lækna við sjúkrahúsið og
heilsugæsluna. Sjúkrahúsið er vel búið tækjum, s.s. CT-tæki, ómtæki, speglanatækjum og rannsóknarstofu. Farandsérfræðingar í
ýmsum greinum heimsækja sjúkrahúsið og sinna þannig sérfræðiþjónustu í nærumhverfinu.

Hæfniskröfur
• Íslenskt sérfræðileyfi í almennum lyflækningum
Lögð er áhersla á faglegan metnað, jákvæðni og sveigjanleika. Lipurð og áreiðanleiki í samskiptum eru skilyrði.
Áskilinn er réttur til að hafna umsóknum frá einstaklingum sem ekki teljast uppfylla framangreind skilyrði.

Umsóknarfrestur er til og með 30. september 2021
Kjör fara eftir kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands.
Umsóknum skal skilað á eyðublöðum sem fást á vef Embættis landlæknis; https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ til
HSA, framkvæmdastjóra mannauðs , Lagarási 22, 700 Egilsstöðum.
Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu HSA við ráðningar. Umsókn fylgi staðfestar upplýsingar um nám,
starfsreynslu, kennslu og vísindastörf, ásamt afriti af greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað. Mat HSA byggist á
innsendum umsóknargögnum. Viðtöl verða tekin við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið einnig á þeim. Tóbaksnotkun er ekki heimil á vinnutíma innan HSA.
Nánari upplýsingar veita Jón H. H. Sen, forstöðulæknir, s. 840-4144 og 4701450, jon.sen@hsa.is Pétur Heimisson, framkvæmdastjóri
lækninga, s. 470-3052 og 860-6830, petur.heimisson@hsa.is Guðjón Hauksson, forstjóri, s. 470-3050, gudjon.hauksson@hsa.is
Emil Sigurjónsson framkvæmdastjóri mannauðs, s. 470 3053 og 895 2488, netf. emil.sigurjonsson@hsa.is .

Íþróttir Íþróttalífið á svæðinu er fjölbreytt og ýmislegt í boði, svo sem sjósport, fjallgöngur, fótbolti, blak,
sund, hestamennska, skíði, golf og karate. Oddskarð
er skíðasvæði í fjöllunum milli Norðfjarðar og Eskifjarðar. Það er rómað fyrir náttúrufegurð og góðan
aðbúnað. Mjög góður 9 holu golfvöllur er í Norðfirði.
Samgöngur Ný Norðfjarðargöng hafa gjörbylt
samgöngum í Fjarðabyggð. Egilsstaðaflugvöllur er í
aðeins tæplega klukkustundar akstursfjarlægð.
Náttúrufegurð Náttúra Austurlands er í senn
mikilúðleg og fíngerð. Útivistarfólk á auðvelt með
að finna eitthvað við sitt hæfi frá fjörum til fjalla og
náttúruunnendur eru óvíða betur í sveit settir en
einmitt í Fjarðabyggð. Hvort sem menn vilja lóna á
fjörðum eða sigra fjöll er það allt innan seilingar.
Áhugafólk um veiðar hefur fjölbreytta möguleika til
sjós og lands og allir eru þeir nærtækari en menn
gæti að óreyndu grunað.
Umdæmissjúkrahús Austurlands/FSN í Neskaupstað starfrækir
blandaða lyf- og handlækningadeild, hjúkrunardeild, fæðingardeild
og endurhæfingardeild ásamt stoðdeildum, sem og heilsugæslu
fyrir íbúa í Neskaupstað og Mjóafirði. Auk lyflæknis starfa svæfingalæknir, skurðlæknir og deildarlæknir á FSN. Þjónustusvæði
sjúkrahússins nær frá Bakkafirði til Djúpavogs, svæðis sem telur
um 11.000 íbúa. Flugvöllur fyrir sjúkraflug er í Neskaupstað. Meginhlutverk sjúkrahússins er að veita almenna sjúkrahúsþjónustu,
samanber lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007, og það er hlekkur í
þjónustukeðju HSA, sem starfar á þremur fagsviðum: heilsugæslu-,
hjúkrunar- og sjúkrasviði. Á þjónustusvæði HSA eru auk FSN sjö
heilsugæslur, en alls eru starfseiningarnar 11 talsins. HSA byggir
þjónustu sína á mannvirðingu, þekkingu og þverfaglegri samvinnu.

LEITAR ÞÚ AÐ STARFSMANNI?

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita afburðarþjónustu og
að rétti einstaklingurinn finnist fyrir þá aðila sem nýta sér þjónustu okkar vegna ráðninga starfsfólks í allar tegundir starfa.

ATVINNUVEFUR /RÁÐNINGARKERFI 50%

kynningarafsláttur

Nýjasta þjónustuleiðin hjá okkur er glænýr atvinnuvefur þar sem fyrirtæki geta nýtt sér ráðningarkerfi
okkar og sett sjálf inn auglýsingar og unnið úr umsóknum í kerfinu eða beint umsóknum á eigin síðu.

Ódýrt

Skilvirkt

• Sanngjarnt lágt verð
• Einföld verðskrá

• Flokkunarkerfi
• Aðstoð við textagerð
• Svarpóstar
• Viðbótarþjónustur
• Fjöldi umsækjenda á skrá

Auðvelt í notkun
• Þú setur inn atvinnuauglýsingu í ráðningarkerfi
• Móttekur umsóknir í ráðningarkerfi
• Flokkar og vinnur úr umsóknum í ráðningarkerfi
• Svarar umsækjendum í ráðningarkerfi
• Ráðgjafar HH Ráðgjafar alltaf tiltaks ef á þarf að halda

Atvinnuauglýsingin þín nær til allt að 35.000 einstaklinga sem eru skráðir hjá HH Ráðgjöf í atvinnuleit.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Í ráðningarþjónustunni veitum við heildaraðstoð við ráðningarferlið. Sérfræðingar okkar sjá um alla úrvinnslu.

