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FSRE

Viltu móta framtíðina
með okkur?
FRAMKVÆMDASTJÓRI
EIGNA- OG AÐSTÖÐUSTÝRINGAR

FRAMKVÆMDASTJÓRI
LEIGUÞJÓNUSTU

FRAMKVÆMDASÝSLAN
- RÍKISEIGNIR

Við leitum að öflugum og framsýnum stjórnanda til að byggja
upp nýtt stefnumarkandi svið sem hefur það hlutverk að
stýra og þróa eignasafn FSRE með hliðsjón af þörfum
ríkisins, bæta gæði aðstöðu og lækka kostnað við rekstur
eignasafnsins.

Við leitum að öflugum og lausnamiðuðum stjórnanda til
að byggja upp nýtt svið Leiguþjónustu sem hefur það
hlutverk að leigja út, viðhalda og reka viðeigandi aðstöðu
fyrir ríkisaðila með hagkvæmni, sjálfbærni og ánægju og
þarfir notenda að leiðarljósi.

Framkvæmdasýslan og
Ríkiseignir sameinuðu nýverið
krafta sína undir heitinu
Framkvæmdasýslan-Ríkiseignir
(FSRE). Sameinuð stofnun
þróar og rekur aðstöðu á
vegum ráðuneyta, stofnana
og annarra ríkisaðila og gegnir
með því mikilvægu hlutverki
í þjónustu við borgarana.

Meðal lykiláherslna á næstu misserum verður innleiðing
langtímaáætlana um nýtingu og þróun eignasafnsins sem
og þróun og innleiðing viðmiða í ólíkum eignaflokkum á
grundvelli verndargildis eigna og þróunar samfélagsstærða.

Meðal lykiláherslna á næstu misserum verða þróun
þjónustuleiða og lausna sem styðja við aukna skilvirkni
í opinberri þjónustu um leið og leitast verður við að
hámarka nýtingu eigna.

Helstu verkefni og ábyrgð

Helstu verkefni og ábyrgð

Stefnumörkun, fjármögnun og þróun eignasafns
FSRE í samvinnu við fjármála- og efnahagsráðuneytið
Ábyrgð á stýringu eignasafns, frumgreining og mat
á fjárfestingakostum, hagkvæmniútreikningar og
ákvörðun leigugjalds
Ábyrgð og umsjón með kaupum og sölu fasteigna
FSRE og öflun ytri leigusamninga
Þróun og innleiðing framkvæmda- og fjárfestingaáætlunar
ríkisins í samvinnu við fjármála- og efnahagsráðuneytið
Samskipti við ráðuneyti, stofnanir og aðra hagsmunaaðila
vegna stefnumörkunar
Stjórnun og ábyrgð á daglegum rekstri, mannauðsmálum
og nýsköpun sviðsins sem og stafrænni þróun þess
Áætlanagerð, stefnumótun og þátttaka
í framkvæmdastjórn FSRE

Ábyrgð á og eftirfylgni með þjónustuupplifun viðskiptavina
Samskipti við ráðuneyti, stofnanir og aðra hagsmunaaðila
í tengslum við leigusamninga og þarfir þeirra fyrir
aðstöðu á hverjum tíma
Ábyrgð á gerð og eftirfylgni áætlana vegna viðhalds
og rekstrar aðstöðu
Þróun og veiting notendaráðgjafar um nýtingu og
bætta aðstöðu
Þróun aðstöðutengdrar þjónustu í húsnæði ríkisaðila
s.s. vegna búnaðar, stoðþjónustu og stafrænna innviða
Stjórnun og ábyrgð á daglegum rekstri, mannauðsmálum
og nýsköpun sviðsins og stafrænni þróun þess
Áætlanagerð, stefnumótun og þátttaka
í framkvæmdastjórn FSRE

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ 22. NÓVEMBER
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og ítarlegt kynningarbréf.
Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran, thelma@intellecta.is, og Helga Birna Jónsdóttir, helga@intellecta.is, í síma 511 1225

Eignasafn FSRE samanstendur
af 530 þúsund m² húsnæðis
í 380 eignum auk um 300 jarða
og landsvæða.
Um þessar mundir vinnum við að
um 130 þróunarverkefnum sem
snerta flest svið mannlífsins;
s.s. heilbrigðis- og velferðarmál,
menningu, menntun, löggæslu,
dómskerfi, náttúru og friðlýst
svæði.
Framundan eru spennandi tímar
í þróun sameinaðrar stofnunar.
Við leitum því að jákvæðu
og drífandi fólki sem hefur
brennandi áhuga á að taka
þátt í vegferðinni með okkur.

www.fsre.is

Verkefnastjóri
Hefur þú ástríðu fyrir umhverfismálum og sjálfbærni hafsins og áhuga á að vinna í
þverfaglegu og alþjóðlegu sjávarútvegsteymi MSC?
Marine Stewardship Council (MSC) leitar að metnaðarfullum einstaklingi í stöðu verkefnastjóra í Norður-Atlantshafsteymi félagsins með aðsetur á Íslandi. Vinna viðkomandi mun aðallega vera fyrir aðila á Íslandi, Færeyjum,
Grænlandi en einnig að hluta fyrir norska aðila. Að auki felur starfið í sér viðamikil samskipti við aðrar skrifstofur
MSC víða um heim. Verkefnin eru m.a. að vinna að framgangi MSC í samstarfi við hagsmunaaðila ásamt því að
byggja upp og viðhalda þverfaglegum samböndum.
Helstu verkefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Vinna að framgangi MSC á Norður-Atlantshafssvæðinu

• Háskólagráða í sjávarútvegsfræði, umhverfis- og auðlindafræði eða sambærilegt nám tengt náttúruauðlindum,

• Kynna virði MSC vottunar fyrir nýjum hagsmunaaðilum

sjálfbærni eða umhverfisstjórnun. Meistaragráða er kostur

ásamt því að aðstoða og styðja við núverandi aðila

• Framúrskarandi samskiptahæfni, metnaður og drifkraftur

• Skipuleggja fundi MSC ásamt öðrum viðburðum á

• Skipulagshæfni og geta til að vinna bæði sjálfstætt og í teymi

vegum stofnunarinnar
• Þróa og útbúa kynningarefni MSC fyrir hagsmunaaðila

• Þekking á sjálfbærni og umhverfisvottunum er kostur
• Reynsla af sambærilegu starfi er kostur

á Norður-Atlantshafssvæðinu
• Hafa umsjón með rafrænum fréttabréfum

• Reynsla af verkefnastjórnun og áætlanagerð

• Önnur tilfallandi verkefni

• Reynsla af kynningum og framsetningu efnis
• Reynsla af því að starfa með hagsmunaaðilum tengdum
sjávarútvegi
• Framúrskarandi hæfni í íslensku og ensku í töluðu og rituðu
máli. Kunnátta í norsku eða öðru Norðurlandatungumáli er
skilyrði

Umsóknarfrestur er til og með 17. nóvember 2021. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja
starfsferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir hæfni viðkomandi sem nýtist í starfi. Starfsferilskrá og
kynningarbréfi þarf að skila inn á ensku. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað að
ráðningu lokinni. Við hvetjum alla áhugasama aðila, óháð kyni, að sækja um.
Ítarlegri upplýsingar um starfið og MSC má finna á www.intellecta.is.
Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og
Helga Birna Jónsdóttir (helga@intellecta.is) í síma 511 1225.

RÁÐNINGAR

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu,
getu og reynslu starfsmanna.
Hver einstök ráðning er mikilvæg
fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis
og viðkomandi einstaklings að vel
takist til.
Hafðu samband við okkur og sjáðu
hvað við getum gert fyrir þig.

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

Intellecta ehf.
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Mannauðsstjóri
Hafnarfjarðarbær leitar að metnaðarfullum og kraftmiklum einstaklingi í starf mannauðsstjóra.
Mannauðsstjóri leiðir daglegan rekstur ásamt uppbyggingu og þróun mannauðsmála í samstarfi við
stjórnendur. Mannauðsstjóri stýrir teymi mannauðsráðgjafa og hefur yfirumsjón með mannauðsstefnu
sveitarfélagsins. Starfið tilheyrir stjórnsýslusviði og er næsti yfirmaður sviðsstjóri stjórnsýslu. Um fullt
starf er að ræða.
Helstu verkefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Þróun og eftirfylgni mannauðsstefnu og þeim hluta

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, meistarapróf eða
sambærilegt nám skilyrði

mannréttinda- og jafnréttisstefnu sem snýr að starfsfólki
• Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur og starfsfólk í

• Starfsreynsla á sviði stjórnunar og mannauðsmála
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu og á sviði

mannauðsmálum

vinnuréttar er æskileg

• Stýring verkefna innan mannauðsteymis
• Ábyrgð á mannauðsferlum, þróun þeirra, samræmingu,

• Þekking og reynsla af úrvinnslu tölfræðilegra gagna
um mannauðsmál er kostur

innleiðingu, þjálfun og umbótum
• Fræðsla og starfsþróun fyrir stjórnendur og starfsfólk

• Leiðtogahæfni og reynsla af breytingastjórnun

• Ýmiskonar upplýsingamiðlun til starfsfólks

• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum

• Framkvæmd og eftirfylgni vinnustaðagreininga

• Frumkvæði, sjálfstæði og skipulagshæfni

• Umsjón og ábyrgð á jafnlaunavottun og jafnlaunastaðli

• Mjög góð íslenskukunnátta í ræðu og riti og góð
enskukunnátta

Hafnarfjarðarbær er þriðji stærsti bær landsins. Framsækið sveitarfélag sem byggir á fjölskylduvænu umhverfi,
fyrirmyndarþjónustu og öflugu atvinnulífi. Hjá Hafnarfjarðarbæ starfa liðlega 2.000 manns. Áhersla er lögð á að hjá
bænum starfi fólk sem getur veitt bestu þjónustu sem völ er á af þekkingu, ábyrgð og metnaði. Nánari upplýsingar um
Hafnarfjarðarbæ má finna á www.hafnarfjordur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 22. nóvember 2021. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja
starfsferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist
í starfi. Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við BHM. Vakin er athygli á stefnu
Hafnarfjarðarbæjar um að jafna hlutfall kynja í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika
samfélagsins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og
Helga Birna Jónsdóttir (helga@intellecta.is) í síma 511 1225.

RÁÐGJÖF

RÁÐNINGAR

RANNSÓKNIR

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

Starfsmenn eru lykill
að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu
og gera ákvarðanir markvissari

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

Intellecta ehf.
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The Danish Embassy is looking for a new staff member
Position:
Type of employment:
Starting date:
Location:

Housekeeper
Part time employment
Soon as possible
Danish Embassy in Reykjavik, Hverfisgata 29

Deadline for application:

14. November 2021

Tannlæknarými Til leigu í vesTurbænum
Tannlæknarými með stól og tækjum er laust til leigu.
Á stofunni starfa þrír tannlæknar og pláss er fyrir
þann fjórða. Fín aðstaða og góð staðsetning.
Hagstæð leigukjör í boði.
allar upplýsingar veitir garðar
í síma 863-0152 eða hbakki@simnet.is

The Danish Embassy in Reykjavik is looking for a new housekeeper in the Residence of the Ambassador interested in being part of the
positive and dynamic Embassy team.
As housekeeper, you are coordinating the everyday representation in the Residence of the Ambassador. The housekeeper is responsible for
the household in general and smooth operations like cleaning, washing and ironing as well as preparing occasional meals.
The housekeeper is responsible for setting tables for dinner and lunch events and further service operations before and after occasional
receptions.
We are looking for the right person with a positive and flexible mind-set and with a keen interest in making a difference. Danish language
skills is not a requirement but a good level of English is. Drivers’ license is also a requirement. Working hours are 20 per week.
Place of work is the Danish Embassy Residence, Hverfisgata 29, 101 Reykjavik. The 20 hours are flexible. From time to time the job will further
require evening or weekend shifts in connection with receptions and dinner events.
Payments for occasional extra hours will be separate and according to Icelandic terms and tariffs.
Terms of employment
Salary and employment conditions will be in accordance with qualifications and follow official Icelandic terms and tariffs and the conditions
as locally employed at the Danish Embassy.
Salary and contract
Starting as soon as possible. The employment requires security clearance.
Application
You apply for the position by sending an email to rekamb@um.dk marked ‘Housekeeper’ with a brief resume and description of previous
employment. The Embassy should receive your application no later than Sunday 14th November.
The Danish Ministry of Foreign Affairs wants to promote equality and diversity. Therefore, all qualified and interested regardless of age,
gender, religion and ethnicity are encouraged to apply for the position.
Contact
If you have any questions, you are welcome to contact Deputy Head of Mission, Adam Grønholm: +354 888 4116 / adagro@um.dk
Danish Embassy • Hverfisgata 29 • 101 Reykjavik • Iceland

INNRÉTTINGAR

Hönnun & söluráðgjöf

HTH er einn stærsti framleiðandi innréttinga í Evrópu, enda
er dönsk hönnun og hugvit mikils metin og danskt handverk
eftirsótt um allan heim. HTH hefur verið í Ormsson síðustu
áratugi.
Við leitum eftir duglegum og skapandi einstaklingi sem hefur
metnað fyrir því að starfa í skemmtilegu vinnuumhverfi með
góðu samstarfsfólki.
Starfssvið:
Hönnun og teikning innréttinga
Þjónusta og sala til einstaklinga og verktaka
Tilboðsgerð og eftirfylgni með sölu
Menntun og hæfniskröfur:
Innanhússarkitektúr eða sambærileg menntun
Góð tölvukunnátta og reynsla af sölumennsku æskileg
Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvætt viðhorf
Frumkvæði, áræðanleiki og sjálfstæði í starfi
Skipulögð og öguð vinnubrögð
Um framtíðarstarf er að ræða. Áhugasamir eru vinsamlega
beðnir um að senda ferilskrá ásamt mynd og kynningarbréfi á
póstfangið atvinna@ormsson.is. Umsóknarfrestur er til og með
21. nóvember.

