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Spennandi
sumarstörf
Við leitum að metnaðarfullu fólki í fjölbreytt og eftirsótt
sumarstörf í álverinu á Grundartanga. Í boði eru störf
af ýmsu tagi við framleiðslu, raf- og vélvirkjun og fleira.
Störfin henta öllum kynjum. Norðurál leggur áherslu á
heilsusamlegt, öruggt og ánægjulegt starfsumhverfi og
góðan starfsanda.
Menntunar- og hæfnikröfur:
18 ára lágmarksaldur

Góð samskiptahæfni

Mikil öryggisvitund og árvekni

Dugnaður og sjálfstæði

Heiðarleiki og stundvísi

Bílpróf er skilyrði

Starfsfólki bjóðast ferðir frá Akranesi, Borgarnesi
og af höfuðborgarsvæðinu.
Sumarstarfsfólk í framleiðslu fer á námskeið vegna vinnuvélaréttinda.
Umsóknir og upplýsingar eru á www.nordural.is og í síma 430 1000.
Öllum umsóknum verður svarað og trúnaði heitið.

Norðurál er eitt stærsta iðnfyrirtæki á Íslandi. Hjá fyrirtækinu starfa um 600 manns
með fjölbreytta menntun og bakgrunn. Við framleiðum ár hvert um 320.000 tonn af
hreinu áli og álblöndum sem fara á erlenda markaði. Íslenski áliðnaðurinn er ein
helsta útflutningsgrein landsins.
Jafnlaunaúttekt
PwC 2020

Hreint ál úr íslenskri orku | nordural.is

Embassy of India Reykjavik
Vacancy Notice

Aðstoðarmaður dómara í Landsrétti
Landsréttur auglýsir laust til umsóknar starf löglærðs aðstoðarmanns dómara við Landsrétt.
Löglærðir aðstoðarmenn dómara sinna lögfræðilegum verkefnum og aðstoða dómara réttarins í
störfum þeirra í samræmi við ákvörðun forseta réttarins, sbr. 3. mgr. 23. gr. laga nr. 50/2016.
Meðal helstu verkefna er auk aðstoðar við dómara, vinna við dómareifanir, úrvinnsla kærumála
sem og lögfræðileg greining mála sem til úrlausnar eru fyrir réttinum.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættispróf í lögfræði eða grunnnám ásamt meistaraprófi í lögum.
• Góð íslenskukunnátta og færni í rituðu máli er nauðsynleg.
• Góðir skipulagshæfileikar, hæfni til að vinna sjálfstætt og færni í mannlegum samskiptum.
• Þekking og reynsla á sviði réttarfars er æskileg.
• Reynsla af greiningu og úrlausn lögfræðilegra álitaefna er æskileg.

The Embassy of India in Reykjavik seeks to employ a full time Chauffeur/ Driver for the Flag-cum-Staff car in an Immediate vacancy.
The candidate should possess all necessary documents for working
in Iceland as well as for safe and secure driving as per local rules
and regulations. A valid Driving Licence and working knowledge of
car maintenance are mandatory.
Basic understanding of diplomatic protocol & fluency in English &
Icelandic are necessary.
The consolidated salary including Cost of Living Allowance presently
payable at EURO 4050/- per month with performance linked annual
increment, as per Government of India rules.
Interested candidates may send in their CVs in English only
along with their photographs at the following e-mail IDs, latest by
January 19, 2022 : hoc.reykjavik@mea.gov.in, cul.reykjavik@mea.gov.in

Starfskjör eru í samræmi við kjarasamning ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Þeir sem áhuga hafa á starfinu eru hvattir til að sækja um óháð kyni. Með umsókn skal fylgja
ítarleg starfsferilskrá ásamt kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir ástæðum umsóknar og
hvernig viðkomandi uppfyllir hæfniskröfur.
Áskilið er að umsóknir og fylgigögn berist rafrænt á netfangið landsrettur@landsrettur.is.
Umsóknir gilda í allt að sex mánuði. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu
í starfið liggur fyrir.
Nánari upplýsingar veitir Gunnar Viðar, skrifstofustjóri Landsréttar, gunnar.vidar@landsrettur.is
eða í síma 432-5300.

Umsóknarfrestur er til og með 30. janúar 2022.

Rektor

Embætti rektors við Háskólann á Hólum er laust til umsóknar

Háskólinn á Hólum er elsta menntastofnun
landsins. Við skólann er boðið upp á gæðanám
á grunn- og framhaldsnámsstigi sem og
öflugt rannsóknastarf. Háskólinn er miðstöð
þekkingar á þremur fræðisviðum: hestafræði,
ferðamálafræði og fiskeldis-, sjávar- og
vatnalíffræði.
Við háskólann leggja um 250 einstaklingar
stund á nám á ári hverju og starfsmenn eru um
50 talsins. Starfsstöðvar skólans eru tvær, að
Hólum í Hjaltadal og á Sauðárkróki.
Nánari upplýsingar er að finna á www.holar.is.