Vinnusparnaður

Fjöldi hæfra umsækjenda

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

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

Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði
mannauðsmála sem búa m.a. yfir mikilli
reynslu af ráðningum og hagnýtri menntun
Kynningarafsláttur gildir til 1. október 2021

HH RÁÐGJÖF

www.hhr.is - sími: 561 5900 - hhr@hhr.is

Vegna aukinna verkefna viljum vid baeta vid okkur oflugu starfsf61ki - vilt pu vera hluti af
h6pnum okkar? Vid leitum eftir jakvaedum einstaklingum sem syna metnad, frumkvaedi og
sjalfstaedi i starfi. Vinnan hja okkur er teymisvinna og pvi er porf a miklum og g6dum
samskiptum innanhuss sem utan. Nanar um storfin ma finna a umsokn.verkis.is.

HLJOE>VERKFR.EE>INGUR

Via leitum eftir hlj6averkfrreaingi a Byggingasvia sem hefur g6aa reynslu i hlj6ahonnun.

Starfia felst i fjolbreyttum honnunarverkefnum s.s. honnun ibuaa- og atvinnuhusnceais,
samgongumannvirkja, skipulagsverkefna og ymsum mcelingum a havaaa, hlj6ai og titringi.

VIE> BYGGJUM UPP
SAMFELOG
VERKfS veitir trausta raOgjof
sem styOur viO uppbyggingu
sjalfbcerra samfelaga. ViO hofum
mikla pekkingu a sviOi vistvamnar
honnunar og erum leiOandi a
heimsvisu pegar kemur aO gramni
orkuvinnslu og nytingu jarOvarma.
ViO byggjum upp sjalfbcer
samfelog viOa um heim meO pvi
aO hafa sjalfbcerni alltaf i huga viO
akvarOanatoku - allt fra fyrstu
hugmynd til forgunar.

BURE>ARVIRKJAHONNUE>UR
Via leitum eftir byggingarverkfrceaingi og byggingartceknifrreaingi a Orku- og ianaaarsvia
mea reynslu af honnun buraarvirkja. 1:>ekking a BIM aaferaarfrreainni og notkun likana via
honnun er kostur.
Starfia felst i honnun a vatnsafls- og jaravarmavirkjunum asamt ianaaarmannvirkjum. Um er aa
rreaa bceai alhliaa honnun a fyrirkomulagi mannvirkja en deilihonnun og buraarpolshonnun er
st6r hluti starfsins. Framkvcemdaeftirlit getur einnig veria hluti starfsins.

RAFMAGNSVERKFR.EE>INGUR EE>A RAFMAGNST.EKNIFR.EE>INGUR
A SVIE>I RAFORKUKERFA

Via leitum eftir rafmagnsverkfrceaingi eaa rafmagnstceknifrceaingi a Orku- og ianaaarsvia,
heist mea reynslu af vinnu via framleiaslu-, flutnings- og/eaa dreifikerfi raforku. 1:>ekking a
netkerfum er kostur.
Starfia felst einkum i vinnu via forritun og pr6fanir a varnar- og stj6rnbunaai i tengivirkjum og
oarum raforkumannvirkjum. Verksviaia getur oraia fjolbreytt og naa allt fra frumathugunum
og valkostagreiningum aa utboashonnun og yfirfera a honnun verktaka. i sumum tilvikum er
deilihonnun einnig unnin af h6pnum.

T.EKNITEIKNARI
Via leitum eftir trekniteiknara a Orku- og ianaaarsvia mea reynslu af notkun helstu
teikniforrita. Reynsla af utgafuferli teikninga og aa vinna mea BIM liken er kostur.
Starfia felst i gera teikninga og prividdarlikana i Autocad, Inventor og Revit asamt utgafu
teikninga og utanumhaldi teikningaskraa.

Nanari upplysingar veita:
Elin Greta Stefansd6ttir mannauasstj6ri, egs@verkis.is

#VERKiS

Aslaug 6sk Alfreasd6ttir, serfrceaingur i mannauasmalum, aoa@verkis.is

Ums6knarfrestur er til og med 8. september. S6tt er um a umsokn.verkis.is

Heill heimur af tækifærum
Víðtæk starfsemi á ólíkum sviðum býður upp á spennandi starfsframa í einstöku umhverfi með alþjóðlegu yfirbragði,
þar sem nýsköpun, náttúra og sjálfbærni renna saman í eitt.

Fjölbreytt félagslíf

Góð fríðindi

Þjálfun og fræðsla

Einstakt umhverfi

2-2-3 vaktavinna
eða dagvinna

Rútuferðir til og frá vinnu

Hollur og góður matur

Bláa Lónið er eitt af 25 undrum veraldar og hefur í um áratug verið í hópi
bestu heilsulinda heims og hlotið fjölmargar alþjóðlegar viðurkenningar.

Er draumastarfið þitt
handan við hornið?
Bláa Lónið óskar eftir að ráða til sín öfluga liðsfélaga í fjölbreytt og skemmtileg störf. Markmið Bláa Lónsins er að skapa
ógleymanlegar minningar fyrir gesti sína með gleði, virðingu og umhyggju að leiðarljósi.

Sérfræðingur í áætlanagerð og greiningum

Stafrænn vörustjóri - Vefsvæði

Umsjón með áætlanaferli samstæðu Bláa Lónsins og
þátttaka í gerð stjórnendaskýrslna og annarra greininga.

Leiðir þróun vefsvæða Bláa Lónsins,
með notendaupplifun að leiðarljósi.

Stafrænn vörustjóri - MyBlueLagoon

Viðskiptastjóri í markaðsdeild

Leiðir þróun á MyBlueLagoon,
sjálfsafgreiðslugátt fyrir gesti Bláa Lónsins.

Umsjón með markaðsefni húðvara Bláa Lónsins á
Íslandi og á erlendum mörkuðum.

Framreiðslu- og matreiðslunemar

Nuddari

Starfa undir leiðsögn heimsklassa framreiðslu- og
matreiðslumeistara á veitingastöðum Bláa Lónsins.

Annast nuddmeðferðir á stórfenglegu
upplifunarsvæði Bláa Lónsins.

Flotmeðferðaraðili

Móttökustarf á SPA svæði

Hámarka upplifun gesta með
flotmeðferðum í heilsulind Bláa Lónsins.

Ógleymanlegur gestgjafi í móttöku Bláa Lónsins sem
tekur þátt í að gera einstaka upplifun gesta enn betri.