FJÖLSKYLDUSVIÐ GARÐABÆJAR
AUGLÝSIR EFTIR FÉLAGSRÁÐGJAFA
Fjölskyldusvið Garðabæjar óskar eftir að ráða öﬂugan og lausnamiðaðan félagsráðgjafa í
fjölbreytt verkefni í almennri félagsþjónustu.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Starfsréttindi í félagsráðgjöf en til greina kemur að skoða umsækjendur með aðra
háskólamenntun sem nýtist þjónustunni
• Jákvætt og lausnamiðað viðhorf og lipurð í mannlegum samskiptum
• Sveigjanleiki gagnvart notendum þjónustunnar og samstarfsfólki
• Frumkvæði, skipulagshæﬁleikar og sjálfstæði í starﬁ
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslenskri tungu er skilyrði
• Þekking og reynsla á meðferð fjölskyldumála er kostur
• Þekking og reynsla af almennri félagsþjónustu og virkniráðgjöf er kostur
• Reynsla af þverfaglegri teymisvinnu er kostur
• Hreint sakavottorð í samræmi við lög og reglur
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Annast meðferð mála einstaklinga og fjölskyldna innan félagsþjónustu, þ.m.t. félagslega
ráðgjöf, virkniráðgjöf, fjárhagsaðstoð og félagslegt leiguhúsnæði
• Félagsleg ráðgjöf fyrir ﬂóttafólk
• Samskipti við aðrar stofnanir við vinnslu einstaklingsmála
• Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu s.s. leikskólum, grunnskólum og öðrum
þjónustustofnunum vegna málefna barna og fjölskyldna þeirra
• Þátttaka í stefnumótun, mótun verkferla, starfsáætlana og endurskoðun á reglum í
málaﬂokknum
• Önnur verkefni sem sviðsstjóri felur viðkomandi
Umsóknarfrestur er til og með 16. nóvember 2021.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Hildigunnur Árnadóttir í síma 5258500 eða með því að
senda tölvupóst á hildigunnur@gardabaer.is
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.
Nánari upplýsingar má ﬁnna á ráðningarvef Garðabæjar https://starf.gardabaer.is

Sunnulækjarskóli
Við Sunnulækjarskóla á Selfossi eru eftirtaldar
stöður lausar til umsóknar
• Sérkennari á elsta stigi 100% staða
• Kennari til að sinna forföllum 60-100% staða
• Stuðningsfulltrúi á yngsta stigi 65% staða
Í Sunnulækjarskóla eru um 700 nemendur og þar er
lögð áhersla á fjölbreytta kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, teymisvinnu kennara, ábyrgð nemenda
og góða samvinnu allra sem að skólastarfinu koma.
Í Sveitarfélaginu Árborg búa rúmlega 10 þúsund
manns og lögð er áhersla á öflugt skóla- og frístundastarf og góða velferðarþjónustu. Skólar og
aðrar deildir fjölskyldusviðs vinna að því að styrkja
heildstæða nærþjónustu við börn, foreldra og skóla.
Áhersla er lögð á snemmtækan stuðning, góð tengsl
skóla og skólastiga og skólaþróunarverkefni sem
unnin eru í anda lærdómssamfélagsins.
Umsóknarfrestur er til 8. nóvember 2021.
Nánari upplýsingar um störfin eru á ráðningarvef
sveitarfélagsins https://starf.arborg.is og hjá
skólastjóra í síma 480-5400 og netfang birgir@sunnulaekjarskoli.is.
Sækja þarf um stöðurnar á vef sveitarfélagsins,
https://starf.arborg.is

gardabaer.is

Skólastjóri
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Viðskiptastjóri
Robert Bosch Power Tools leitar að starfsmanni í nýtt starf viðskiptastjóra
á Íslandi. Viðskiptastjóri ber ábyrgð á sölu á rafmagnsverkfærum og
tengdum vörum til fagmanna og einstaklinga í framkvæmdum.
Viðskiptastjóri mun starfa sem sérfræðingur í sölu og er í beinum
samskiptum við fagaðila í byggingariðnaðinum og endursöluaðila Bosch
á Íslandi. Helstu verkefni eru heimsóknir á byggingarsvæði, verkstæði
og í verslanir þar sem tengiliðir eru innkaupafólk, verkstjórar, fagmenn,
verkefnastjórar og verslunarstjórar.
Leitað er að árangursdrifnum starfsmanni sem er tilbúinn til að bæta
stöðugt söluhæfileika og þekkingu sína á vörum Bosch. Viðskiptastjóri
mun fá til umráða bíl, síma og tölvu. Í boði eru föst laun auk
árangurstengingar.
Starfinu fylgja ferðalög, fyrst um sinn um Ísland en síðar bætast við
söluferðir til Færeyja og Danmerkur. Starfsmaður þarf því að vera
sveigjanlegur varðandi vinnustundir, þar sem gistinætur erlendis eru
um 20 á ári.
Helstu verkefni:

Árið 1886 stofnaði Robert Bosch véla- og
rafmagnsverkstæði í Stuttgart. Það var upphafið
að alþjóðlega fyrirtækinu Bosch. Frá upphafi
hefur nýsköpunarkraftur og samfélagsleg ábyrgð
einkennt fyrirtækið. Í dag rekur Bosch Group
460 fyrirtæki um allan heim í 60 löndum og
landsvæðum og er í samstarfi við þjónustuaðila á
um 150 landsvæðum. Dönsk aðalskrifstofa Robert
Bosch A/S er í Ballerup en í dag vinna um 700
starfsmenn hjá Bosch á fjórum viðskiptasviðum:
Hreyfilausnir, iðnaðartækni, neysluvörur og orkuog byggingartækni.
Nánari upplýsingar er að finna á bosch-pt.com

• Að drífa áfram sölu með öflun nýrra viðskiptavina og að viðhalda
núverandi viðskiptasamböndum
• Tilboðsgerð
• Undirbúningur og framkvæmd vörusýninga og annarra viðburða
• Að aðstoða samstarfsaðila í smásölu við vöruþjálfun, vörukynningar
og aðstoð við viðburði
• Önnur tilfallandi verkefni
Hæfniskröfur:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iðnmenntun er mikill kostur eða reynsla úr byggingariðnaði
Góð þekking á rafmagnsverkfærum og tengdum vörum
Reynsla af sölustörfum
Sjálfstæð vinnubrögð, skipulag og frumkvæði
Gott vald á íslensku og ensku
Dönskukunnátta er mikill kostur
Góð almenn tölvukunnátta
Kunnátta í Microsoft Office, einkum Excel og Power Point
Hæfni í mannlegum samskiptum

hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 21. nóvember nk.
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is.
Nánari upplýsingar veita:
Yrsa Guðrún Þorvaldsdóttir,
yrsa@hagvangur.is
Gyða Kristjánsdóttir,
gyda@hagvangur.is

Aðstoðarmenn þjóðgarðsvarða
í Skaftafelli og Mývatnssveit

FORSTÖÐUMAÐUR
Menningarmiðstöð Þingeyinga leitar að kraftmiklum og
metnaðarfullum einstaklingi í starf forstöðumanns.
Starfssvið:
Starfið felur í sér framkvæmdastjórn að því er varðar stefnumótun, þróun, rekstur og alla
almenna starfsemi Menningarmiðstöðvarinnar.
Rekstur og fjármálastjórn.
Starfsmannamál.
Uppbygging sýninga og viðburðahald.
Samstarf við stjórn og aðra hagaðila.
Samstarf við innlend og erlend söfn og samtök tengd starfinu.

Vatnajökulsþjóðgarður auglýsir lausar til umsóknar
tvær stöður aðstoðarmanna þjóðgarðsvarða, annars
vegar í Skaftafelli og hins vegar í Mývatnssveit.
Leitað er að kraftmiklum einstaklingum með mikla
samskiptahæfni, þekkingu og áhuga á náttúruvernd
og umhverfismálum. Störfin eru fjölbreytt, krefjandi
og skemmtileg.
Sótt er um störfin á Starfatorg.is þar sem einnig
er að finna nánari lýsingu á helstu verkefnum og
hæfnikröfum. Umsóknum skal fylgja ítarlegt yfirlit
um menntun og starfsferil ásamt kynningarbréfi
þar sem fram kemur ástæða umsóknar og
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólanám á menningarsögulegum grunni; safnfræði, sagnfræði, fornleifafræði eða skyldum
greinum sem nýtist í starfi.
Þekking og reynsla af safnastarfi og/eða öðru menningarstarfi.
Stjórnunarreynsla og/eða menntun í stjórnun.
Góðir samskiptahæfileikar.
Gott frumkvæði og skipulagshæfni.
Góð kunnátta í íslensku bæði í riti og framsögn. Færni í ensku og norðurlandamálum.
Góð tölvukunnátta.
Menningarmiðstöð Þingeyinga er sjálfseignarstofnun á vegum þingeyskra sveitarfélaga. Undir Menningarmiðstöð
Þingeyinga heyrir m.a. starfsemi byggðasafna, héraðskjalasafns og ljósmyndasafns Þingeyinga. Einnig rekstur
bókasafns Norðurþings. Á vegum stofnunarinnar eru fjórir sýningarstaðir og skrifstofur og heilsársstarfsemi er í
Safnahúsinu á Húsavík. Menningarmiðstöðin er viðurkennt safn sem hlaut íslensku safnaverðlaunin árið 2012.
Stofnunin tekur þátt í samstarfi safna og safnamanna innanlands og á alþjóðavísu.
Launakjör eru í samræmi við kjarasamninga Launanefndar sveitarfélaga við aðildarfélög BHM.
Nýr forstöðumaður þarf að geta tekið til starfa sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til og með 20. nóvember 2021 og sækja skal um á www.mognum.is.
Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda.
Nánari upplýsingar veitir Sigríður Ólafsdóttir hjá Mögnum, sigga@mognum.is.

Erum við
að leita að þér?

_ TERN SYSTEMS

_ DIRECTOR OF CUSTOMER SUCCESS
Tern Systems are looking for a highly-motivated and experienced leader to establish and head our new Customer Success
Division
We are a well-established and trusted provider of Air Traffic Control solutions. Tern Systems is headquartered in the Reykjavík
area and has a satellite office in Budapest. Together we serve customers across Europe, Asia and Africa.
Our product suites include Air Traffic Control systems, ATC training simulators and products for airport tower operations.
These products are attracting new customers and expanding our international presence. Our new division will have a specific
focus on the customer journey.

_ A P P LY

W W W.T E R N . S Y S T E M S

JOBS@TERN.IS

_ENQUIRIES

Kerecis er það fyrirtæki sem vex hraðast í heiminum
á sviði meðferðar á vefjaskaða og byggir það tækni
sína á hagnýtingu á roði og fitusýrum. Vörur Kerecis
eru notaðar til að meðhöndla margskonar vefjaskaða,
s.s. húðvandamál, skurðsár, þrálát sár, brunasár,
munnholssár, heilabastsrof og til enduruppbyggingar
brjósta og kviðveggs.
Kerecis hefur vakið athygli á heimsvísu og á félagið í
samstarfi um þróun og notkun á tækni þess víða um
heim m.a. við bandarískar varnarmálastofnanir. Yfir
200 starfsmenn starfa hjá fyrirtækinu á Ísafirði, í
Reykjavík, í Sviss, í Þýskalandi og í Bandaríkjunum.

HEFUR
ÞÚ ROÐ
VIÐ OKKUR?

Sérfræðingur í gæðadeild

Sérfræðingur í skráningardeild

Sérfræðingur í rannsóknum og þróun

Starfsmaðurinn mun vinna náið með gæðastjóra við að
stýra og þróa gæðakerﬁ Kerecis. Starfsmaðurinn mun
vinna að innri úttektum, skráningum, skjalastjórnun og
vinnslu úrbóta og fyrirbyggjandi aðgerða, ásamt öðrum
verkefnum.

Starfsmaðurinn mun koma að uppfærslum á tækniskjölum og skráningu upplýsinga í alþjóðlega gagnagrunna er varða vöruöryggi, skráningum á ný
markaðssvæði, ásamt ýmiskonar öðrum verkefnum.

Starfsmaðurinn mun hafa yﬁrumsjón með prófunum
og greiningum tengdum efnafræði og lífsamrýmanleika.
Starfsmaðurinn mun vinna náið með öðrum deildum,
ráðgjöfum og rannsóknarstofum víðsvegar um heiminn,
vinna að áhættumati, prófunum og tilraunum með vörur
Kerecis. Starfsmaðurinn mun vinna að vöruþróunarverkefnum frá hugmynd að framleiðslu.

• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ
• Mjög góð enskukunnátta
• Nákvæmni og gott auga fyrir smáatriðum
• Skipulagshæﬁleikar og drifkraftur
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Staðsetning: Ísafjörður
Upplýsingar veitir Heiða Jónsdóttir,
hjo@kerecis.com

• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ
• Nákvæmni og gott auga fyrir smáatriðum
• Mjög góð enskukunnátta
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Staðsetning: Reykjavík
Æskilegt:
• Reynsla af skráningarvinnu á lyfjum
eða lækningartækjum
Upplýsingar veitir Hilmar Hilmarsson,
hh@kerecis.com

Starfsmaður í framleiðsludeild

Verkefnastjóri í vöruþróun

Starfsmaðurinn mun sjá um upplýsingagjöf, símsvörun
og móttöku, yﬁrferð skjala, skjalagerð, yﬁrferð
sölupantana og fylgiskjala auk utanumhald ýmissa
skráninga í framleiðslu. Starfsmaðurinn mun einning
taka þátt í ýmsum verkefnum í framleiðsludeild og
öðrum deildum Kerecis.

Starfsmaðurinn mun vinna að vöruþróunarverkefnum
frá hugmynd að framleiðslu. Starfsmaður mun bera
ábyrgð á kostnaðargreiningu, uppsetningu verkefnis
og þeim prófunum sem þarf til að vara komist á
markað.

• Góð almenn tölvukunnátta
• Góð enskukunnátta
• Gott auga fyrir smáatriðum
• Áhugi og hæfni í textagerð
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Staðsetning: Ísafjörður
Upplýsingar veitir Guðbjörg Þrastardóttir,
gth@kerecis.com

KERECIS.COM

KERECIS ÍSAFIRÐI
SUNDSTRÆTI 38
400 ÍSAFJÖRÐUR
+354 419 8000

KERECIS REYKJAVÍK
LAUGAVEGUR 77
101 REYKJAVÍK
+354 419 8000

• Háskólamenntun í efna- eða lífefnafræði
• Mjög góð enskukunnátta
• Áhugi á alþjóðlegri hópavinnu
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Staðsetning: Ísafjörður eða Reykjavík
Upplýsingar veitir Dóra Hlín Gísladóttir;
dkh@kerecis.com

• Háskólamenntun í verk- eða tæknifræði,
raunvísindum eða heilbrigðisvísindum
• Góð enskukunnátta
• Áhugi á tækniþróun
• Skipulag, frumkvæði og drifkraftur
• Staðsetning: Ísafjörður
Æskilegt:
• Reynsla og þekking á þróun lækningartækja
Upplýsingar veitir Dóra Hlín Gísladóttir;
dkh@kerecis.com

KERECIS SWISS
WEBEREISTRASSE 61
8134 ADLISWIL

KERECIS USA
2200 CLARENDON BLVD
SUITE 1210

+354 499 1566

ARLINGTON
VIRGINIA 22201
(703) 287 8752

Umsóknir sendist til hr@kerecis.com
fyrir 22. nóvember n.k.