Leitað er að framsýnum og metnaðarfullum leiðtoga í krefjandi og fjölbreytt starf rektors.
Mikilvægt er að viðkomandi hafi brennandi áhuga á háskólamálum og skýra framtíðarsýn fyrir
akademískt hlutverk skólans. Rektor er æðsti stjórnandi háskólans og talsmaður hans út á við.
Starfssvið:
• Ábyrgð á að skólastarfið sé í samræmi við lög, reglugerðir
og önnur gildandi fyrirmæli á hverjum tíma.
• Stjórnun skólans, stefnumótunarvinna og umbótastarf.
• Daglegur rekstur, þ.m.t. áætlanagerð og kostnaðareftirlit.
• Samskipti við stjórnvöld og aðra samstarfsaðila.
Hæfniskröfur:
• Akademískt hæfi og þekking á rannsóknum og starfi háskóla.
• Farsæl reynsla af stjórnun og rekstri.
• Leiðtogahæfileikar og framúrskarandi samskiptahæfni.
• Reynsla af stefnumótunarvinnu og breytingastjórnun.
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.
• Hæfni til nýsköpunar og að hrinda breytingum í framkvæmd.
• Góð kunnátta í íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti.
• Þekking og reynsla af stjórnsýslu er kostur.
Hæfni umsækjenda um embættið verður skoðuð í ljósi heildarmats á öllum ofangreindum
þáttum með tilliti til þess hvernig þeir munu nýtast í starfinu.
Gert er ráð fyrir að ráðherra háskólamála skipi í embætti rektors til fimm ára frá og
með 1. júní 2022 skv. tilnefningu háskólaráðs. Háskólaráð tilnefnir valnefnd sem metur
hæfi umsækjenda.

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá, kynningarbréf þar sem gerð er grein
fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur um
færni viðkomandi til að gegna starfinu auk
þess staðfest eintök af prófskírteinum.

Umsóknarfrestur er til og með
7. febrúar næstkomandi.
Sótt er um starfið á www.vinnvinn.is.

Nánari upplýsingar veita Jensína K. Böðvarsdóttir (jensina@vinnvinn.is)
og Auður Bjarnadóttir (audur@vinnvinn.is) hjá Vinnvinn og Edda Matthíasdóttir,
sviðsstjóri mannauðs, gæða og rekstrar hjá Háskólanum á Hólum (edda@holar.is).

Við tökum
tæknina
persónulega

Kerfisstjóri

Sérfræðingur í söludeild

Mannauðssérfræðingur

Rekstrar- og tæknisviðið þarf úrræða-

Viðskiptahugbúnaðurinn okkar er stór-

Við erum stolt af okkar fólki og höfum nú

góðan tæknimeistara til að leiða rekstur

kostlegur, en því miður selur hann sig ekki

bætt við þessu nýja starfi, sem er tilvalið

og uppbyggingu á skýjalausnum Wise og

alveg sjálfur. Þess vegna þurfum við sölu-

fyrir manneskju með skýra sýn, faglega

sjá um rekstur á öllum innri kerfum Wise.

snilling til að selja hann og aðrar lausnir.

þekkingu og reynslu.

Agile þjálfi

Hugbúnaðarprófari

.Net forritari

Við leitum að reynslumiklum og drífandi

Wise leitar að nákvæmum og vinnusömum

Samvinna skiptir okkur miklu máli en líka

einstaklingi til að leiða innleiðingu á Agile

aðila til að skilgreina og framkvæma próf-

sérhæfing. Þannig að ef .Net er málið fyrir

aðferðafræðinni hjá hugbúnaðarteymum

anir á fjölbreyttum hugbúnaðarvörum í

þig, þá er það nákvæmlega það sem okkur

okkar.

samvinnu við þróunarteymi.

vantar í augnablikinu.

Reyndir hugbúnaðarsérfræðingar

Hugbúnaðarsérfræðingar

Microsoft Dynamics 365 Business Central
(Senior Developers)

(Developers)

Allt snýst þetta um forritun. Við leitum að

að næturlagi til að sinna margvíslegum

öflugum reynsluboltum við þróun á sér-

hugbúnaðarverkefnum fyrir fjölbreyttan

lausnum og hugbúnaðarverkefnum fyrir

hóp viðskiptavina.

Við leitum að forriturum sem dreymir kóða

stærri viðskiptavini.

Nánari upplýsingar á vinnvinn.is. Sæktu um fyrir 26. janúar.

wise.is

RST Net ehf leitar að metnaðarfullum véliðnaðarmönnum og rafiðnaðarmönnum til starfa sem fyrst við
uppsetningu, þjónustu og viðgerðir á vél- og rafbúnaði.
Góð fagmennska, samskiptahæfni og sjálfstæði í
vinnubrögðum nauðsynleg. Kostur ef viðkomandi hefur
reynslu af störfum í raforku- eða iðnaðarumhverfi.