Kynntu þér störfin nánar á storf.bluelagoon.is
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REKSTRARSTJÓRI
FASTEIGNA

Seltjarnarnesbær
Laus störf

Leikskóli Seltjarnarness
• Leikskólakennari, fullt starf
• Starfsmaður leikskóla, fullt starf
Upplýsingar um störf í Leikskóla Seltjarnarness
veitir Margrét Gísladóttir, aðstoðarleikskólastjóri,
margret.gisladottir@seltjarnarnes.is,
í síma 5959-281/291.

Starfið felur í sér umsjón með almennu viðhaldi, rekstri
og endurbótum ásamt verkstýringu á nýbyggingum.
Íslandshótel eiga og reka 17 hótel vítt og breitt um
landið. Herbergjafjöldi er um 1850 og heildarfjöldi
fermetra er um 90 þúsund.

Umsóknum ásamt fylgiskjölum skal skilað
á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar undir
seltjarnarnes.is – Störf í boði
Umsóknarfrestur um ofangreind störf er til
13. september 2021.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga við hlutaðeigandi stéttarfélag.

Í byggingu er nýtt 130 herbergja hótel við Lækjargötu,
Hótel Reykjavík Saga og framundan er fyrirhuguð
stækkun á Grand Hótel Reykjavík í Sigtúni.
HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐ
• Umsjón með reglubundnu viðhaldi fasteigna
• Samskipti við verktaka og samningagerð
• Gerð kostnaðar- og viðhaldsáætlana
• Verkstjórn og eftirlit með framkvæmdum

ÍSLANDSHÓTEL
ÖFLUG LIÐSHEILD

    

 

HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun á sviði bygginga, tækni eða verkfræði
• Meistararéttindi á byggingasviði æskileg
• Þekking og reynsla á byggingaframkvæmdum
• Sjálfstæði, hæfni í samskiptum og frumkvæði
• Reynsla af sambærilegu starfi kostur
Umsækjendur senda inn umsókn ásamt
ítarlegri ferilsskrá á ráðningarvef Íslandshótela,
islandshotel.is/storf
Merkt: Rekstrarstjóri Fasteigna - Íslandshótel
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Nánari upplýsingar veitir Erna Dís Ingólfsdóttir í
netfangi ernadis@islandshotel.is
Umsóknarfrestur er til og með 10. september

seltjarnarnes.is

GRINDAVÍKURBÆR

GRINDAVÍKURBÆR
Félagsþjónustan í Grindavík auglýsir starf
félagsráðgjafa laust til umsóknar. Um er að ræða
100% starf sem felur í sér verkefni á grundvelli
barnaverndarlaga nr. 80/2002 og laga nr. 40/1991 um
félagsþjónustu sveitarfélaga, auk annarra laga á
sviði félagsþjónustu.
Til greina kemur að ráða starfsmann með aðra
háskólamenntun sem nýtist í starfinu. Viðkomandi
starfsmaður þarf að geta hafið störf sem allra fyrst.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Starfsréttindi í félagsráðgjöf eða viðkomandi fagi
• Reynsla af störfum í félagsþjónustu er æskileg
• Reynsla á sviði barnaverndar er æskileg
• Reynsla af starfi í opinberri stjórnsýslu er kostur
• Krafist er góðrar alhliða tölvukunnáttu og þekking
á OneSystem er kostur
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum,
áhugi og reynsla af teymisvinnu
• Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæð vinnubrögð
• Jákvætt viðhorf og geta til að vinna undir álagi
• Gott vald á íslensku í ræðu og riti
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg
starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er
grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi
í starfið. Afrit af prófskírteini og leyfisbréfi þurfa að
fylgja umsókn. Umsóknarfrestur er til og með
22. september 2021.

Þátttakandi í íslensku
atvinnulífi í 50 ár
hagvangur.is

Umsókn ásamt fylgiskjölum skal skilað á netfangið
nmj@grindavik.is. Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Öll kyn eru
hvött til að sækja um.
Nánari upplýsingar gefur Nökkvi Mar Jónsson,
sviðsstjóri félagsþjónustu- og fræðslusviðs í
síma 420-1100.

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

Gagnastjóri Reykjavíkurborgar
Við leitum að kraftmiklum leiðtoga til að leiða skrifstofu gagnaþjónustu Reykjavíkurborgar
sem ber megin ábyrgð á hagnýtingu gagna Reykjavíkur. Gagnaþjónustan
tilheyrir Þjónustu- og nýsköpunarsviði borgarinnar og innan hennar starfar hópur
af öflugum gagnasérfræðingum.
Gagnastjóri er einn af lykilstjórnendum sviðsins og ber m.a. ábyrgð á og leiðir stefnu-

Stjórnendaleit

mörkun í stjórnun, meðhöndlun og hagnýtingu gagna borgarinnar. Starfið er hluti af

Reynsla og gott tengslanet sérfræðinga
Ráðum skilar árangri þegar finna þarf æðstu
stjórnendur eða fólk í stjórnir fyrirtækja.

stoðverkefnum borgarinnar sem og eitt af kjarnaverkefnum stafrænnar umbreytingar.

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.

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.

Starfssviðið er því vítt og fjölbreytt og gengur þvert yfir öll svið Reykjavíkur en litið er
til markvissrar stjórnunar og hagnýtingar gagna sem einn af lykilþáttum í að skapa virði
í starfseminni. Viðkomandi þarf að brenna fyrir mótun og þróun gagnadrifinnar menningar
og hafa sterka framtíðarsýn á uppbyggingu og hagnýtingu gagna innan Reykjavíkurborgar.