VIÐSKIPTASTJÓRI Á LYFJASVIÐI (KEY ACCOUNT MANAGER)
ICEPHARMA LEITAR AÐ SÖLUDRIFNUM OG METNAÐARFULLUM LIÐSMANNI TIL AÐ SINNA FJÖLBREYTTU OG KREFJANDI STARFI

HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐ:
• Markaðssetning og sala lyfja með kynningum, fræðslu og eftirfylgni
• Myndun viðskiptatengsla og heimsóknir til heilbrigðisstarfsfólks
• Þátttaka í og skipulagning funda og ráðstefna hérlendis, erlendis
og rafrænt
• Samskipti við erlenda birgja
• Markaðsgreiningar og áætlanagerð
• Gerð umsókna um greiðsluþátttöku sjúkratrygginga
• Gerð lyfjaauglýsinga og markaðsefnis

HÆFNIKRÖFUR:
• Reynsla af sölu- og markaðsstarfi, viðskiptastjórn og sölu
heilbrigðisvara eða lyfja
• Mikill drifkraftur og frumkvæði
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Jákvæðni og framúrskarandi færni í tengslamyndun
og mannlegum/rafrænum samskiptum
• Hæfileikar til og ánægja af að vinna faglega, sjálfstætt
og skipulega að skýrum markmiðum
• Hæfileikar til að setja sig inn í flókið fræðilegt efni og miðla
því áfram
• Gott vald á íslensku og ensku

Nánari upplýsingar um starfið veitir Lilja Dögg Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri Lyfjasviðs Icepharma, lilja.dogg@icepharma.is. Umsókn skal fylgja ítarleg
ferilskrá ásamt kynningarbréfi sem lýsir hæfni umsækjanda til að gegna starfinu. Við hvetjum hæfileikaríkt fólk til að sækja um, óháð kyni. Farið verður með
allar umsóknir sem trúnaðarmál og í samræmi við lög um meðferð persónuupplýsinga.

Icepharma er í fararbroddi á íslenskum heilbrigðis- og neytendamarkaði. Kjarninn í starfsemi okkar er að auka lífsgæði með
öflugu framboði af heilsueflandi vörum. Hjá fyrirtækinu starfa um 80 manns við sölu og markaðssetningu, sérfræðiráðgjöf og
þjónustu. Við leggjum áherslu á metnað, frumkvæði, gleði og svigrúm starfsfólks til að vaxa og þróast í starfi.

Umsóknarfrestur er til og með 16. nóvember 2021.

Sótt er um starfið á ráðningarvef Icepharma: www.icepharma.is / Um Icepharma / Atvinna

Stefnir leitar að sérfræðingi
í sérhæfðar fjárfestingar

Stefnir leitar að sérfræðingi
í sérhæfðar skuldabréfafjárfestingar

Leitað er að reynslumiklum einstaklingi með þekkingu á íslensku atvinnulífi
og fjármálum fyrirtækja í starf hjá sérhæfðum fjárfestingum. Sérhæfðar
fjárfestingar sjá um rekstur framtakssjóða auk annarra sérhæfðra sjóða sem
fjárfesta í óskráðum verðbréfum.

Leitað er að reynslumiklum einstaklingi í starf við sérhæfðar skuldabréfafjárfestingar
s.s. veðlána- og lánasjóði.

Helstu verkefni
• Greiningar á mörkuðum og fjárfestingakostum
• Verðmat fyrirtækja og samningagerð
• Gerð kynningarefnis og samskipti við fjárfesta
Hæfniskröfur
• Háskólanám sem nýtist í starfi
• Þekking og brennandi áhugi á íslensku atvinnulífi
• Að minnsta kosti 2-3 ára starfsreynsla sem nýtist í starfi
• Nákvæm og öguð vinnubrögð
• Hæfni í mannlegum samskiptum
Nánari upplýsingar um starfið veitir Arnar Ragnarsson, forstöðumaður sérhæfðra
fjárfestinga, netfang: arnar.ragnarsson@stefnir.is eða Jóhann Möller,
framkvæmdastjóri, netfang: johann.moller@stefnir.is
Umsóknarfrestur til og með 12. nóvember 2021 og skulu umsóknir sendar
á starf@stefnir.is
Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.

Helstu verkefni
• Greiningar á mörkuðum og fjárfestingarkostum
• Greining á fyrirtækja- og veðlánum
• Gerð kynningarefnis og samskipti við fjárfesta
Hæfniskröfur
• Háskólanám sem nýtist í starfi
• Þekking og brennandi áhugi á íslensku atvinnulífi
• Reynsla af fyrirtækjagreiningum eða útlánum fyrirtækja
• Að minnsta kosti 2-3 ára starfsreynsla sem nýtist í starfi
• Nákvæm og öguð vinnubrögð
• Hæfni í mannlegum samskiptum
Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna Kristjánsdóttir forstöðumaður
skuldabréfateymis, anna.kristjansdottir@stefnir.is eða Jóhann Möller,
framkvæmdastjóri, netfang: johann.moller@stefnir.is
Umsóknarfrestur til og með 12. nóvember 2021 og skulu umsóknir sendar
á starf@stefnir.is
Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.

444 7400

stefnir.is

VÖRUSTJÓRI

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI

Creditinfo leitar að drífandi og framsýnum vörustjóra í teymi vöru- og verkefnastýringar félagsins.
Við sérhæfum okkur í sjálfvirkum ákvarðanatökum,
gagnaöflun og greiningum sem skapa virði fyrir yfir
1600 íslensk fyrirtæki. Við höfum brennandi áhuga
á að vera með vöruþróun á heimsmælikvarða og
hikum ekki við að prófa nýjar aðferðir eða hugmyndir.
Vörustjóri mun vinna með úrvalsliði sérfræðinga
og hafa áhrif á nánast allar hliðar fyrirtækisins.

Creditinfo óskar eftir að ráða öflugan einstakling
í hóp þjónustu- og lögfræðiteymis félagsins. Við
leggjum mikið upp úr framúrskarandi þjónustu en
starfið er fyrst og fremst fólgið í vandaðri ráðgjöf,
þjónustu og aðstoð til viðskiptavina.

ÁBYRGÐ Í STARFI
Ábyrgð á vöruþróun Creditinfo, þ.m.t. framtíðarsýn,
forgangsröðun og kröfugerð.
Samskipti við viðskiptavini, þarfagreining og aðstoð
við innleiðingar.
Greiningar á notkun og markaðstækifærum.
Skilgreining og eftirfylgni hugbúnaðarverkefna sem
styðja við stefnu varanna.

HÆFNISKRÖFUR
Háskólapróf sem nýtist í starfi, t.d. verkfræði eða
tölvunarfræði.
Greiningarhæfni og góð færni í framsetningu gagna.
Góðir samskiptahæfileikar og frumkvæði.
Þekking á fjármála- eða tryggingastarfsemi er kostur.

ÁBYRGÐ Í STARFI
Ráðgjöf, þjónusta og aðstoð til viðskiptavina.
Afgreiðsla fyrirspurna og athugasemda.
Önnur tilfallandi verkefni.

HÆFNISKRÖFUR
Háskólamenntun eða önnur sambærileg menntun
sem nýtist í starfi.
Framúrskarandi samskiptahæfileikar og þjónustulund.
Sterkur liðsmaður í teymi.
Sjálfstæð vinnubrögð og lausnamiðuð nálgun við
úrlausn verkefna.
Vandvirkni og nákvæmni.
Mjög góð skrifleg og munnleg íslensku- og
enskukunnátta.
Góð tölvukunnátta.
Reynsla af sambærilegu starfi æskileg.
Áhugi og/eða reynsla af persónuvernd æskileg.

Nánari upplýsingar veitir Lára Hannesdóttir, forstöðumaður
vöru- og verkefnastýringar, lara@creditinfo.is. Umsóknir
ásamt ferilskrá sendist á netfangið atvinna@creditinfo.is
merkt „Vörustjóri“.

Nánari upplýsingar veitir Hrefna Ösp Sigfinnsdóttir,
framkvæmdastjóri, hrefna@creditinfo.is. Umsóknir ásamt
ferilskrá sendist á netfangið atvinna@creditinfo.is merkt
„Þjónustufulltrúi“.

Umsóknarfrestur er til og með 15. nóvember 2021.

Umsóknarfrestur er til og með 15. nóvember 2021.

UM OKKUR
Creditinfo er ört vaxandi, alþjóðlegt fyrirtæki á sviði miðlunar fjárhags- og viðskiptaupplýsinga.
Tilgangur Creditinfo er að auka virði upplýsinga í þágu einstaklinga, fyrirtækja og opinberra aðila
og stuðla þannig að réttri ákvarðanatöku og trausti í viðskiptum. Á Íslandi vinnum við í samhentu
teymi í verkefnamiðaðari vinnuaðstöðu. Starfsemin er ISO 27001 vottuð, allar okkar greiningar eru
unnar í vöruhúsi gagna og markmið okkar er bættur árangur á hverjum degi. Hjá félaginu starfa
um 40 manns hérlendis og rúmlega 400 manns úti um allan heim.

Creditinfo – Höfðabakka 9 – 110 Reykjavík – s: 550 9600 – www.creditinfo.is
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Reykjavíkurborg

Skrifstofa
Framkvæmdaeignasvið
Umhverfis-borgarstjóra
ogog
skipulagssvið

Verkefnastjóri
hjá útboðs- og áætlanadeild.
Úttektarfulltrúi
hjá byggingarfulltrúanum
í Reykjavík
Verkefnastjóri
hjá
útboðsog áætlanadeild

Fyrirtæki
ársins 2021

eftir
verkefnastjóra
til starfa
hjá
útboðs
áætlanadeild skrifstofu
Gatna- og eignaumsýslu.
Umhverfisog verkefnastjóra
skipulagssvið Reykjavíkurborgar
auglýsir
eftir úttektarfulltrúa
starfa
hjá og
byggingarfulltrúanum
í Reykjavík.
Menntunarogtil
hæfniskröfur
Óskað
er eftir
tilÓskað
starfaer
hjá
útboðs
Skrifstofa
Gatnaog
eignaumsýslu
sér
um
rekstur
og
viðhald
gatna,
gangstíga,
í ReykjavíkGatnasér meðal
annars um að sinna
eftirliti með byggingarframkvæmdum
• Tæknimenntun
eða rekstrarmenntun. innan borgarlandsins, opinna svæða og
ogByggingarfulltrúinn
áætlanadeild skrifstofu
og eignaum•
Þekking
á
bókhaldi
/ verkbókhaldi.
frágangi
þeirra
og
umhverfis
til
samræmis
við
samþykkt
gögn,
skilmála,
byggingarreglugerð,
og staðla sem
því tengjast.
fasteigna
í
eigu
Reykjavíkurborgar
og
skiptist
m.a. lög
í gatnadeild
og byggingadeild.
sýslu. Skrifstofa Gatna- og eignaumsýslu sér um
• Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta.
rekstur
og viðhald
gangstíga, opinna svæða
Helstu
verkefnigatna,
og ábyrgð
• Góð tölvuþekking - Word, Excel, Lotus notes.
og fasteigna
í eigu
Reykjavíkurborgar
og skiptist
• Öryggisog lokaúttektir
byggingarleyfa
og gerð vottorða.
• Þekking á borgarkerfinu er æskileg.
m.a. í •gatnadeild
ogogbyggingadeild.
Stöðuúttektir
eftirlit á framkvæmdastöðu.

Skrifstofa borgarstjóra
Starfssvið

• Yfirferð ýmissa gagna í tengslum við byggingarleyfi. Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður
Starfssvið
x Taka
þátt í stjórnun
verkefna
ogogeftirfylgni
þeirra.
geti
hafið
störf sem
fyrst.
Launakjör
samkvæmt kjara•
Skráning efnisatriða og athugasemda
í skráningarkerfi
byggingarfulltrúa
Húsnæðisog eru
mannvirkjastofnunar.
• Taka þátt í stjórnun verkefna og eftirfylgni þeirra.
samningi
Reykjavíkurborgar
og
hlutaðeigandi
stéttarfélags.
x
Verkbókhald
og
samþykkt
reikninga.
• Eftirfylgni
fyrirmæla
um úrbætur mála með formlegum samskiptum við framkvæmda- og ábyrgðaraðila.
• Verkbókhald
og samþykkt
reikninga.
•
Önnur
störf
sem
viðkomandi
kann
að
verða
falið
af
byggingarfulltrúa.
x Verkefnastjórn og
vinnsla við gerð kostnaðargreiningu vegna útseldrar vinnu.
• Verkefnastjórn og vinnsla við gerð kostnaðargreiningu
Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson
vegna útseldrar vinnu.
x
Umsjón
með
samræmdri
skráningu
í verkbókhald vegna skrifstofunnar.
deildarstjóri
í síma 411-1111.
Hæfniskröfur
• Umsjón með samræmdri skráningu í verkbókhald vegna
x Gerð kostnaðaráætlana
vegnaeða
útboða.
•
Menntun
í
byggingarverkfræði,
byggingartæknifræði,
byggingarfræði
í
sambærilegum
tæknigreinum á
skrifstofunnar.
Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008.
háskólastigi.
x
Eftirfylgni
vinnuáætlunar
viðhalds
varðandi
útboðsverk
o.fl.
• Gerð kostnaðaráætlana vegna útboða.
Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar
• Reynsla
af byggingariðnaði,
s.s.xhönnun,
framkvæmdum
og
verkumsjón
er
kostur.
• Eftirfylgni
vinnuáætlunar
viðhalds varðandi
útboðsverk
o.fl.
Eftirlit
einstakra
útboðsverka.
www.reykjavik.is undir “ Störf í boði”. - Verkefnastjóri
Metnaður
og vilji til að takast á við
fjölbreytt
og krefjandi
verkefni.
• Eftirlit• einstakra
útboðsverka.
hjá útboðsog áætlanadeild.
x mismunandi
Vinna viðog
fasteignavef.
• Vinna• við
fasteignavef. nákvæmni og öguð og sjálfstæð vinnubrögð.
Skipulagshæfni,
• Hæfni í mannlegum samskiptum.

Menntunar- og hæfniskröfur

Vakin er•athygli
á stefnuí Reykjavíkurborgar
um jafnan
hlut kynja
í störfum
vinnustaðir
borgarinnar
endurspegli
margbreytilega
samfélag
Tölvufærni
notkun á algengum
hugbúnaði
Word,
ExcelogogaðOutlook
og geta
til að tileinka
sérþað
notkun
nýrra kerfa.
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar,
• 4 Geta
unnið vel undir álagi.
11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

• Góð kunnátta í íslensku og ensku.

x Tæknimenntun eða rekstrarmenntun.
x Þekking á bókhaldi / verkbókhaldi.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningixReykjavíkurborgar
og geta
hlutaðeigandi
stéttarfélags.
Mikil hæfni og
til frumkvæðis
og mannlegra samskipta.
Starfshlutfall: 100%. Umsóknarfrestur er til og með 14. nóvember 2021. Sækja skal um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar
x Góð tölvuþekking – Word, Excel, Lotus notes.
www.reykjavik.is undir
„ Laus störf” – “ Úttektarfulltrúi hjá byggingarfulltrúa“. Nánari upplýsingar um starfið veitir Óskar
Borgarverkfræðingur
x Þekking áoskar.torfi.thorvaldsson@reykjavik.is.
borgarkerfinu er æskileg.
Torfi Þorvaldsson, yfirverkfræðingur byggingarfulltrúa,
Frekari upplýsingar um starfið

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum
og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.
hagvangur.is
Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör
eru
samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson deildarstjóri í síma 411-1111.

Borgarverkfræðingur
Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008. Sótt er um starfið á heimasíðu

Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „ Störf í boði”. – Verkefnastjóri hjá útboðs- og
áætlanadeild.