Ábyrgðarsvið gagnastjóra:
Að stýra teymi gagnasérfræðinga
Fagleg og fjárhagsleg ábyrgð skrifstofunnar
Ber ábyrgð á og veitir ráðgjöf við þróun gagna og gagnavara
og tryggir gæði og áreiðeinaleika þeirra
Ber ábyrgð á gerð mælaborða, rekstrarappa og annarri framsetningu gagna
Skilur og skilgreinir þarfir í meðhöndlun gagna og mótun upplýsinga
Leiðir þróun gervigreindar- og tölfræðilíkana hjá borginni
Stefnumótun, þróun og innleiðing gagnastefnu og gagnamenningu
Ber ábyrgð á líftíma gagna, geymslu og eyðingu þeirra
Tryggir auðvelt aðgengi notenda að gögnum
Fræðslu- og kynningarmál skrifstofunnar

Menntunar og hæfni:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun áskilin
Reynsla af greiningum, tölfræði og/eða verkefnastjórnum
Farsæl stjórnunarreynsla
Geta til að vinna undir álagi
Skipulögð vinnubrögð og metnaður í starfi
Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
Góð þekking og áhugi á þróun, hugbúnaði og tækjum
sem notuð eru á starfssviðinu
Greiningarhæfni og rökvísi
Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum og áhugi á að starfa í teymi
Mjög góð hæfni í íslensku og ensku í ræðu og riti
Umsóknarfrestur er til og með 19. september n.k. og skal umsókn fylgja starfsferilsskrá, prófskírteini og kynningarbréf þar sem umsækjandi gerir grein fyrir
áhuga og hæfni í starfið.
Upplýsingar um starfið veitir Óskar Jörgen Sandholt í gegnum tölvupóstfangið:
oskar.j.sandholt@reykjavik.is eða í síma 4 11 11 11. Launakjör eru samkvæmt
kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.
Reykjavíkurborg er skapandi og metnaðarfullur vinnustaður ásamt því að vera sá
stærsti á Íslandi. Verkefnin eru afar fjölbreytt og snerta daglegt líf borgarbúa með
margvíslegum hætti.
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að
vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

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

ILeikskólaleiðbeinandi
celandIc TImes

Krílasel ungbarnaleikskóli sem er einkarekinn
óskar
að markaðsdeild
ráða vananIcelandic
leikskólaleiðbeinanda
Laus
staðaeftir
í sölu-og
Times og Lands & Sögu.
í
100%
starf
sem
getur
hafið
störf
frá 1. október
Land og Saga media er útgáfufyrirtæki í örum vexti, hérlendis sem og á
Norðurlöndum.
Fyrirtækið
gefur út ávönduð
tímarit sem miða að því að
Umsóknir
sendist
krilasel@simnet.is
upplýsa væntanlega - og hingað komna ferðamenn, um allt sem viðkemur
ferðamennsku, menningu og viðskiptum á Íslandi.
Ritin Icelandic Times og Land og Saga eru ein útbreiddustu ferðatímarit landsins og eru gefin út á fimm tungumálum; ensku, íslensku,
frönsku, þýsku og kínversku. Land og Saga media býður einnig upp
á margvíslega þjónustu s.s. myndbandagerð, vefumfjallanir ofl.

Leitum að sölu- og markaðsfólki

Hlutverk sölumanns er að sinna helstu viðskiptavinum fyrirtækisins
með tilliti til þarfa og lausna í kynningarmálum þess. Sölumaður ber
Icelandic
Times og Land
& Saga eru
vönduð tímarit
ábyrgð
á samskiptum
við núverandi
viðskiptavini
ásamtumþróun nýrra
ferðamennsku, menningu og viðskipti á Íslandi.
viðskiptasambanda.
Við
ráðaþeim
einstakling
með af
brennandi
áhuga
því og
nýjasta
Ritinviljum
eru með
útbreiddustu
þessu tagi
hér áá landi
eru í
ferðamannaiðnaðinum
og góða samskiptahæfileika.
Viðkomandi
gefin út á fimm tungumálum;
íslensku, ensku, frönsku,
þýskuþarf
og að
vera
söludrifinn,
og óhræddur
við að afla nýrra
viðskipta.
kínversku,
aukhugmyndaríkur
öflugum vefmiðli
á fimm tungumálum
og er
kín-

verska
útgáfan með platform
WeChat.
er líkaaðila.
í öflugri
Laun
eru árangurstengd
og geta þvíá verið
mjögTímaritin
góð fyrir réttan
dreifingu á Keflavíkurflugvelli.

Helstu verkefni eru sala á þjónustu fyrirtækisins,

og viðhald
viðskiptasambanda.
Við leitum aðöflun
einstaklingum
sem
geta unnið sem sölu-markaðsHæfniskröfur
menn
fyrir tímaritin,vef og samfélagsmiðla útgáfunnar.
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Góðir sölu- og
og skipulagshæfileikar
samskiptahæfileikar
Áhugasamir
sendið umsókn með
ferilskrá á
• Reiprennandi í einu
• Almenn tölvukunnátta
info@icelandictimes.com
Norðurlandatungumáli er kostur
• Frumkvæði og metnaður
• Reynsla af sölumennsku er skilyrði
til að ná árangri

Áhugasamir sendið umsókn með ferilskrá á info@icelandictimes.com
merkta: „Atvinnuumsókn október 2016”.

IcelandIc TImes
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Til leigu

Menningarhúsið Hof
auglýsir til leigu eldhúsaðstöðu í kjallara Hofs
Menningarhúsið Hof auglýsir til leigu eldhúsaðstöðu í kjallara Hofs. Um er að ræða u.þ.b.
30 fermetra eldunarrými sem er fullbúið flestum
þeim tækjum sem þarf til framleiðslu matvæla.
Hluti rýmisins og tækja er samnýtt með veitingarekstri á jarðhæð sem hefur jafnframt forgang
í sameiginleg tæki. Gerð er krafa um að leigjendur geti þjónustað kaffihús sem rekið er á
jarðhæð Hofs.

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Almenningssalerni fyrir Skíðasvæði

höfuðborgarsvæðisins í Bláfjöllum - Salernishús,
útboð nr. 15291.

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

Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

Notkun leigjandans á rýminu takmarkast við
almennan opnunartíma Hofs. Leigusamningur
yrði gerður til 31. júlí 2022.
Nálgast má teikningar á vef Akureyrarbæjar.
Nánari upplýsingar veitir Þuríður Helga Kristjánsdóttir framkvæmdastjóri Menningarfélags
Akureyrar; netfang: thuridur@mak.is.
Óskað er eftir tilboðum í leigu fyrir umrætt rými
og rennur frestur til þess að skila inn tilboðum
er til 10. september 2021. Tilboðum skal skila
inn á netfangið umsoknir@mak.is merktar
eldhús.

valborgfs.is

FASTEIGNASALA

Garðabær - Arnarnes
Glæsilegt 400 fm einbýlishús til leigu.
Leigutími er frá 1. október 2021 í allt að 5 ár.
Í húsinu eru: 3-4 svefnherbergi, fataherbergi,
stórt eldhús, borðstofa, stofa með arni og
3 baðherbergi.
Á neðri hæð hússins er: svefnherbergi, pool
herbergi, bar, baðherbergi og þvottahús.
Einnig er aðstaða með beinu aðgengi út í garðinn
þar sem er eldunaraðstaða, heitur pottur o.fl.
Tvöfaldur bílskúr fylgir húsinu.
Frábær staðsetning með glæsilegu útsýni
Nóatún 17 | 105 Reykjavík | valborg@valborgfs.is | Sími 419 7900

ÚTBOÐ

Allar upplýsingar veitir Jónas Ólafsson lgf. 824 4320

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

Útboð nr. 2021-09
Innleiðing á viðskiptakerfi
Landsvirkjunar
Landsvirkjun óskar eftir aðilum til
þátttöku í samkeppnisviðræður að
undangengnu forvali vegna innleiðingar
á nýju viðskiptakerfi Landsvirkjunar.
Þrír þátttakendur verða valdir í forvali til
áframhaldandi viðræðna.
Innleiðingaraðili mun styðja við
Landsvirkjun við uppfærslu úr Microsoft
Dynamics AX2009 í Microsoft Dynamics
365 Finance. Verkefnið felur í sér í
hönnun, greiningu, uppsetningu og
þróun ásamt tengingum við önnur
kerfi. Einnig við gagnaflutning, þjálfun,
prófanir og gangsetningu auk möguleika
á áframhaldandi þjónustu við kerfið eftir
innleiðingu. Áætlað er að verkefnið taki
12 mánuði og stefnt er á gangsetningu í
fjórða ársfjórðungi 2022.
Útboðsgögn eru aðgengileg á útboðsvef
Landsvirkjunar
utbod.landsvirkjun.is
Tilkynningu um þátttöku ásamt
umbeðnum upplýsingum skal skila á
útboðsvefnum og rennur skilafrestur út
30.9.2021, kl. 13

Kristján

s: 867-3040

Viktoría Larsen
s: 618-5741

Guðbjörg G.

s: 899-5949

Ólafur Haukur
s: 866-1242

Garðar B.

s: 898-0255

Einar Örn

s: 823-4969

Sólveig

s: 869-4879

Kristín María
s: 837-1177

Garðar Hólm
s: 899-8811

Ragnheiður
s: 788-3069

Guðlaug

Hallgrímur

s: 661-2363

s: 896-6020

Halldór

Bára

s: 660-5312

s: 693-1837

OP

IÐ

Garðar K.

s: 853-9779

Aðalsteinn Jón
s: 767-0777

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

Styrmir

s: 846-6568

Michalina
s:766-0891

Linda

s:848-9455

VIÐ
ERUM
TRAUSTI

Thelma

s: 860-4700

OP

IÐ

HÚ

S

Lækjasmári 86 – 201 Kópavogur

Styrmir
s: 846-6568

Kristján
S: 867-3040

Glæsileg og nýuppgerð 6-7 herbergja 200,5 fm íbúð á 2 hæðum á frábærum stað í Kópavogi. Nýtt eldhús
og baðherbergi. Tvennar svalir. Fallegt útsýni. Sérmerkt bílastæði með rafhleðslustöð í bílastæðahúsi.
Öll helsta þjónusta í göngufæri. Nánari uppl. veita Styrmir s:846-6568 og Kristján s:867-3040.
Verð: 89,9 millj.

OP

IÐ

S

Holtagerði 84 – 200 Kópavogur

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 6. SEPT. KL.17:30 – 18:00

Guðlaug
S: 661-2363

Garðar Hólm
S: 899-8811

Kristján
S: 867-3040

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 6. SEPT. KL.17:30 – 18:00

Einstaklega vel skipulögð 3ja herbergja 106,4 fm íbúð á 2.hæð í tvíbýlishúsi með sérinngangi og bílskúr.
Tvö svefnherbergi en auðvelt er að bæta þriðja herberginu við. Einstaklega snyrtileg lóð og góður
bílskúr. Nánari uppl. veita Gulla s:661-2363, Garðar Hólm s:899-8811 og Kristján s:867-3040.
Verð: 64,9 millj.

OP

IÐ

HÚ

S

Skipholt 50A – 105 Reykjavík

Einar Örn
S: 823-4969

Kristján
S: 867-3040

Vel skipulögð 3ja herbergja 104,3 fm íbúð með suðaustur svölum á 2.hæð, geymsla innan íbúðar og sér
þvottahús. Góð staðsetning og verslunarkjarnar í göngufæri. Nánari uppl. veita Einar Örn s:823-4969 og
Kristján s:867-3040.
Verð: 57,9 millj.

OP

IÐ

Guðlaug
S: 661-2363

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 7. SEPT. KL.17:30 – 18:00

Falleg 4ra herbergja 110,4 fm íbúð á 2.hæð með stæði í bílageymslu í nýlegu lyftuhúsi. Þrjú rúmgóð
herbergi. Stutt í skóla, leikskóla, verslanir og alla þjónustu. Nánari uppl. veita Gulla s:661-2363, Garðar
Hólm s:899-8811 og Kristján s:867-3040.
Verð: 59,9 millj.

IÐ

HÚ

S

Asparfell 12 – 111 Reykjavík
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 7. SEPT. KL.17:30 – 18:00

Kristján
S: 867-3040

Garðar Hólm
S: 899-8811

OP

Guðbjörg G.
S: 899-5949

Björt og falleg 2ja herb. 71,8 fm endaíbúð á 5.hæð með sérinngangi frá svalagangi í álklæddu lyftuhúsi.
Góðar suðursvalir með fallegu útsýni. Íbúðin hefur verið töluvert endurnýjuð. Frábært útsýni til suðurs
og norðurs. Myndavélakerfi í sameign og bílastæðum. Nánari uppl. veitir Guðbjörg s:899-5949.
Verð: 36,9 millj.