Hagdeild

Dagvist barna
Sótt er um á www.bl.is/atvinna
Umsóknarfrestur er til og með
14. nóvember 2021
Nánari upplýsingar veitir
María Fjóla Björnsdóttir, deildarstjóri bókhalds:
maria@bl.is

Launafulltrúi
Við óskum eftir launafulltrúa á skrifstofu BL. Viðkomandi þarf að
hafa reynslu af launa- og kjaramálum auk þess að búa yfir
framúrskarandi þjónustulund og samskiptahæfileikum.
Hæfniskröfur:

Helstu verkefni og ábyrgð:

› Góð þekking og reynsla af launa- og kjaramálum

› Launavinnsla

› Þekking á H3 og Bakverði

› Viðhald jafnlaunakerfis

› Sjálfstæð, skipulögð og nákvæm vinnubrögð

› Viðhald og skráning upplýsinga í launa-, fræðsluog mannauðskerfi

› Faglegur metnaður
› Framúrskarandi samskiptahæfileikar og þjónustulund
› Háskólamenntun sem nýtist í starfi eða margra
ára starfsreynsla af sambærilegu starfi

› H3, verkferlar, starfslýsingar, fræðsluskráningar
› Stuðningur og ráðgjöf til stjórnenda
og starfsmanna

› Framúrskarandi tölvukunnátta
› Gott vald á töluðu og rituðu máli

Hjá BL vinnur fólk sem hefur metnað til þess að skara fram úr og veita framúrskarandi og faglega þjónustu í
samvinnu við samheldinn og sterkan starfsmannahóp. Öflug námskeiðs- og fræðsluáætlun viðheldur þekkingu
og eflir starfsmenn í nýjustu tækni vörumerkjanna. Starfsmenn fá vottaðar staðfestingar eða gráður, skv. stöðlum
vörumerkjanna. Hjá BL er mjög virkt starfsmannafélag og einstök fyrirtækjamenning sem við erum afar stolt af.

2019 - 2022

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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Viltu starfa
Dagvist barna
hjá stærsta
bílaumboði
landsins?
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Hagdeild

ERT ÞÚ HRESS
BIFVÉLAVIRKI,
VÉLVIRKI EÐA
BIFREIÐASMIÐUR?
þá erum við að leita að
einstaklingi eins og þér
fyrir skoðunarstöð okkar
á höfuðborgarsvæðinu

Spennandi starf fyrir
markaðssnilling
Markaðs- og samskiptastjóri Menntavísindasviðs Háskóla Íslands
Laust er til umsóknar fullt starf markaðs- og samskiptastjóra á Menntavísindasviði Háskóla Íslands.
Starfið felur einkum í sér kynningu og markaðssetningu á námi á Menntavísindasviði, vísindamiðlun
og textagerð.

Starfssvið
HÆFNISKRÖFUR
Sveinsbréf í bifvélavirkjun,
vélvikirkjun eða bifreiðasmíði
Rík þjónustulund
Finnst gaman í vinnunni

·
·
·

Menntunar- og hæfniskröfur

·

Skipulagning markaðsherferða
Ábyrgð á námskynningum
Fréttaskrif, textagerð og uppfærsla á heimasíðu
sviðsins
Umsjón með gerð kynningarefnis, m.a.
myndbanda og ljósmynda
Samskipti við fjölmiðla og aðra hagsmunaaðila

·

Umsjón samfélagsmiðla

·

Nánari upplýsingar veitir
Birgir Hákonarson í síma 665-9900
Umsókn með upplýsingum um menntun og
reynslu skal skila á birgir@tekkland.is
Umsóknarfrestur til 20. nóvember 2021

Umsóknarfrestur er til og með 10. janúar 2022.
Sótt er um á vef Háskóla Íslands eða á starfatorg.is.
Nánari upplýsingar veitir: Lára Rún Sigurvinsdóttir,
mannauðsstjóri, lararun@hi.is.

·
·
·
·
·
·
·

Háskólapróf sem nýtist í starfi
Haldbær reynsla og þekking á markaðsog samskiptamálum
Mjög góð íslensku- og enskukunnátta, bæði
í töluðu og rituðu máli
Reynsla af textagerð, fréttaskrifum og
fjölbreyttri miðlun
Gott vald á upplýsingatækni og hæfni til
að tileinka sér nýjungar á því sviði
Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
Færni í samskiptum, sveigjanleiki og
rík þjónustulund

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

Hátúni / Holtagörðum / Reykjavíkurvegi / Akureyri / sími: 414 9900

Sérfræðingur

í launa- og mannauðsmálum
Embætti ríkislögreglustjóra leitar að öflugum einstaklingi
með reynslu af launaafgreiðslu og áhuga á að taka þátt
í mótun mannauðsmála í síkviku umhverfi.

Embætti ríkislögreglustjóra er lifandi vinnustaður þar sem starfa tæplega 200 starfsmenn sem sinna fjölbreyttum verkefnum. Við leggjum áherslu á opin og jákvæð samskipti,
markvissa starfsþróun og vinnum í samræmi við stefnu embættisins um samræmingu fjölskyldulífs og vinnu. Embætti ríkislögreglustjóra hefur hlotið jafnlaunavottun.

Helstu verkefni og ábyrgð

Hæfniskröfur

Launavinnsla
• Umsjón með launaafgreiðslu í fjárhags- og mannauðskerfi ríkisins (Orri)
• Útreikningur á kjörum og réttindum starfsfólks skv. kjarasamningum
• Umsjón og eftirlit með skráningum í vaktaáætlunar- og viðverukerfi (Vinnustund)
• Túlkun kjara- og stofnanasamninga
• Tekur þátt í viðhaldi og þróun jafnlaunakerfis

• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af launavinnslu í fjárhags- og mannauðskerfi ríkisins (Orri)
• Reynsla af skráningu í Vinnustund
• Góð kunnátta og færni í Excel
• Reynsla á sviði mannauðsmála
• Jákvæðni, þjónustulund og seigla
• Mjög góð samskipta- og samstarfshæfni
• Nákvæmni og góð skipulagshæfni
• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og hluti af teymi
• Talnalæsi og reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu

Þróun mannauðs
• Tekur þátt í mótun mannauðsmála
• Tekur þátt í ráðningum, móttöku nýs starfsfólks og starfslokaferli
• Tekur þátt í kortlagningu þekkingar og mótun áherslna í starfsþróunarmálum
• Tekur þátt í gerð starfslýsinga og starfsþróunaráætlana
• Þátttakandi í þróun starfsumhverfis í samvinnu við stjórnendur og starfsfólk

Umsóknarfestur er til 19. nóvember nk.
Umsóknum skal 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. Umsóknir skulu berast í gegnum Starfatorg (www.starfatorg.is) undir starfsauglýsingu embættisins
(Sérfræðingur í launa- og mannauðsmálum). Öllum umsóknum verður svarað að loknum ráðningum. Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá lokum umsóknarfrests.
Í ljósi ríkjandi kynjahlutfalls innan lögreglu og jafnréttisáætlunar lögreglunnar, eru konur sérstaklega hvattar til að sækja um.
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.
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.

Nánari upplýsingar veitir
Ágústa H. Gústafsdóttir, mannauðsstjóri, agustah@logreglan.is - sími 444 2500.
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Starfsmaður í kjötvinnslu óskast.
Umsækjandi þarf að vera kjötiðnaðarmaður
eða vanur kjötskurði / meðhöndlun á kjöti.
Áhugasamir hafið samband við Bryndísi
bryndis@kjotsmidjan.is
Kjötsmiðjan ehf. / Fosshálsi 27-29 / 110 Reykjavík

SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

Starf sérfræðings í skólamálum hjá
Sambandi íslenskra sveitarfélaga

VILTU VERA MEÐ?
LYFJAFRÆÐINGAR

Samband íslenskra sveitarfélaga hyggst ráða sérfræðing í
skólamálum. Sérfræðingurinn mun starfa ásamt skólamálafulltrúa, öðrum sérfræðingum sambandsins og fræðslumálanefnd,
að margþættum og síbreytilegum verkefnum, sem einkum varða
leik-, grunn- og tónlistarskóla, og vinna að hagsmunagæslu fyrir
hönd sveitarfélaga á þeim sviðum. Á meðal verkefna og áherslna
eru umsýsla með endurmenntunarsjóðum kennara og málefni
leikskóla.

Starfssvið
Í starfinu felst fagleg ábyrgð
á afgreiðslu lyfja samkvæmt
lögum og reglugerðum
um lyfsölu.

ÓSKAST TIL STARFA

Hæfniskröfur
Ef þú hefur háskólapróf í
lyfjafræði og gilt starfsleyfi,

Upplýsingar um störfin veitir Guðbjörg Stefánsdóttir,

brennandi áhuga á þjónustu,

rekstrar- og mannauðsstjóri, gudbjorg@lyfogheilsa.is

ert jákvæður og opinn

Sendu umsókn merkta „lyfjafræðingur“, ásamt ferilskrá

einstaklingur, þá gætum

á starf@lyfogheilsa.is

við verið að leita að þér.
www.lyfogheilsa.is

Lyf & heilsa er framsækið þjónustufyrirtæki með starfsemi víðsvegar um landið. Fyrirtækið leggur metnað
sinn í að veita viðskiptavinum sínum framúrskarandi þjónustu á sviði heilsu, heilbrigði og lífsgæða.

Gerð er krafa um háskólapróf sem nýtist í starfi auk víðtækrar
reynslu og þekkingar á fræðslumálum og áhuga á málefnum
sveitarfélaga. Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er
æskileg. Gott vald á íslensku máli í ræðu og riti og hæfni í framsetningu upplýsinga er skilyrði. Góð kunnátta í a.m.k. einu öðru
Norðurlandamáli og ensku er æskileg. Góð tölvuþekking, bæði til
öflunar og úrvinnslu upplýsinga er skilyrði.
Leitað er að hæfum einstaklingi sem hefur til að bera frumkvæði,
sjálfstæði, ríka þjónustulund, hæfni í mannlegum samskiptum,
nákvæmni í vinnubrögðum og forystu- og skipulagshæfileika.
Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að umsækjandi geti hafið
störf sem fyrst.
Föst starfsaðstaða getur verið utan höfuðborgarsvæðisins, að
þeirri forsendu uppfylltri að mögulegt verði að tryggja fullnægjandi starfsaðstöðu nærri heimili umsækjanda en einnig á
skrifstofu Sambands íslenskra sveitarfélaga í Reykjavík.
Nánari upplýsingar veitir Guðjón Bragason, sviðsstjóri lögfræðiog velferðarsviðs, netfang: gudjon.bragason@samband.is, eða
Valur Rafn Halldórsson sviðsstjóri rekstrar- og útgáfusviðs,
netfang: valur@samband.is eða í síma 515-4900.
Samband íslenskra sveitarfélaga er framsækinn vinnustaður sem
býður upp á opið vinnuumhverfi, samheldinn starfsmannahóp og
skapar starfsmönnum gott svigrúm til starfsþróunar. Samband
íslenskra sveitarfélaga er heilsueflandi vinnustaður og leggur
ríka áherslu á að vinnustaðurinn sé fjölskylduvænn. Boðið er
upp á góða vinnuaðstöðu og kost á fjarvinnu eftir því sem við á.
Umsækjendum er bent á að frekari upplýsingar um Samband
íslenskra sveitarfélaga eru á heimasíðunni, www.samband.is.
Þar er einnig að finna starfslýsingu fyrir starfið og mannauðsstefnu sambandsins.
Ferilskrá og kynningarbréf, merkt „Umsókn um starf sérfræðings
á lögfræði- og velferðarsviði“, berist eigi síðar en mánudaginn
22. nóvember nk. til Sambands íslenskra sveitarfélaga,
Borgartúni 30, pósthólf 8100, 128 Reykjavík, eða í tölvupósti til
samband@samband.is.

Við ráðum
Ráðum býður upp á ráðgjöf og ráðningar
sniðnar að þörfum viðskiptavinarins.

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770
www.radum.is • radum@radum.is
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Rekstrarstjóri
STARFSFÓLK ÓSKAST
Vegna mikils álags óskar Prentmet Oddi
eftir starfsmönnum í 100% starf.
Vinnutíminn er frá 8:00-16:00 og til 15:30
á föstudögum. Möguleiki er á aukavinnu.

Prentsmiðir/grafískir miðlarar
í Reykjavík og á Akureyri
Helstu verkefni í Reykjavík:
Umbrot, hönnun og formhönnun.
Helstu verkefni á Akureyri:
Umbrot, hönnun og stafræn prentun.

Hæfniskröfur:
• Sveinspróf í prentsmíði / grafískri miðlun
• Góða tölvu- og tækniþekkingu í faginu
• Sköpunargleði, hugmyndaríki og lausnamiðuð
hugsun
• Góð skipulagshæfni, framúrskarandi samskipta- og
samstarfshæfni
• Gott vald á íslensku og ensku

Prentari á fjöllita offsetprentvélar
í Reykjavík
Helstu verkefni: Prentun á fjöllita prentvélar.

Hæfniskröfur:
• Sveinspróf í prentun
• Góð skipulagshæfni, samskipta- og samstarfshæfni
• Brennandi áhugi á að skila góðu verki frá sér
• Nákvæmni í vinnubrögðum og hæfileiki til þess að
meta gæði prentunar
• Mjög gott að viðkomandi tali íslensku, annars krafa
um enskukunnáttu
Nánari upplýsingar um starfið veitir framkvæmdarstjóri
mannauðsmála í isi@prentmetoddi.is, s. 8 560 601 og
https://prentmetoddi.is/um-okkur/atvinnuumsokn/.
Umsóknarfrestur er til 12. nóvember nk.
Prentmet Oddi er stærsta og framsæknasta prentsmiðja
landsins sem býður upp á heildarlausnir og hágæða prentun
þar sem hraði, gæði og persónuleg þjónusta fara vel saman
í framleiðslunni. Fyrirtækið er Svansvottað og framleiðir
pappírsumbúðir, bækur og allt almennt prentverk.
Lögð er rík áhersla á að starfsfólki líði vel á vinnustað.

Langanesbyggð er öflugt og vaxandi
sveitarfélag
með
spennandi
framtíðarmöguleika. Á Þórshöfn búa
um 400 manns í fjölskylduvænu
umhverfi. Skólinn var endurnýjaður
árið 2016 og er öll aðstaða og
aðbúnaður til fyrirmyndar. Nýr
leikskóli var tekin í notkun haustið
2019. Gott íbúðarhúsnæði er til
staðar og öll almenn þjónusta er á
Þórshöfn. Á staðnum er gott
íþróttahús og innisundlaug og stendur
Ungmennafélag Langaness
fyrir
öflugu íþróttastarfi. Í þorpinu er mikið
og fjölbreytt félagslíf. Samgöngur eru
góðar, m.a. flug fimm daga vikunnar til
Reykjavíkur um Akureyri. Í næsta
nágrenni
eru
margar
helstu
náttúruperlur landsins og ótal
spennandi útivistarmöguleikar, s.s.
fallegar gönguleiðir og stang- og
skotveiði.
Í Grunnskóla Þórshafnar eru 65
nemendur í hæfilega stórum
bekkjardeildum. Starfsemi skólans
einkennist af kraftmiklu og framsæknu
skólastarfi. Samhliða skólanum er
rekinn tónlistarskóli og hefð er fyrir
öflugu
íþróttastarfi
fyrir
alla
aldurshópa skólans.
Langanesbyggð leitar að fólki á öllum
aldri, af báðum kynjum, með margs
konar menntun og reynslu. Í samræmi
við jafnréttisáætlun Langanesbyggðar
eru karlar jafnt sem konur hvött til að
sækja um störf hjá sveitarfélaginu.