HÚ

S

Tröllakór 6–10 – 203 Kópavogur

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 7. SEPT. KL.17:30 – 18:15

HÚ

HÚ

S

Kambavað 1-3 – 110 Reykjavík
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 7. SEPT. KL.17:30 – 18:00

Guðlaug
S: 661-2363

Garðar Hólm
S: 899-8811

Einstaklega vel skipulögð 3ja herbergja 100,3 fm íbúð á 3.hæð í lyftuhúsi. Frábært útsýni og tvö bílastæði í bílakjallara. Frábær staðsetning og barnvænt hverfi með góðum leik- og grunnskóla. Einnig er
stutt í útivistarparadís eins og Heiðmörk, Rauðavatn, Ellliðaárdal og Elliðavatn. Nánari uppl. veita Gulla
s:661-2363 og Garðar Hólm s:899-8811.
Verð: 54,9 millj.

Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is - sími 534 1020

TIL SÖLU Ármúli 28-30
Til sölu heildareignin að Ármúla 28-30, 108 Reykjavík,
alls 2.752.3 m²
Húsið er á 3 hæðum og er búið opnum vinnurýmum, lokuðum
skrifstofum, fundarherbergjum, tæknirýmum og skjalageymslum.
Fullbúið framleiðslueldhús með matsal er á 1. hæð. ásamt
móttökurými og snyrtingum.
Bakinngangur/ starfsmannainngangur er til staðar. Mögulega er hægt að breyta 1. hæðinni í verslunar- eða þjónustuhúsnæði þar sem yfir 3ja metra lofthæð er til staðar.
Kaffistofur með innréttingum og snyrtingar eru fyrir miðju á
hverri hæð. Teppi og parket er á gólfum í skrifstofurýmunum.
Kerfisloft og lýsing er í loftum ásamt kælibúnaði.
Hluti Ármúla 28 er í útleigu. Varaaflstöð er i bakhúsi og góðar
ljósleiðaratengingar eru til staðar í húsinu.
Um 74 bílastæði eru við húsið. Húsnæðið er án virðisaukaskattskvaðar.
Nánari upplýsingar um eignirnar veitir Helgi Már Karlsson
löggiltur fasteignasali s. 897 7086 hmk@jofur.is

Geir Sigurðsson
s: 655-9000
Lögg. fast.

Vesturberg 94, Rvk.

IÐ

OP

IÐ

OP

Opið hús kl. 17.00 – 18.00 miðvikudaginn 8. september

Falleg og endurnýjuð 4–5 herbergja 105,2 fm íbúð á 2.hæð. Íbúðin skiptist í
sjónvarpshol, eldhús með borðkrók, stofu með vestur-svölum og útsýni, þrjú
herbergi og baðherbergi. Ný eldhúsinnrétting og tæki í eldhúsi. Nýr korkur á
eldhúsi. Sérsmíðaðir vandaðir skápar í sjónvarpsholi og tveimur herbergjum. Ný
baðinnrétting með nýjum vask og blöndunartækjum. Nýtt gler að hluta. Íbúðin er
öll nýmáluð. Útsýni.
Verð 50,9 m.
Geir sími 655-9000

Lögg. fast.

Suðurbraut 24, Hf.

S

HÚ

Aðalsteinn Steinþórsson
s: 896-5865

Mosarimi 5, Rvk.

S

HÚ

Opið hús kl. 17:00 – 18.00 mánudaginn 6. september

Góð 3ja herbergja 81,1 fm íbúð á 2.hæð. Íbúðin skiptist í eldhús með borðkrók, stofu með svölum og útsýni, hol, flísalagt baðherbergi með baðkari,
handklæðaofn, baðinnréttingu og vegghengdu salerni, tvö herbergi með
fataskápum og þvottaherbergi er með glugga og skolvaski. Hol er með glugga
og getur hentað vel fyrir vinnuaðstöðu. Húsið lítur vel út.
Verð: 43.9 m.
Geir sími 655-9000

IÐ

OP

S

HÚ

Opið hús 17.00 – 18.00 mánudaginn 6. september

Björt og vel skipulögð 3ja herbergja 80.6 fm íbúð, á 1.hæð merkt 0101. íbúðin
er með sérinngangi og stórri timburverönd til suðurs með skjólveggjum.
Eignin skiptist í forstofu, gang, 2 svefnherbergi, eldhús, stofu, baðherbergi,
og geymslu innan íbúðar. Mjög stutt er í skóla, leikskóla, verslun og þjónustu
í Spönginni.
Verð 47,5 m.
Aðalsteinn 896-5865

Suðurbraut 31 - byggingalóð.

Til sölu 1,03 hektara byggingalóð í Tjarnarbyggð rétt við Selfoss. Lóðin
Suðurbraut 31 er 10.391 fm eignarlóð. Byggðin er heilsársbyggð úr landi
Kaldaðarnes, mitt á milli Eyrar¬bakka og Selfoss. . Búgarðabyggðin tryggir
þér víðtækar heimildir til húsdýrahalds, ræktunar og atvinnustarfsemi því
tengdu. Tjarnabyggð hentar einstaklega vel fyrir hestafólk, með fjölbreyttum
reiðleiðum og góðu beitilandi.
Verð: 7,3 m.
Geir sími 655-9000

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM STÆRÐUM OG
GERÐUM
FASTEIGNA
Á SÖLUSKRÁ
FRÍTT VERÐMAT
Í SEPTEMBER

HÚSASÖLUNA
VANTAR LIÐSAUKA
Húsasalan óskar eftir
löggiltum fasteignasala
eða nema í fasteignasölu.
Áhugasamir hafi samband við
Geir Sigurðsson, geir@husasalan.
is; s: 655-9000.

Þátttakandi
í íslensku
atvinnulífi
í 50 ár

Íbúð í Kópavogi óskast
Traustur kaupandi óskar eftir 150-200 fm íbúð með
sjávarútsýni í Kópavogi.
Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
sverrir@eignamidlun.is
861 8514
Grensásvegi 11 108 Reykjavík | Sími 588-9090 | eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

5.sept. 15::00-17:00

Einbýlishús í Garðabæ óskast

hagvangur.is

Traustur kaupandi óskar eftir 200-300 fm einbýlishúsi í
Garðabæ. Æskileg staðsetning: Ásahverfi eða Prýðahverfi.
Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
sverrir@eignamidlun.is
861 8514
Grensásvegi 11 108 Reykjavík | Sími 588-9090 | eignamidlun.is

RÁÐGJÖF

RÁÐNINGAR

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

Indriðastaðir
Sumarbústaður

311 Borgarnes
80 fm í heild

Gunnar Helgi Einarsson
Löggiltur fasteignasali
gunnar@eignamidlun.is
615 6181

4 herb.

43.900.000

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

RANNSÓKNIR

KJARNA - ÞVERHOLTI 2
• 270 MOSFELLSBÆ
• SÍMI: 586 8080

WWW.FASTMOS.IS

Svanþór
Einarsson
Lögg. Fast.
S: 698-8555

Hólmbergsbraut 5 – Reykjanesbæ „Laust strax“

Fasteignasali óskast!
Trausti fasteignasala óskar eftir að ráða
löggiltan fasteignasala eða nema til löggildingar
fasteignasala til starfa.
Vaxandi fasteignasala í léttu og skemmtilegu
starfsumhverfi. Góðir tekjumöguleikar.
Reynsla af sölu fasteigna kostur.
Fáið frekari upplýsingar hjá Kristjáni Baldurssyni
í síma 867-3040 eða kristjan@trausti.is
Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

Ný ca 167 m2 atvinnuhúsnæði. Húsnæðin eru skráð ca. 127 m2 og auk þess eru ca. 40
m2 óskráð geymsluloft. V. 33,9 m. - 36,9 m.
Svanþór Einarsson Löggiltur fasteignasali

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

AUSTURGATA 41

Hlíðasmára 4 • 200 Kópavogur • domusnova@domusn

Skráð 211 M2. Ásett verð kr. 124.700.000. Mjög góður útleigu
möguleiki af eigninni, þ.e., tveggja herbergja íbúð á neðri
hæð hússins en að auki er stúdíóíbúð til hliðar við húsið.
Eignin sem um ræðir er þekkt í Hafnarfirði sem “hús Eiríks
læknis” en það var upphaflega byggt árið 1919. Húsið er
staðsett á vinsælum stað í hjarta Hafnarfjarðar en Austurgatan hefur mjög fallega ásýnd og staðsetningin góð þar
sem stutt er í miðbæjar kjarna Hafnarfjarðar.
Áhugasamir geta bókað skoðun hjá Guðný Ösp
Ragnarsdóttur, lgf., í síma 665-8909 eða með tölvupósti á
go@domusnova.is

www.domusnova.is

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

520 9595

Áb. Sigurður G unnla ugsson löggiltur fa stei g n as al i

Fa s t ei g n a s a l an T O R G

Hafdís
Fasteignasali

Sigurður
Fasteignasali

Garð at o rg i 5

Dórothea
Fasteignasali

Þorsteinn
Fasteignasali

2 1 0 Garð a bær

Jóhanna Kristín Sigríður Rut
Fasteignasali
Fasteignasali

820 2222 898 6106 898 3326 694 4700 837 8889 699 4610

Maríugata 38-40

kraftur • traust • árangur

www.fs torg.i s

Berglind
Fasteignasali

Jón Gunnar
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AÐEIN
S
4 ÍBÚÐ
IR
EFTIR

Íbúð 308
117.1 m2
Stæði í bílageymslu
Verð 69,9 mkr

Nýjar og glæsilegar íbúðir í 33 íbúða
húsi í Urriðaholti. Einstaklega vel
staðsett hús í göngufæri frá skóla,
verslanir í Kauptúni, einstöku
útivistarsvæði og einum af betri
golfvöllum landsins.
Herbergi: 4

Stærð: 116,6-161,2 m2

Verð frá: 69.900.000 - 85.900.000

OPIÐ HÚS

sun. 5. sept kl. 15:00-15:30

•

4ra herbergja íbúðir

•

Glæsilegar innréttingar frá Nobilia í Þýskalandi

•

Innfelldur ísskápur

•

Sér þvottahús

•

Tvö baðherbergi fylgja nokkrum íbúðum

•

Bílastæði í bílageymslu eða bílskúr

•

Álklætt hús að utan sem lágmarkar viðhald

•

Byggingaraðili hússins er Þgverk

Þorgeir

fasteignasali
gsm: 696 6580
thorgeir@fstorg.is
Barmahlíð 13

105 Reykjavík

69.900.000

Efstaleiti 27

103 Reykjavik

46.500.000

Hrísmóar 1

210 Garðabær

59.500.000

OPIÐ HÚS sunnudaginn 5. sept. kl. 13:00-14:00
Herbergi: 5

Stærð: 105,1 m2

Vel skipulögð sérhæð við Barmahlíð í Hlíðunum. Íbúðin er skv Þjóðskrá Íslands 105,1 fm og
skiptist í forstofu, samliggjandi eldhús og stofu, geymslu, þrjú barnaherbergi, hjónaherbergi
og baðherbergi. Íbúðin hefur verið talsvert endurnýjuð á síðustu árum, meðal annars skipt
um dren, skolp, þak og glugga. Eldhús og baðherbergi endurnýjað nýlega. Upplýsingar
veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580

Furugrund 3

200 Kópavogur

56.900.000
OPIÐ HÚS mánudaginn 6. sept. kl 17.30-18.00

OPIÐ HÚS mánudaginn 6. sept. kl. 17:30-18:00

Herbergi: 2

Herbergi: 3

Stærð: 52,4 m2

Glæsileg 2ja herbergja íbúð á 2.hæð á þessum eftirsóttastað í
miðborginni Efstaleiti 27 (Ruv reitnum) þar sem göngufæri er í alla
þjónustu.
HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222
Herbergi: 2 Stærð: 83, m
Glæsileg fullbúin ný og vönduð íbúð með sérinngangi og verönd á þessum eftirsótta og rótgróna stað við náttúruparadísina Fossvogsdalinn Kópavogsmegin. Falleg
innréttig frá Axis, harðplankaparket og flísar frá Agli Árnasyni, AEG eldhústæki og
innbyggður ísskápur með frysti og uppþvottavél fylgir með.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222
2