Sveitarfélagið Langanesbyggð auglýsir eftir rekstrarstjóra til
starfa.
Rekstrarstjóri ber ábyrgð á verkefnum sem tengjast rekstri og
bókhaldi skrifstofu, ráðgjöf til stjórnenda varðandi rekstur og
eftirlit með nýtingu fjármagns sveitarfélagsins. Starfið felur í sér
ábyrgð ásamt öðrum á tekju- og/eða útgjaldaliðum og
fjárhagsramma, launum og launaútreikningum.
Rekstrarstjóri tekur virkan þátt í stefnumótun er varðar
fjárhagslega hagsmuni sveitarfélagsins.
• Tekur þátt í gerð árlegrar rekstraráætlunar fyrir
sveitarfélagið og hefur eftirlit með framkvæmd hennar.
• Eftirfylgni með rekstri, launakostnaði og innkaupum
sveitarfélagsins og deilda.
• Veitir deildarstjórum reglulegar upplýsingar um stöðu
rekstrar og upplýsir sveitastjóra ef deildir fara yfir
rekstraráætlun.
• Hefur umsjón með og annast samþykkt reikninga.
• Ber ábyrgð á að launaútreikningar séu réttir.
• Veitir leiðbeiningar til deildarstjóra og samstarfsfólks um
framkvæmd launaskráningar og viðverukerfis sem og
frágang launagagna s.s. ráðningarsamninga.
• Ber ábyrgð á yfirferð rekstrarreikninga.
• Annast skjölun og skráningu samninga.
• Annast samantekt gagna og öflun upplýsinga um rekstur.
• Hefur umsjón með tölvukerfi skrifstofu, ráðgjöf og þjónustu
við tæknilegan búnað.
• Hefur frumkvæði að því að leitað sé leiða til hagræðingar,
um leið og veitt er sem best þjónusta.
• Tekur þátt í faglegri framkvæmd verkefna á grunni
sérfræðiþekkingar sinnar.
• Annast móttöku gesta og símsvörun eins og við á.
Gerð er krafa um haldgóða menntun og góða þekkingu viðfangsefni
starfsins.
Nánari upplýsingar veitir sveitarstjóri í síma 468-1220. Einnig er hægt
að
senda
fyrirspurnir
með
tölvupósti
á
netfangið:
jonas@langanesbyggd.is.
Umsóknarfrestur er til og föstudagsins 25. nóvember 2021.
Umsóknir sendist á netfangið: jonas@langanesbyggd.is
Við hlökkum til að heyra frá þér!

Prentmet Oddi er framsækin prentsmiðja með höfuðstöðvar
að Lynghálsi 1 í Reykjavík og útibú á Akureyri og Selfossi

VÉLAVERKFRÆÐINGUR
CRI auglýsir eftir vélaverkfræðingi með sérfræðiþekkingu á hreyfanlegum og föstum
vélahlutum, pípulögnum og lokum. Viðkomandi mun vinna í þverfaglegu teymi sem ber
ábyrgð á hönnun grænna metanólverksmiðja byggðum á ETL-tækni CRI. Vinnan mun ná
yﬁr hönnun og innkaup, ásamt eftirfylgni við smíði, prófanir, uppsetningu og gangsetningu
einstakra vélahluta, ferla og verksmiðja.
Hæfniskröfur:
+
+
+
+

Háskólamenntun í vélaverkfræði eða sambærileg menntun.
Starfsreynsla við hönnun og innkaup á vélhlutum í efnaiðnaði, orkuiðnaði eða gas- og olíuiðnaði er æskileg.
Góð þekking á notkun 3D teiknihugbúnaðar og annars hugbúnaðar við hönnun á vélahlutum og pípulögnum.
Mjög góð kunnátta í ensku, bæði skriﬂegri og munnlegri.

Umsóknarfrestur er til 19. Nóvember. Sótt er um á heimasíðu CRI carbonrecycling.is/careers

CARBON
RECYCLING
INTERNATIONAL
w: carbonrecycling.is

Carbon Recycling International (CRI) hefur frá árinu 2006 þróað Emissions-to-Liquids
(ETL) tæknina til framleiðslu á grænu eldsneyti og efnavöru úr koltvísýringi.
Á skrifstofu okkar í Kópavogi vinnur nú samheldinn hópur sérfræðinga að því að
hrinda í framkvæmd framsæknum verkefnum víða um heim.

Vélfræðingur
Æskilegt er að umsækjendur séu
vélstjórar, vélfræðingar eða með
sambærilega menntun.
Umsækjandi þarf að búa yfir reynslu
af störfum við kælikerfi eða öðrum
frystikerfum sem eru um borð
í skipum og/eða í frystihúsum.
Í boði er fjölbreytt og áhugavert
starf með spennandi tækifæri fyrir
kraftmikinn einstakling.

Umsóknarfrestur
er til og með 22. nóv.
Umsóknir ásamt ferilskrá
óskast sendar á
Sævald Hallgrímsson,
framkvæmdastjóra á netfangið:
saevald@kaelifelagid.is
eða í síma 898 7567

óskast í framtíðarstarf
í Vestmannaeyjum

Góð laun og möguleiki
á eignarhluti í félaginu
Starfs- og ábyrgðarsvið
• Almenn viðhaldsvinna kælikerfa
• Nýlagnir, uppsetning og þjónusta á kælikerfum
• Smíði á kælibúnaði á framleiðsluverkstæði
• Viðhald tækja og búnaðar
• Önnur tilfallandi verkefni
Menntunar- og hæfniskröfur
• Vélfræðipróf er æskilegt
• Reynsla af NH3 (ammoníak) kæli og frystikerfum
er kostur
• Reynsla af stýribúnaði og raflögnum er kostur
• Góð íslensku- og enskukunnátta er skilyrði.
• Góð þjónustulund og jákvæðni.
Um Kælifélagið ehf
Kælifélagið sinnir allri almennri þjónustu á frysti- og
kælitækjum bæði á verkstæði okkar og hjá viðskiptavinum.
Eigendur Kælifélagsins eru KAPP ehf og Vélaverkstæðið Þór ehf.

Leikskólakennarar
óskast til starfa
Í leikskólann á Laugalandi vantar okkur leikskólakennara
í tvær 100% stöður.
Leitað er eftir áhugasömum, metnaðarfullum starfsmönnum, körlum jafnt sem konum, sem hafa góða hæfni
í mannlegum samskiptum og eru tilbúnir til að vinna eftir
sérstökum áherslum skólans.
Einkunarorð skólans eru Viska - Virðing - Vinátta.
Helstu áherslur í starfi eru m.a. snemmtæk íhlutun í
málþroska, leikur, útikennsla, slökun og fjölbreyttar
vinnustundir.
Mikil og góð samvinna er við grunnskólann sem er undir
sama þaki og leikskólinn.
Leikskólinn Laugalandi er tveggja deilda leikskóli og er
staðsettur að Laugalandi í Holtum. Umhverfi skólans
einkennist af fjölbreyttri íslenskri náttúru sem býður uppá
endalausa möguleika fyrir leik og nám.
Ef ekki fæst leikskólakennari eða starfsmaður með aðra
uppeldismenntun er heimilt að ráða annan hæfan í
stöðuna.

Norðursund 9 • 900 Vestmannaeyjum • www.kaelifelagid.is

Ef þú hefur áhuga þá endilega hafðu samband.
Upplýsingar um leikskólann má finna á
https://leikskolinnlaugaland.ry.is en einnig má hafa
samband við leikskólastjóra, Sigrún Björk Benediktsdóttir,
í síma 488-7042 eða leikskolinn@laugaland.is
Umsóknir ásamt meðmælum skulu sendast á Leikskólann
Laugalandi, 851 Hella fyrir 26. nóvember eða á
leikskolinn@laugaland.is.

Vilt þú vera með okkur?
Við leitum að öflugum blaðamanni í fullt starf til að skrifa greinar og fréttir í Lífið á Vísi á
fréttastofu Stöðvar 2, Vísis og Bylgjunnar. Í Lífinu er fjallað um dægurmál og fólk í einkalífi,
menningarlífi og samkvæmislífi. Starfið felst í að fylgjast vel með því sem er að gerast í
samfélaginu, á samfélagsmiðlum, vera í samskiptum við alls konar fólk – og segja af því
fréttir eða taka lengri viðtöl.
Hæfniskröfur:
• Brennandi áhugi á fólki
• Mjög gott vald á íslensku og ensku
• Hæfni í mannlegum samskiptum og öryggi í framkomu
• Frumkvæði og geta til að vinna hratt
• Reynsla af textaskrifum er æskileg
Vísir er mest lesni fréttavefur landsins. Lífið er stærsti dægurmálavefur landsins og lesa hann um 60 þúsund manns á dag.
Við hvetjum áhugasama af öllum kynjum til að sækja um í gegnum ráðningavefinn okkar, radningar.syn.is
Umsóknarfrestur er til og með 14. nóvember nk.
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Are you the next
Menigan?
Responsibilities
Ο

We are looking for passionate senior product managers who
will play a key role in Meniga’s product evolution,
A product manager at Meniga is a senior role that co-ordinates
the activities of sales, marketing, engineering, delivery and
support. We are looking for candidates focused on excellence,
staying ahead of the competition and driving the whole
organisation to win more customers.

Requirements

Holistic ownership (roadmap, communication,
promotion, business case, etc.) of part
of Meniga’s product portfolio with deep
understanding of how all the products bring
value and can be used by customers

Ο

Focus on the quality of any product related
communication

Ο

Ownership of the product, actively engaging
with customers, prospects and end-users

Ο

Monitor overall execution and ensure
quantitative and qualitative measurability

Ο

Drive for quality and strong execution
throughout the product lifecycle

Ο

Relevant University degree

Ο

Good understanding of modern software applications

Ο

Working understanding of technology, APIs, basic
data patterns

Ο

Great communication skills – from writing
to presenting

Ο

Experience and passion for continuous improvement
in product management

Ο

Understanding of fintech / digital banking
/ broadly defined sustainability

Ο

Experience in strategy consulting, entrepreneurship
or product management is a plus

For more info and application please visit: meniga.com/jobs

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

VERKEFNASTJÓRI Í
FRAMKVÆMDADEILD
Verkefnastjóri með verk-, tækni- eða byggingarfræðimenntun
óskast til starfa í framkvæmdadeild Olís.
Helstu verkefni
• Þátttaka í gerð verkáætlana og undirbúningi viðhaldsverka og nýbygginga

Hæfniskröfur
• Verk-, tækni-, byggingarfræði eða önnur
menntun sem tengist byggingariðnaði

• Verkefnastjórnun í viðhaldi og
nýframkvæmdum

• Reynsla af verkefnastjórnun og
áætlanagerð nauðsynleg

• Eftirlit með hönnun vegna breytinga

• Reynsla af stjórnun er kostur

• Eftirlit með framkvæmdum, úttektir
og kostnaðareftirlit viðhalds- og
breytingaverka

• Framúrskarandi hæfni í mannlegum
samskiptum og rík þjónustulund

• Samskipti við opinbera aðila

• Góð íslenskukunnátta er nauðsynleg

• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Umsóknir berist til mannauðsstjóra Olís, merktar „verkefnastjóri“
á rbg@olis.is fyrir 7. nóvember nk.

Hjá Olís er lögð áhersla á góðan aðbúnað starfsfólks, stuðning til náms og
heilsueflingar, heiðarleika í samskiptum, snyrtimennsku og fagleg vinnubrögð.

RÁÐNINGAR

Hver einstök ráðning er mikilvæg
fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis
og viðkomandi einstaklings að vel
takist til.
Hafðu samband við okkur og sjáðu
hvað við getum gert fyrir þig.

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

VILTU STARFA Í FAGTEYMI TR
UM HEILSU- OG FÆRNIMAT?
Hefur þú brennandi áhuga á heilbrigðis- og velferðarmálum og langar að starfa í fagteymi á sviði heilsu- og færnimats einstaklinga?
– þá ættu störfin hér að neðan að höfða til þín. Um er að ræða spennandi störf í þverfaglegu teymi heilbrigðisstarfsfólks og annarra
sérfræðinga sem starfa í framúrskarandi starfsumhverfi á réttindasviði Tryggingastofnunar.
Við hjá TR leggjum áherslu á góðan starfsanda, sveigjanlegan vinnutíma, samvinnu og jafnræði.

Fagstjóri sérfræðilækna hjá Tryggingastofnun
Laus er til umsóknar starf fagstjóra sérfræðilækna hjá Tryggingastofnun.
Leitað er eftir framsæknum einstaklingi sem þarf að búa yfir miklum
áhuga á endurhæfingu og úrræðum tengd örorku. Starfið byggir á
öflugri teymisvinnu þar sem fagstjóri mun verkstýra öflugum hópi
sérfræðilækna.
Starfið veitist frá 1. janúar 2022 og æskilegt er að viðkomandi geti hafið
störf sem fyrst, eða eftir nánara samkomulagi. Starfshlutfall er 50-80%.
Helstu verkefni og ábyrgð
- Læknisfræðilegt mat á umsóknum um örorku lífeyristrygginga.
- Ráðgjafi við læknisfræðileg mál svo sem við mat á umsóknum um
endurhæfingarlífeyri, bifreiðastyrk og umönnunarmat.
- Annað það er kemur að læknisfræðilegu mati varðandi
almannatryggingar.
- Fagleg uppbygging, þróun og skipulag á læknisfræðilegri ráðgjöf.
- Stjórnun teymisvinnu.

Hæfnikröfur
- Leitað er að sérfræðilækni með víðtæka reynslu á sviði bæklunarlækninga, endurhæfingarlækninga, geðlækninga, heimilislækninga,
lyflækninga eða öðrum sérfræðigreinum sem nýtast í starfi við mat
á sviði bótaréttar og endurhæfingar.
- Víðtæk læknisfræðileg starfsreynsla sem nýtist í starfi.
- Reynsla og færni í verkefnastjórnun.
- Reynsla af stjórnsýslu er kostur.
- Þekking á flokkunarkerfum og matskvörðum í heilbrigðisþjónustu.
- Mjög góð hæfni í greiningu, túlkun og framsetningu gagna.
- Leiðtogahæfileikar, faglegur metnaður og framúrskarandi
samskiptahæfni.
- Frumkvæði og metnaður til að ná árangri.
- Íslenskt sérfræðileyfi sem nýtist í starf á sviði bótaréttar og
endurhæfingar.