Íbúðin er skráð skv f.mr 52,4 fm í góðu viðhaldslitlu lyftuhúsi. Íbúðin
skiptist í alrými með eldhúsi og útgengi á svalir, eitt svefnherbergi,
baðherbergi með þvottaaðstöðu og sérgeymslu í sameign, skráð
8,2 fm. Fallegar samrýmdar innréttingar innfluttar af GKS og
gólfefni er harðparket og flísar.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Stærð: 109.9 m2

Björt og rúmgóð útsýnisíbúð á 8. hæð í vinsælu fjölbýlishúsi í hjarta
Garðabæjar. Um er að ræða 3.herb íbúð sem er skráð 109.9 fm skv.
fmr og að auki er geymsla í sameign um 4fm að stærð. Svefnherbergi
eru tvö (mögulegt er að bæta við 3ja. svefnherberginu) Þvottaherbergi
er innan íbúðar, sjónvarpshol og rúmgóðar og bjartar stofur. Tvennar
svalir eru í íbúðinni til austurs og suðurs með stórfenglegu útsýni og
suðursvalirnar eru yfirbyggðar. Lyfta er í húsinu og fjöldi bílastæða við
húsið.
Upplýsingar veitir Darri fasteignasali í gsm: 767 0000
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OPIÐ HÚS

5. sept. 13:00-13:30

Stigahlíð 43
Hæð - Sérinng.

186.5 fm

105 Reykjavík
5 herb.

89.900.000

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

Laugateigur 60
105 Reykjavík
Einbýlis - aukaíbúð - bílskúr

322 fm

6 herbergi

169.000.000
Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is
777 2882

Grandavegur 42
Lyftuhús - yfirbyggðar svalir

110,6 fm

3 herb.

76.900.000

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

OPIÐ HÚS 5. SEPT. 15:00-16:00

107 Reykjavík

OPIÐ HÚS

4. sept. 13:00-13:30

Njálsgata 48

Furugrund 3

101 Reykjavík
Einbýli með 3 íbúðum

200 Kópavogur
144,3 fm

Íbúð 303

89,4 fm

85.000.000
Lárus Ómarsson
Löggiltur fasteignasali
larus@eignamidlun.is
824 3934

Skeljagrandi 13
107 Reykjavík
3 herb.

63.500.000
Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali
dadi@eignamidlun.is
824 9096

Einbýli með bílskúr

288 fm

8 herb.

145.000.000
Magnea Sverrisdóttir
MBA og löggiltur fasteignasali
magnea@eignamidlun.is
861 8511

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

5. sept. 14:30-15:00

OPIÐ HÚS

6. sept. 17:00-17:30

5. sept. 13:00-13:30

Bræðraborgarstígur 7

Sunnusmári 23, íbúð 0102

Austurtún 10

101 Reykjavík

201 Kópavogur

225 Garðabær

Fjölbýli - útsýni

3 herb.

107,4 fm

Fjölbýli

76 fm

69.900.000

3 herb.

Einbýlishús með sjávarútsýni

56.900.000

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

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is
777 2882

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

5.. sept. 14.00-14.30

6. sept. 17:00-18:00

Vallakór 1-3

Smyrilshlíð 3

108 Reykjavík
Einbýli - Stór pallur

102 Reykjavík
291,6 fm

6 herb.

203 Kópavogur

Fjölbýli - sérinng. - verönd

Tilboð

91 fm

3 herb.

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

OPIÐ HÚS

7. sept 17:00-17:30

OPIÐ HÚS

6. sept. 17:15-17:45

5. sept. 15:00-15:30

Tjarnargata 10a

Tunguvegur 5

101 Reykjavík

108 Reykjavík
4 herb.

Tvíbýli

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

Dalsel 14
109 Reykjavík
3 herb.

67,6 fm

63.500.000

3 herb.

115,2 fm

64.900.000

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is
777 2882

OPIÐ HÚS

123,3 fm

Fjölbýli - bílageymsla

66.900.000

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

Fjölbýli

115.900.000

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is
777 2882

Rauðagerði 62

7 herb.

249 fm

Endaraðhús

42.900.000
Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali og sölustjóri
thorarinn@eignamidlun.is
899 1882

233,8 fm

9 herb.

55.900.000
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 Levý 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
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TIL SÖLU

Valhallarbraut 763 og 764 í Reykjanesbæ
Í húsi nr. 763, sem skráð er sem gistiheimili, eru alls 96 herbergi á þremur hæðum. Matshlutar eru 48 talsins, 16 á
hverri hæð, auk sameignar. Hvert herbergi er skráð 52 m2 og deilir baðherbergi með öðru herbergi. Herbergin er
búin húsgögnum að hluta. Samkvæmt Þjóðskrá Íslands er flatarmál matshluta 01 með sameign skráð 3.369,8 m2.
Hús nr. 764 er skráð sem pósthús. Um er að ræða sér timburhús á einni hæð, matshluti 02 er skráður 146,4 m2
samkvæmt Þjóðskrá Íslands. Eitt fastanúmer er fyrir báða eignarhluta 231-0750. Heildareign er skráð 2.646 m2 án
sameignar en er 3.516,2 m2 með sameign. Stærð lóðar sem er leigulóð er skráð 11.657 m2.

Verð: 650 millj.

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

Þátttakandi í íslensku
atvinnulífi í 50 ár

hagvangur.is

Alþingiskosningar 2021

Pólitík

með Páli Magnússyni

Einn kunnasti fréttaspyrill þjóðarinnar snýr aftur
í sjónvarpið með tilþrifum, reynslunni ríkari frá Alþingi –
og tekur nú stjórnmálaforingjana á beinið,
hverja á fætur öðrum, leiðir þá sundur eða saman
– og það verður töluð pólitík, án undanbragða
og svaranna krafist sem að var spurt.
Fylgstu með Pólitík með Páli Magnússyni á hverju
miðvikudagskvöldi á Hringbraut klukkan 19:30
og strax aftur klukkan 21:30.

Alþingiskosningar verða haldnar 25. september 2021

Fylgstu með á
á Hringbraut