Sérfræðingur á sviði heilsu- og færnimats með áherslu á umönnun fatlaðra og langveikra barna
Um er að ræða spennandi og krefjandi sérfræðistarf í matshópi sem
ber m.a. ábyrgð á úrvinnslu umsókna um foreldragreiðslur og greiðslur
til umönnunaraðila fatlaðra og langveikra barna. Starfið byggir á
frumkvæði og þéttu faglegu samstarfi í breiðum hópi sérfræðinga.
Starfið veitist frá 1. desember 2021 og æskilegt er að viðkomandi geti
hafið störf sem fyrst, eða eftir nánara samkomulagi. Starfshlutfall er 100%.
Helstu verkefni og ábyrgð
- Mat, greining og úrvinnsla umsókna um umönnunar- og
foreldragreiðslur vegna fatlaðra og langveikra barna.
- Samvinna í teymi fyrir mat endurhæfingar og örorkumála.
- Ráðgjöf, þjónusta og upplýsingamiðlun til viðskiptavina og
samstarfsaðila.
- Þróun vinnuferla og rafrænnar þjónustu.
- Skráning og meðhöndlun tölfræðiupplýsinga.
- Önnur sérhæfð verkefni.

Hæfnikröfur
- Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- eða félagsvísinda, s.s. sálfræði,
þroskaþjálfun, hjúkrunarfræði, iðjuþjálfun eða félagsráðgjafa.
- Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi er kostur.
- Krafa um klíníska reynslu á sviði velferðar- eða heilbrigðisþjónustu.
- Þekking og reynsla af þjónustu við fötluð og langaveik börn og
fjölskyldur þeirra.
- Þekking á flokkunarkerfum og matskvörðum í velferðar- og
heilbrigðisþjónustu.
- Mjög góð hæfni í greiningu, túlkun og framsetningu gagna.
- Mjög gott vald á rituðu íslensku máli.
- Mjög góð samskiptahæfni, lausnamiðuð hugsun og frumkvæði.

Sérfræðingur á sviði heilsu- og færnimats með áherslu á endurhæfingu
Um er að ræða spennandi og krefjandi sérfræðistarf í matshópi á sviði
endurhæfingar og lífeyrismála. Starfið byggir á frumkvæði og miklu og
þéttu samstarfi í breiðum hópi sérfræðinga.
Starfið veitist frá 1. desember 2021 og æskilegt er að viðkomandi geti hafið
störf sem fyrst, eða eftir nánara samkomulagi. Starfshlutfall 80-100%.
Helstu verkefni og ábyrgð
- Mat, greining og úrvinnsla umsókna um endurhæfingarlífeyri.
- Samvinna í teymi fyrir mat á örorku, endurhæfingu og
umönnunarþörf barna og aldraðra.
- Ráðgjöf, þjónusta og upplýsingamiðlun til viðskiptavina og
samstarfsaðila.
- Þróun vinnuferla og rafrænnar þjónustu.
- Skráning og meðhöndlun tölfræðiupplýsinga.
- Önnur sérhæfð verkefni.

Hæfnikröfur
- Háskólamenntun á sviði heilbrigðis eða félagsvísanda, s.s.
hjúkrunarfræði, iðjuþjálfun, sjúkraþjálfun eða félagsráðgjafa.
- Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi er kostur.
- Krafa um klíníska reynslu á sviði heilbrigðisþjónustu, t.d. á sviði
endurhæfingar, geðverndar, heilsugæslu eða sjúkarahúsþjónustu.
- Þekking á flokkunarkerfum og matskvörðum í velferðar- og
heilbrigðisþjónustu.
- Mjög góð hæfni í greiningu, túlkun og framsetningu gagna.
- Mjög gott vald á rituðu íslensku máli.
- Mjög góð samskiptahæfni, lausnamiðuð hugsun og frumkvæði.

Nánari upplýsingar um störfin veita: Herdís Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri réttindasviðs í síma 560 4400
og Hólmfríður Erla Finnsdóttir, mannauðsstjóri í síma 560 4400.
Umsóknarfrestur um störfin er til og með 8. nóvember 2021.
Nánari upplýsingar um störfin er að finna á starfatorg.is

Tryggingastofnun
Hlíðasmára 11 | 201 Kópavogur
Sími 560 4400 | tr@tr.is | tr.is

VIÐSKIPTASTJÓRI Á LYFJASVIÐI (KEY ACCOUNT MANAGER)
ICEPHARMA LEITAR AÐ SÖLUDRIFNUM OG METNAÐARFULLUM LIÐSMANNI TIL AÐ SINNA FJÖLBREYTTU OG KREFJANDI STARFI

HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐ:
• Markaðssetning og sala lyfja með kynningum, fræðslu og eftirfylgni
• Myndun viðskiptatengsla og heimsóknir til heilbrigðisstarfsfólks
• Þátttaka í og skipulagning funda og ráðstefna hérlendis, erlendis
og rafrænt
• Samskipti við erlenda birgja
• Markaðsgreiningar og áætlanagerð
• Gerð umsókna um greiðsluþátttöku sjúkratrygginga
• Gerð lyfjaauglýsinga og markaðsefnis

HÆFNIKRÖFUR:
• Reynsla af sölu- og markaðsstarfi, viðskiptastjórn og sölu
heilbrigðisvara eða lyfja
• Mikill drifkraftur og frumkvæði
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Jákvæðni og framúrskarandi færni í tengslamyndun
og mannlegum/rafrænum samskiptum
• Hæfileikar til og ánægja af að vinna faglega, sjálfstætt
og skipulega að skýrum markmiðum
• Hæfileikar til að setja sig inn í flókið fræðilegt efni og miðla
því áfram
• Gott vald á íslensku og ensku

Nánari upplýsingar um starfið veitir Lilja Dögg Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri Lyfjasviðs Icepharma, lilja.dogg@icepharma.is. Umsókn skal fylgja ítarleg
ferilskrá ásamt kynningarbréfi sem lýsir hæfni umsækjanda til að gegna starfinu. Við hvetjum hæfileikaríkt fólk til að sækja um, óháð kyni. Farið verður með
allar umsóknir sem trúnaðarmál og í samræmi við lög um meðferð persónuupplýsinga.

Icepharma er í fararbroddi á íslenskum heilbrigðis- og neytendamarkaði. Kjarninn í starfsemi okkar er að auka lífsgæði með
öflugu framboði af heilsueflandi vörum. Hjá fyrirtækinu starfa um 80 manns við sölu og markaðssetningu, sérfræðiráðgjöf og
þjónustu. Við leggjum áherslu á metnað, frumkvæði, gleði og svigrúm starfsfólks til að vaxa og þróast í starfi.

Umsóknarfrestur er til og með 16. nóvember 2021.

Sótt er um starfið á ráðningarvef Icepharma: www.icepharma.is / Um Icepharma / Atvinna

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 MEÐ RÁÐNINGARKERFI aðeins

24.500 kr.*

Á atvinnuvefnum geta fyrirtæki sett sjálf inn atvinnuauglýsingar og nýtt ráðningarkerfið okkar til að vinna úr
umsóknum 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
*Verð án virðisaukaskatts.

HH RÁÐGJÖF

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

Sérfræðingar á
sviði flugmála
Sérfræðingur í
flugrekstrar- og skírteinadeild
Samgöngustofa óskar eftir að ráða sérfræðing í þjálfunar- og skírteinamálum flugs.
Starfið felst einkum í að tryggja og hafa eftirlit með að umsækjendur um flugstarfaskírteini
og tengd réttindi uppfylli reglugerðarkröfur ásamt því að leiðbeina viðskiptavinum
og öðrum eftirlitsskyldum aðilum stofnunarinnar varðandi málaflokkinn.
Starfshlutfall er 100%.

Menntunar- og hæfniskröfur

Erum við
að leita
að þér?

• Háskólapróf eða önnur menntun sem nýtist í starfi.
• Góð kunnátta í íslensku og ensku og hæfni til að miðla
upplýsingum í rituðu og töluðu máli.
• Flugtengd menntun eða reynsla æskileg.
• Áhugi á flugmálum nauðsynlegur.
• Hæfileiki til að túlka, útskýra og setja fram með skýrum
hætti reglugerðarkröfur.
• Góð tölvuþekking og geta til að tileinka sér notkun tölvukerfa.
• Frumkvæði, háttvísi, sjálfstæði og fagmennska í starfi ásamt
skipulagningu og ögun í verkum eru áskilin.
• Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum.

Eftirlitsmaður í
flugrekstrar- og skírteinadeild
Samgöngustofa auglýsir lausa til umsóknar stöðu eftirlitsmanns í flugrekstrarog skírteinadeild flugsviðs. Meðal helstu verkefna eru þróun verkferla, skipulag og
þátttaka í framkvæmd úttekta og samstarf við eftirlitsmenn. Starfið felur í sér mikil
samskipti við leyfishafa og einnig þátttöku í öðrum verkefnum deildarinnar.
Starfshlutfall er 100%.

Þátttakandi
í íslensku
atvinnulífi
í 50 ár

Menntunar- og hæfniskröfur
• Flugstjórareynsla með gild eða nýleg prófdómararéttindi á
fjölstjórnarflugvélar með a.m.k. 5.000 klst. flugtíma reynslu.
• Að lágmarki 5 ára starfsreynsla í flugrekstri.
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er kostur.
• Þekking og reynsla tengd rekstrarstjórn flugrekenda.
• Þekking á gæða- og öryggisstjórnunarkerfum.
• Hæfni til að tjá sig í rituðu og mæltu máli skilyrði.
• Mjög góð enskukunnátta er skilyrði.
• Frumkvæði, háttvísi, sjálfstæði og fagmennska í starfi ásamt
skipulagningu og ögun í verkum eru áskilin.
• Reynsla af framkvæmd úttekta.
• Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum.

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

Umsóknarfrestur
er til 8. nóv. 2021

hagvangur.is

Upplýsingar um
Samgöngustofu má finna
á samgongustofa.is

Ármúli 2 ı 108 Reykjavík ı Sími 480 6000

Í boði eru spennandi störf
hjá metnaðarfullri stofnun
í alþjóðlegu umhverfi. Við
bjóðum góða starfsaðstöðu
og frábæra vinnufélaga.

Við hvetjum öll kyn
til að sækja um.
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Tannlæknarými Til leigu í vesTurbænum
Tannlæknarými með stól og tækjum er laust til leigu.
Á stofunni starfa þrír tannlæknar og pláss er fyrir
þann fjórða. Fín aðstaða og góð staðsetning.
Hagstæð leigukjör í boði.

Auglýsing um breytt
deiliskipulag í Kópavogi.

allar upplýsingar veitir garðar
í síma 863-0152 eða hbakki@simnet.is

Undirstöður - útboð
Öryggisfjarskipti ehf, óska eftir tilboðum í verkið:
Flugskýli Landhelgisgæslan – Undirstöður

Bakkabraut 2-4, Bryggjuvör 1, 2, 3, Þinghólsbraut 77 og 79.
Breytt deiliskipulag.
Skipulagsráð Kópavogs samþykkti þann 18. október 2021 að kynna vinnslutillögu að breyttu
deiliskipulagi Bakkabrautar 2-4, Bryggjuvarar 1, 2, 3, Þinghólsbrautar 77 og 79. Svæði 13 á
þróunarsvæðinu á Kársnesi, ÞR-1 samkv. Aðalskipulagi Kópavogs 2012-2024 og samþykktu
Aðalskipulagi Kópavogs 2019-2040. Í vinnslutillögunni er gert ráð fyrir að núverandi atvinnuhúsnæði á lóðunum víki og íbúðarhús rísi í þess stað. Skipulagssvæðið afmarkast af Þinghólsbraut og lóðamörkum Þinghólsbrautar 73 og 75 í austri, fyrirhugaðri nýrri vegtengingu milli
Borgarholtsbrautar og Bakkabrautar í norðri, fyrirhugaðs nýs hafnarkants til vesturs og suðurs.
Gert er ráð fyrir að heildarfjöldi íbúða á reitnum verði að hámarki 160, á 2-5 hæðum þar sem 5.
hæðin verður inndregin. Gert er ráð fyrir 0,75-1 bílastæði pr. íbúð og að u.þ.b. 90% þeirra verði í
innbyggðum og niðurgröfnum bílageymslum. Fyrirhugað er að heildarbyggingarmagn á svæðinu
verði 26.675 m² ofan- og neðanjarðar með nýtingarhlutfalli 1,9. A-rými ofanjarðar 18.700m².
B-rými ofanjarðar 2.595m². A-rými neðanjarðar 2.180m². B-rými neðanjarðar - Bílakjallari 3.800m².
Vinnslutillagan er sett fram á uppdráttum í mkv. 1:1000 og 1:500 ásamt greinargerð og skýringarmyndum dags. 15. október 2021. Vinnslutillögunni fylgir einnig minnisblað um samgöngur
frá VSÓ ráðgjöf dags. 17. febrúar 2021.

Verkið felst í steypu á undirstöðum og botnplötu
vegna byggingar flugskýlis og aðstöðubyggingar fyrir
Landhelgisgæslu Íslands við Nauthólsveg á jaðri
Reykavíkurflugvallar.
Helstu magntölur eru eftirfarandi:
• Steypa
500 m3
• Bendistál
45.000 kg
• Mót
900 m2
• Fylling
2100 m3
Útboðsgögn verða afhent rafrænt af EFLU verkfræðistofu til þeirra bjóðenda sem þess óska frá og með
miðvikudeginum 10. nóvember 2021, kl. 10:00.
Tilboð verða opnuð fimmtudaginn 25. nóvember
2021 kl. 14:00 að viðstöddum þeim bjóðendum
sem það vilja.
Bjóðendur óski eftir gögnum hjá EFLU verkfræðistofu
með tölvupósti á bjarni@efla.is.

Nánar er vísað til kynningargagna.
Ofangreind vinnslutillaga er aðgengileg á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is.
Ef óskað er eftir nánari upplýsingum um tillöguna er hægt að senda fyrirspurn á starfsfólk
skipulagsdeildar á netfangið skipulag@kopavogur.is.
Fimmtudaginn 18. nóvember 2021 milli kl. 17 og 18 verður starfsfólk skipulagsdeildar með
opið hús í sal Kársnesskóla þar sem vinnslutillagan verður sérstaklega kynnt þeim sem þess
óska. Áhugasamir eru beðnir að skrá komu sína með tölvupósti á netfangið
skipulag@kopavogur.is fyrir 16. nóvember nk.
Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillögurnar. Athugasemdir
og ábendingar skulu hafa borist skriflega til skipulagsdeildar, Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða
á netfangið skipulag@kopavogur.is eigi síðar en kl. 13:00 föstudaginn 17. desember 2021.
Skipulagsfulltrúinn í Kópavogi.

kopavogur.is

Fyrirtæki
ársins 2021
hagvangur.is

Erum við
að leita að þér?

ATVINNUBLAÐIÐ 21

LAUGARDAGUR 6. nóvember 2021

ÚTBOÐ
Vestmannaeyjabær ásamt
Vegagerðinni óska eftir tilboðum í

þjónustu og viðhald gatnalýsingar
Verkið felur í sér þjónustu og viðhald á allri
gatnalýsingu í Vestmannaeyjum ásamt útskiptingu
lampa og færslu á búnaði úr dreifistöðvum. Á
svæðinu eru tveir eigendur á gatnalýsingarkerfinu
þ.e. Vestmannaeyjabær og Vegagerðin og nær þessi
samningur yfir kerfi þeirra beggja, bæði á veitusvæði
HS Veitna. Gatnalýsingarkerfið samanstendur af
dreifiskápum, jarðstrengjum, staurum og lömpum.
Samningur nær til þriggja ára með möguleika á
framlengingu í tvö skipti, eitt ár í senn. Frávikstilboð
verða ekki leyfð.
Útboðsgögn verða afhent í tölvupósti í gegnum
ráðgjafa verkkaupa, gudjon@liska.is og verður hægt
að nálgast gögn til og með
23. nóvember 2021.
Tilboðum ásamt umbeðnum gögnum skal skila
rafrænt í tölvupósti til gudjon@liska.is. Bjóðandi fær
staðfestingarpóst þegar hann hefur skilað tilboði.
Bjóðandi ber ábyrgð á að tilboð berist á réttum tíma og
bjóðendur eru hvattir til að hefja tímanlega vinnu við að
skila þeim inn.
Skilafrestur tilboðs er til kl. 11.00, mánudaginn
29. nóvember 2021.
Upplýsingar má einnig finna á utbodsvefur.is

Hugmyndasamkeppni

Reykjanesbraut og svæðiskjarni í Smára
Þverun, uppbygging og tengingar

Kópavogsbær (útbjóðandi) í samstarfi við Arkitektafélag Íslands efnir til opinnar hugmyndasamkeppni um þverun (lok/stokk), uppbyggingu við og/eða yfir Reykjanesbraut og tengingar fyrir
vistvæna ferðamáta í svæðiskjarna í Smára (Smára-, Linda- og Glaðheimasvæði).
Tvö fyrirspurnartímabil eru í samkeppninni og lýkur því fyrra 2. desember 2021 og því síðara
24. janúar 2022. Vakin er athygli á því að þessi samkeppni er rafræn.
Skilafrestur tillagna er 7. febrúar 2022 fyrir kl. 13.00 að íslenskum tíma.
Lykildagsetningar eru:
Hugmyndasamkeppni auglýst
Keppnislýsing aðgengileg
Samkeppnisgögn afhent
Skilafrestur fyrri fyrirspurnartíma
Svör við fyrri fyrirspurnum
Skilafrestur seinni fyrirspurnartíma
Svör við seinni fyrirspurnum
Skilafrestur tillagna
Niðurstaða dómnefndar

lau. 6. nóvember 2021
lau. 6. nóvember 2021
mið. 10. nóvember 2021 í útboðskerfi Kópavogs
fim. 2. des. 2021.
fim. 9. desember 2021.
mán. 24. janúar 2022.
fös. 28. janúar 2022.
mán. 7. febrúar 2022 kl. 13:00
áætluð um miðjan mars 2022

Samkeppnin er almenn hugmyndasamkeppni samkvæmt skilgreiningu Arkitektafélags Íslands
og opin öllum þeim sem uppfylla skilyrði keppnislýsingar sbr. gr. 3.1.
Kallað er eftir hugmyndum sem gætu haft áhrif á þróun og uppbyggingu svæðiskjarnans í Smára
svo og tengst heildarendurskoðun Reykjanesbrautar og umhverfis hennar. Samkeppnin beinist
að því að fá fram hugmyndir sem gera svæðið að öflugri samhangandi einingu.
Í dómnefnd sitja:
Tilnefndir af Kópavogsbæ:
1. Hrafnkell Ásólfur Proppé skipulagsfræðingur, formaður dómnefndar, fulltrúi Kópavogsbæjar.
2. Bergljót Kristinsdóttir bæjarfulltrúi, fulltrúi Kópavogsbæjar.
3. Hjördís Ýr Johnson bæjarfulltrúi, fulltrúi Kópavogsbæjar.

ÞARFT ÞÚ NÚNA
AÐ SKRÁ
VINNUVÉLINA?

Tilnefndir af Arkitektafélagi Íslands
4. Birkir Einarsson landslagsarkitekt FÍLA.
5. Hans-Olav Andersen arkitekt FAÍ, MNAL.
Keppnislýsing er aðgengileg á vefsvæði Kópavogsbæjar https://www.kopavogur.is/is/ibuar/
skipulagsmal/skipulag-i-kynningu og á vefsvæði Arkitektafélags Íslands https://ai.is.
Keppnisgögn er hægt að nálgast í útboðskerfi Kópavogs eigi síðar en 10. nóvember 2021
https://tendsign.is/ Þátttakendur þurfa að skrá sig inn í útboðskerfið.

Eigendur vinnuvéla, sem ætlaðar eru til
aksturs í umferð, þurfa nú að skrá þær
í ökutækjaskrá og setja á þær skráningarmerki til auðkenningar*.

kopavogur.is

Vinnueftirlitið annast allar skráningar
og eigendaskipti á vinnuvélum.
Sótt er um skráningu vinnuvéla
sem ætlaðar eru til aksturs í umferð
á Mínum síðum á vef Vinnueftirlitsins.
Nánari upplýsingar á vinnueftirlitid.is.

Samgöngustofa
* Reglur um skráningu vinnuvéla koma fram
í umferðarlögum nr. 77/2019 og reglugerð 751/2003
um skráningu ökutækja.

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.
RÁÐUM EHF • Sími 519 6770
www.radum.is • radum@radum.is

F A S T E I G N A S A L A

S Í M I

5 8 8

2 0 3 0

3þ0jónáusrtaa,

kynna góðar eignir...

reynsla og
traust

Holtsvegur 9, 210 Garðabær
111.00 m2 Fjölbýlishús, 2 Svefnherbergi,
Verð: 66.500.000
Flott íbúð á 2. hæð í nýlegu lyftuhúsi ásamt stæði
í bílgeymslu. Tvö stór svefnherbergi. Eyja í eldhúsi.
Þvottahús í íbúð. Geymsla og hjólageymsla.
Nánari upplýsingar veita:
Ægir s. 896 8030 eða aegir@borgir.is
Heiðar s. 822 4242 eða heidar@borgir.is

SELD
Hæðargarður 33, Reykjavík

Ljósheimar 4, Reykjavík

Andrésbrunnur 15, Reykjavík

109.70 m2 Fjölbýlishús,
1 Svefnherbergi,
Verð: 62.900.000

108.10 m2 Fjölbýlishús,
3 Svefnherbergi,
Verð: 54.900.000

96.10 m2 Fjölbýlishús,
2 Svefnherbergi,
Verð: 55.900.000
SPENNANDI
TÆKIFÆRI

Hrísmóar 2b, Garðabæ

Barónsstígur 25, 101 Rvk.

Sólbakki , Mosfellsbær

97.50 m2 Fjölbýlishús,
2 svefnherbergi,
Verð: 48.000.000

226.50 m2 Tví/Þrí/Fjórbýli,
6 Svefnherbergi,
Verð: 150.000.000

Sumarhús, landareign
Verð: 30.000.000

Sigríður Anný
Heiðar Kristinsson

Gunnlaugsdóttir
Löggiltur fasteignasali

Ægir Breiðfjörð

Löggiltur fasteignsali, skipasali

og leigumiðlari.

Löggiltur fasteignasali

og viðskiptafræðingur

sigga@borgir.is

aegir@borgir.is

heidar@borgir.is

861-1123

896-8030

8224242

www.borgir.is • borgir@borgir.is • Sími 588 2030

VANTAR
RÐIR
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SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

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

NÝTT Í SÖLU
Opið hús laugardag og
sunnudag kl. 12:00 - 13:00

Edenmörk 1, 3 og 7 – Hveragerði
Glæsilegar 2-3ja herbergja íbúðir á
Edenreitnum í Hveragerði. Íbúðunum er
skilað fullbúnum fyrir utan megin gólfefni.
Vandaðar innréttingar og tæki.

Afhending 15. apríl - 15. júní 2022.

Hveragerði er tilvalinn búsetukostur fyrir alla, jafnt
barnafjölskyldur sem þá sem vilja breyta til og koma sér
fyrir á rólegum stað innan um ósnortna náttúru. Bærinn
er í einungis 25 mínútna aksturs- fjarlægð frá Reykjavík
og almenningssamgöngur til og frá höfuðborgarsvæðinu eru tíðar.
Hveragerði státar af fyrirtaks skólakerfi. Nýr leikskóli var
tekinn í notkun fyrir þremur árum og býðst börnum
yfirleitt leikskólavistun fyrir 12 mánaða aldur. Nýtt
frístundaheimili hefur einnig hafið starfsemi.

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali
824 9096

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur leigumiðlari og löggiltur fasteignasali
824 9098

Edenmörk 7

Edenmörk 3

Edenmörk 1

2ja herbergja, 55 m2
Verð: 33.900.000
Afhending 15. apríl 2022

3ja herbergja, 62,7 m2
Verð: 36.900.000
Afhending 15. maí 2022

3ja herbergja, 75,3 m2
Verð: 41.900.000
Afhending 15. júní 2022

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

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

OPIÐ HÚS

9. nov. 12:00-13:00

Sóleyjargata 37

101 Reykjavík

Einbýli - 2 íbúðir - rekstrarleyfi - gistirekstur

330 fm

8 herb.

199.900.000

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is
777 2882

Ásvallagata 81
101 Reykjavík
Einbýli m/aukaíbúð – bílskúr

320 fm

10 herb.

179.900.000
Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
sverrir@eignamidlun.is
861 8514

Brekkugerði 4
Einbýli

231,8 fm

OPIÐ HÚS

185.000.000

OPIÐ HÚS

9. nóv. 17:00-17:30

8. nóv. 17:00-17:30

6 herb.

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

BÓKIÐ SKOÐUN
OPIÐ HÚS

108 Reykjavík

7. nóv. 13:00-13:30

Hörðaland 16

Jaðarleiti 6

Mánatún 2

108 Reykjavík

103 Reykjavík

105 Reykjavík

Fjölbýli

4ra herb.

86,1 fm

59.900.000
Magnea Sverrisdóttir
MBA og löggiltur fasteignasali
magnea@eignamidlun.is
861 8511

Fjölbýli

67,7 fm

2 herb.

53.900.000
Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur og Löggiltur fasteignasali
herdis@eignamidlun.is
694 6166

Fjölbýli

125,5 fm

3 herb.

76.500.000
Brynjar Þór Sumarliðason
Viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is
896 1168

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

8. nóv. 17:00-17:45

OPIÐ HÚS

7. nóv. 13:00-13:30

8. nóv. 17:00 -17:30

Njálsgata 18

Traðarberg 13

Geitland 3

101 Reykjavík

221 Hafnarfjörður

108 Reykjavík

Einbýlishús m/bílskýli

124,1 fm

4 herb.

Parhús - 2 íbúðir

7 herb.

222,6 fm

66.900.000

Raðhús

107.900.000

124.900.000

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

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

6 svefnherbergi

239 fm

Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali og framkvæmdastjóri
kjartan@eignamidlun.is
824 9093

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

8. nóv. 17:15-17:45

7. nóv. 14:00-14:30

Sólvallagata 60

Valshlíð 8

Austurberg 4

101 Reykjavík

102 Reykjavík

Póstnúmer

Fjölbýli

3 herb.

77.2 fm

Fjölbýli

4ra herb.

105 fm

47.900.000

Fjölbýli

79.900.000

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

49.000.000

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

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

9. nóv. 17:15-17:45

7. nóv. 14:30-15:00

Hagamelur 41

Ástún 12

107 Reykjavík
Fjölbýli

4 herb.

111.5 fm

Dvergholt 19

200 Kópavogi
3-4 herb.

90,5 fm

Fjölbýli

59.900.000
Magnea Sverrisdóttir
MBA og löggiltur fasteignasali
magnea@eignamidlun.is
861 8511

220 Hafnarfjörður
2 herb.

54,3 fm

Tvíbýli með bílskúr

43.500.000

160,4 fm

4 herb.

75.900.000
Kári Sighvatsson
Lögfræðingur og löggiltur fasteignasali
kari@eignamidlun.is
899 8815

Kári Sighvatsson
Lögfræðingur og löggiltur fasteignasali
kari@eignamidlun.is
899 8815

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

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
Löggiltur fasteignasali og
lögfræðingur
899 8815

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
867 0968

Lárus Ómarsson
Löggiltur fasteignasali
824 3934

Elvar Árni Lund
Löggiltur fasteignasali
693 3518

Ragnhildur A. Gunnarsdóttir
Lögfræðingur og löggiltur
fasteignasali
861 1197

Jenný Sandra
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri
588 9090

María Guðrún
Waltersdóttir
Móttaka
588 9090

Daníela R. Reynisdóttir
Móttaka
588 9090

SÉRHÆÐ EÐA SÉRBÝLI
ÓSKAST Í HLÍÐUNUM
ER MEÐ KAUPANDA AÐ SÉRHÆÐ
EÐA SÉRBÝLI Í HLÍÐUNUM 105 RVK.

Allar nánari uppl. veitir:
Eggert Ólafsson,
löggiltur fasteignasali
S: 893 1819,
eggert@fasteignasalan.is

Skólavörðustíg 3 - 2. hæð - 101 Reykjavík
Sími 575 8500 - www.fasteignamidlun.is

Sverrir Pálmason,
lögmaður og löggiltur fasteignasali,
sími 867-1001
Gunnar Bergmann Jónsson,
Löggiltur fasteignasali, sími 839-1600
Arnar Sölvason,
ráðgjafi, sími 896-3601

Ármúla
19 •108 Reykjavík
Til leigu um 791 m² húsnæði á

Sími
575 8500við
• Faxlyngháls
575 8505
jarðhæð

Pálmi B. Almarsson

2 í reykjavík

Löggiltur fasteignasali
kt. 261056-4459

Eignin er sýnileg með góða aðkomu frá gatnamótum Hálsabrautar og Lyngháls.
Húsnæðið er stórt opið rými. Lofthæðin er um 4,6 m til 5,2 m. Í rýminu er niðurtekið gólf að hluta og
góðar innkeyrsludyr sem snúa að Lynghálsi, þar er þvottaaðstaða í dag. Mjög auðvelt er að breyta
húsnæðinu í verslunarhúsnæði með góðum sýningarsal. Málning var áður með starfsemi í þessum
hluta hússins. Mögulegt er að leigja minni hluta í húsinu.
NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA Sverrir Pálmason, löggiltur fasteignasali,
í síma 867-1001 (sverrir@fasteignamidlun.is) og Arnar Sölvason í síma 896-3601.

Borgarbraut 65a

Skólavörðustíg 3 - 2. hæð - 101 Reykjavík
Sími 575 8500 - www.fasteignamidlun.is

Ármúla
19 •108 Reykjavík
Ð

Sverrir Pálmason,
lögmaður og löggiltur fasteignasali,
sími 867-1001
Gunnar Bergmann Jónsson,
Löggiltur fasteignasali, sími 839-1600
Arnar Sölvason,
ráðgjafi, sími 896-3601

Lyftuhús - 60 +

310 Borgarnes

71 fm

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

2 herb.

28.000.000

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

PI 575 8500 • Fax
Næfurás
O
Sími
575 8505 6
S
Ú
H

Pálmi B. Almarsson

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN
7. NÓVEMBER KL. 15:00 - 15:30

Löggiltur fasteignasali Virkilega fallegt og mikið endurnýjað 186,8 fm
raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum
kt. 261056-4459
bílskúr við Næfurás 6,110 Reykjavík.

Fjögur svefnherbergi og afgirtur garður með
heitum potti.Fallegt útsýni yfir borgina.
Stutt í alla helstu þjónustu, skóla og leikskóla.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR Gunnar Bergmann Jónsson löggiltur fasteignasali
í síma 839-1600 eða gunnar@fasteignamidlun.is

Erum við
að leita að þér?

GRENSÁSVEGUR 1
NÝTT Í SÖLU
ÞAR SEM LAUGARDALURINN
OG BORGARLÍFIÐ MÆTAST
MEÐ ALLRI SINNI ÞJÓNUSTU
OG UPPLIFUN.

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ:

Sigurður

Finnbogi

Fasteignasali
finnbogi@heimili.is

895 1098

•
•
•
•
•

Glæsileg hönnun!
Allar innréttingar eru sérsmíðaðar
Innfelld LED lýsing í eldhúsinnréttingu og í niðurteknum loftum
Svartur yfirfelldur eldhúsvaskur með svörtu blöndunartæki
Óbein LED lýsing úr lofti fyrir ofan sturtu á baðherbergjum

Verð frá 36.5

– 87 millj.

•
•
•
•

Fasteignasali
sigurdur@fstorg.is

898 6106

Baðherbergi flísalögð með 60x60 cm flísum frá gólfi til lofts
Svalahandrið úr gleri
Gólfhiti í íbúðum
Glæsileg Bosch tæki í eldhúsi, þ.m.t. ísskápur og uppþvottavél

Afhending á fyrstu íbúðum apríl 2022

FASTEIGNAFÉLAGIÐ G1 EHF. HEFUR HAFIÐ UPPBYGGINGU Á GLÆSILEGU
FJÖLBÝLI AÐ GRENSÁSVEGI 1.
Sími:

520 9595

Sími:

530 6500

Alls munu verða byggðar 204 íbúðir ásamt verslunar og skrifstofu rýmum. Í fyrsta áfanga eru 50
íbúðir. Flestar þeirra eru 2ja og 3ja herbergja á bilinu 45 – 90 fm að stærð. Einnig eru stúdíó íbúðir og
nokkrar stærri íbúðir, m.a. á efstu hæð.
Það verðar 4 sjálfstæð hús með 7 stigagöngum og sameiginlegum kjallara, geymslum og bílastæðum.

28 FASTEIGNIR

6. nóvember 2021 LAUGARDAGUR

Hæðargarður 35 - Við FossVogsdalinn
opið Hús mánudaginn 8 nóVember Frá kl 17:00 -17:30

OPIÐ
HÚS

Falleg og björt 128 fm útsýnis íbúð á 6 hæð
(efstu) ætluð fólki 63 ára eða eldri. Í húsinu
er rekin þjónustumiðstöð fyrir eldri borgara.
• Íbúðin er á efstu hæð með glæsilegu útsýni
og yfirbyggðum svölum í suðurátt.
• Íbúðin er vel skipulögð með stórum og
björtum stofum
• Lyfta er í húsinu og fylgir stæði í bílageymslu.
• Sameignin er öll til fyrirmyndar og má þar
nefna skála á jarðhæð sem er með útgangi
út á hellulagða verönd og garð.
• Tengibygging yfir í þjónustumiðstöð fyrir
aldraða sem býður upp á matsölu og einnig
er rekið þar mikið tómstundarstarf.
• Húsvörður er í húsinu.

GEFÐU
HÆNU
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Verð: 72.9 millj.

520 9595

Fasteignasalan TORG | Garðatorgi 5 | 210 Garðabæ | www.fstorg.is
Á b. S i gur ður G unnl a ugs s on l öggi l t ur f a s t e i g n a s a l i

Furugrund 3

53.9-63.5

200 Kópavogur

millj

Nýbýlavegur 56

200 Kópavogur

79.900.000

Safamýri 57

79.900.000

108 Reykjavík

EINUN
GIS
4 ÍBÚÐ
IR
EFTIR!

OPIÐ HÚS fimmtudaginn 11. nóv. kl.17.30-18.00

OPIÐ HÚS fimmtudaginn 11. nóv kl. 17.30-18.00

OPIÐ HÚS sunnudaginn 7. nóv kl.15:00-15:30

Herbergi: 2 -3

Herbergi: 5

Herbergi: 4

Stærð: 80,8 -92,6 m2

Glæsilegar, fullbúnar, nýjar og vandaðar íbúðir með sérinngangi
á þessum eftirsótta og rótgróna stað við náttúruparadísina
Fossvogsdalinn Kópavogsmegin. Fallegar innréttingar frá Axis,
harðplankaparket og flísar frá Agli Árnasyni, AEG eldhústæki
og innbyggður ísskápur með frysti og uppþvottavél fylgir með.
Húsið er staðsett í veðursælu hverfi þar sem stutt er í leik og
grunnskóla,verslanir og veitingastaði. Eignirnar eru tilbúnar til
afhendingar við kaupsamning
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Geirsgata 2

101 Reykjavík

104.900.000

Stærð: 163,1 m2

Rúmgóð, björt og vel skipulögð efri hæð með sérinngangi í fallegu
tvíbýlishúsi við Nýbýlaveg 56 í Kópavogi. Um er að ræða 5 herb.
íbúð ásamt bílskúr sem er skráð 163,1fm og þar af er bílskúrinn
28,2fm. Svefnherbergi eru fjögur og bæði stofa og eldhús rúmgóð
með stórum gluggum. Fallegt útsýni er frá eigninni , stór og gróinn
sameiginlegur garður og stutt er í alla helstu þjónustu, leikskóla,
grunnskóla, íþróttasvæði og út á stofnbrautir.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Friggjarbrunnur 5
113 Reykjavík (Úlfarsárdalur)

Stærð: 147,8 m2

Herbergi: 3

Stærð: 124,9 m2

Glæsileg 3ja herbergja 124,9 fm íbúð (203) í lyftuhúsi við Geirsgötu 2, Hafnartorgi.
Íbúðin er á annarri hæð á einu skemmtilegasta svæði miðborgarinnar. Í eigninni
er aukin lofthæð með stórum björtum gluggum. Allar innréttingar og tæki eru
sérvaldar af innanhúsarkitekt til að mynda eina stílhreina heild og eru öll tæki og
tæknibúnaður fyrsta flokks. Uppl. veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580

Berglind fasteignasali gsm: 694 4000

Sérinngangur

Glæsileg efri sér hæð í þríbýlishúsi með bílskúr og sérinngangi á besta
stað í Safamýrinni.
Eignin er mjög mikið endurnýjuð og húsið hefur fengið gott viðhald
í gegnum tíðina. Í eigninni eru 3 svefnherbergi, fallegt baðherbergi
með sturtu og glugga, stór stofa, borðstofa, glæsilegt eldhús,
forstofuhol, 2 x geymsla, sameiginlegt þvottahús og góður bílskúr.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

OPIÐ HÚS sunnudaginn 7. nóv kl.16:30-17:00
Glæsileg lúxusíbúð í sérlega fallegu 5 íbúða fjölbýlishúsi með lyftu
í Úlfarsárdalnum. Íbúðin er 5 herbergja (3 svefnherbergi + 2 stofur).
Íbúðinni fylgir stæði í lokaðri 5 bíla bílageymslu, geymsla íbúðarinnar sem
er 12,4fm er inn af bílastæðinu. Íbúðin er öll hin vandaðasta með stein á
borðum, hita í gólfum, plankaparketi og sérlega vönduðum flísum. Íbúðin
skiptist í forstofu, 3 x svefnherbergi, baðherbergi m/sturtu, stórt eldhús, sér
borðstofu, setustofu og þvottaherbergi m/glugga .
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000
Herb.: 4-5

OPIÐ HÚS sunndaginn 7. nóv. kl. 15.00-15.30

Bílskúr

Stærð: 147,2 m2 Bílageymsla

78.900.000

Kristján

s: 867-3040

Einar Örn

s: 823-4969

Guðbjörg G.

s: 899-5949

Garðar B.

s: 898-0255

Kristín María
s: 837-1177

Ragnheiður
s: 788-3069

Hallgrímur

Sólveig

s: 896-6020

s: 869-4879

Halldór

Bára

s: 660-5312

s: 693-1837

Elísabet

s: 781-2100

Aðalsteinn Jón
s: 767-0777

Styrmir

s: 846-6568

Michalina
s:766-0891

s: 866-1242

s: 618-5741

Linda

Thelma

s:848-9455

s: 860-4700

4Í

RE

IR

SMYRILSHÓLAR 2
111 REYKJAVÍK

Hallgrímur
s: 896-6020

Verð frá 55,4-63,5 millj.

OP

IÐ

S

BÚÐAGERÐI 3
108 REYKJAVÍK

Einar Örn
S: 823-4969

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 8. NÓV. KL. 17:30-18:00

Vel skipulögð og mikið endurnýjuð 2ja herb. íbúð á fyrstu hæð.
Íbúðinni fylgir geymsla og nýleg 2 herb. óskráð íbúðarrými í kjallara. Eignin er skráð skv. Þjóðskrá Íslands alls 90,1 fm. Þar af íbúð
46,7 fm, geymsla 5 fm. og ósamþykkt íbúð í kjallara c.a 38,4 fm.
Nánari uppl. veita Einar lgf. s. 823-4969 og Hallgrímur s. 896-6020
Verð: 62,9 millj.

OP

IÐ

Elísabet
s: 781-2100

Aðalsteinn
S: 767-0777

KI

Rúmgóð, björt og vel skipulögð 3ja herbergja 86 fm. íbúð á 3.
hæð að Lautasmára 14, Kópavogi. Góð eign á vinsælum stað þar
sem stutt er í alla þjónustu svo sem: skóla, leikskóla, íþróttir og
verslanir.
Nánari uppl. veita Elísabet s. 781-2100 og Einar lgf. s. 823-4969
Verð: 52,9 millj.

IÐ

Rúmgóð og björt 3ja herbergja 78 fm. íbúð á 3. hæð í snyrtilegu
fjölbýlishúsi. Íbúðin var algjörlega tekin í gegn árið 2021. Bílastæði á bílaplani. Snyrtilegur stigagangur. Gott útsýni.
Nánari uppl. veita Aðalsteinn s. 767-0777 og Guðbjörg G. lgf.
s. 899-5949
Verð: 39,9 millj.

HÚ

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 10. NÓV. KL. 17:30-18:15

Virkilega falleg og mikið endurnýjuð 4-5 herbergja 100,6 fm. íbúð
í þriggja hæða fjölbýli. Eignin er mjög vel staðsett með frábæru
útsýni yfir hluta borgarinnar og Esjuna ásamt frábærum gönguleiðum í Elliðaárdalnum.
Nánari uppl. veitir Viktoría lgf. s. 618-5741
Verð: 52,9 millj.

HÚ

Guðbjörg G.
S: 899-5949

BÓ

Einar Örn
S: 823-4969

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 7. NÓV. KL. 13:00-13:30

OP

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 8. NÓV. KL. 17:30-18:00

S

LAUTASMÁRI 14
201 KÓPAVOGI

Viktoría
s: 618-5741

S

MÖÐRUFELL 13
111 REYKJAVÍK

Hallgrímur
s: 896-6020

SÚÐARVOGUR 50
104 REYKJAVÍK
BÓKIÐ SKOÐUN

HÚ

S

Til sölu nýjar og fallegar 80,8-92,6 fm. tveggja og þriggja herb. íbúðir á besta stað við Furugrund 3 í Kópavogi. Íbúðirnar eru mjög vandaðar
með sér smíðuðum innréttingum og góðum tækjum, rúmgóðar svalir.
Nánari uppl. veita Einar lgf. s. 823-4969, Hallgrímur s. 896-6020 og Kristján lgf. s. 867-3040

HÚ

Ragnar

s: 699-8282

FT

OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAG 6. NÓV. KL. 13:00-13:45

IÐ

s: 820-1903

IÐ

ÐI

Einar Örn
S: 823-4969

OP

Inga Reynis

VIÐ
ERUM
TRAUSTI
OP

BÚ

FURUGRUND 3
200 KÓPAVOGI

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

Ólafur Haukur

Viktoría Larsen

Ð

S

GRÝTUBAKKI 8
109 REYKJAVÍK

Einar Örn
S: 823-4969

Michalina
s:766-0891

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 9. NÓV. KL. 17:15-18:15

Mjög mikið endurnýjuð 3ja herbergja 77,1 fm. íbúð á 1. hæð með
rúmgóðum vestur-viðarpalli og geymslu í sameign. Upphaflega
var íbúðin tveggja herbergja, en seljendur færðu eldhúsið og
bættu við öðru herbergi.
Nánari uppl. veita Einar lgf. s. 823-4969 og Micha s. 766-0891
Verð: 39,9 millj.

BÓ

KI

SK

OÐ

UN

Einar Örn
S: 823-4969

Til sölu 140 fm. atvinnuhúsnæði á fyrstu hæð í Súðarvogi 50.
Góður vinnusalur með stórri innkeyrsluhurð. Rýmið skiptist í:
lokaða forstofu, stóran vinnusal, hita-, skrifstofu- og baðherbergi.
Í dag er þetta smíðaverkstæði en hentar líka vel fyrir ýmiss konar
verkstæðisrekstur, vinnustofu, stúdíó eða annað.
Nánari uppl. veitir Einar lgf. s. 823-4969
Verð: 49,9 millj.

HÚ

KRÓKHÁLS 5
110 REYKJAVÍK
BÓKIÐ SKOÐUN

Guðbjörg G.
S: 899-5949

Ð

SK

OÐ

UN

Kristján
S: 867-3040

Til sölu nýuppgert 258,1 fm. skrifstofuhúsnæði í góðu lyftuhúsi.
Húsnæðið er skráð sem skrifstofuhúsnæði með eldhúsi og
tveimur salernum. Sjö rúmgóðar skrifstofur og mjög rúmgott
miðrými sem hægt er að nýta á marvíslegan hátt. Gott aðgengi og
mikið af bílastæðum. Nánari uppl .veita Guðbjörg G. lgf.
s. 899-5949 og Kristján lgf. s. 867-3040
Verð: 73,5 millj.

HVAÐ ER
AÐ FRÉTTA?

Þú nnur allar nýjustu fréttir dagsins á
frettabladid.is. Innlendar og erlendar fréttir,
léttar fréttir, íþróttafréttir, viðskiptafréttir,
skoðanapistlar, Halldór og auðvitað blað
dagsins ásamt eldri blöðum.