LYFJAFRÆÐINGAR OG
AÐSTOÐARLYFJAFRÆÐINGAR
Vegna opnunar nýs apóteks í Reykjavík á vordögum 2022
til starfa.
Áhugasamir sendi fyrirspurnir eða umsóknir ásamt ferilskrá
á netfangið svanur@lyfsalinn.is.

Áhugasamir sæki um á www.rst.is undir
Starfsumsóknir eða með því að senda umsókn ásamt
ferilsskrá á netfangið kt@rst.is

Seltjarnarnesbær
Laust starf

Grunnskóli Seltjarnarness
• Þroskaþjálfi eða starfsmaður með aðra
uppeldisfræðimenntun, fullt starf.
Nánari upplýsingar um starfið og skil umsóknar
má finna á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar
seltjarnarnes.is – Störf í boði

Viltu vera með okkur í spennandi vegferð?

Umsóknarfrestur er til 28. janúar næstkomandi.
Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar
eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störf.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélaga.

RÁÐGJÖF
RÁÐNINGAR
RANNSÓKNIR

Síðumúla 5 • 108 Reykjavík • 511 1225 • intellecta.is

seltjarnarnes.is

Sumarstörf hjá Elkem
Við leitum eftir öflugum liðsmönnum!

Elkem auglýsir eftir öflugu og hæfileikaríku fólki í sumarstörf sem eru ýmist vaktavinnu störf eða dagvinnu störf.
Elkem er skemmtilegur og fjölbreyttur vinnustaður og hentar öllum, óháð kyni. Vakin er athygli á því að Elkem er vímuefnalaus vinnustaður.
Langar þig:


Að vinna á metnaðarfullum, framsæknum og faglegum vinnustað?



Að framleiða hágæðaafurðir?





Hæfniviðmið:


Umsækjendur verða að hafa náð 18 ára aldri og vera með
ökuréttindi.

Að vinna hjá alþjóðlegu tæknifyrirtæki?



Vilji og geta til að vinna í krefjandi aðstæðum.

Að leggja þitt að mörkum til að minnka kolefnisfótspor mannkyns?
Að vinna á stað sem leggur áherslu á öryggi, gæði, jafnrétti og
heilindi?



Góð öryggisvitund og jákvætt viðhorf.



Sýna frumkvæði í verki og sjálfstæð vinnubrögð.



Öguð og nákvæm vinnubrögð ásamt stundvísi.



Góður samstarfsmaður sem sýnir virðingu.

Fríðindi í starfi:


Öðlast vinnuvélaréttindi í samstarfi við Elkem.



Rútuferðir frá Akranesi, til og frá vinnu.

Um Elkem
Elkem Ísland er hluti af Elkem AS sem er alþjóðlegt fyrirtæki. Elkem er leiðandi á
heimsvísu í framleiðslu á kísilmálmi. Afurðir okkar eru m.a. notaðar til að hjálpa rafbílum
að komast lengra, bætir orkunýtingu í raftækjum sem gegnir mikilvægu hlutverki í að
draga úr kolefnisfótspori heimsins. Í starfi okkar leggjum við höfuð áherslu á
fagmennsku, framsækni, jafnrétti og sátt við umhverfið.

Sótt er um rafrænt á ráðningarvef Elkem
á www.elkem.is.
Umsóknarfrestur er til og með 8. febrúar.

Fréttastjóri og
dagskrárstjóri Rásar 2
Við leitum að öflugu, stefnumiðuðu og framsýnu fólki sem vill leiða mikilvægt starf
á skapandi og líflegum vinnustað.

RÚV starfar í almannaþágu
og hefur það hlutverk að
vekja, virkja og efla. Öflugt
og samhent starfsfólk RÚV
skoðar samfélagið með
gagnrýnum hætti, segir
mikilvægar sögur og þróar
nýjar leiðir til miðlunar.

Fréttastjóri

Dagskrárstjóri Rásar 2

Leitað er að fréttastjóra til að leiða
fréttastofu Ríkisútvarpsins og bera ábyrgð
á fréttaflutningi í sjónvarpi, útvarpi og
á vefnum. Mikilvægt er að fréttastjóri
hafi yfirgripsmikla reynslu af blaða- og
fréttamennsku, góða samskipta- og
samstarfsfærni og hæfni til að leiða
árangursríka teymisvinnu.

Leitað er að dagskrárstjóra til að leiða
Rás 2 og bera ábyrgð ritstjórn og
dagskrárgerð rásarinnar. Við leitum að
stjórnanda sem hefur til að bera reynslu
og þekkingu á dagskrárgerð og góða
samskipta- og samstarfsfærni.

Fréttastjóri heyrir undir útvarpsstjóra
og á sæti í framkvæmdastjórn.

STARFSSVIÐ
STARFSSVIÐ
•

Sótt er um störfin á hagvangur.is
Nánari upplýsingar veita Sverrir
Briem, sverrir@hagvangur.is og
Stefanía Hildur Ásmundsdóttir,
stefania@hagvangur.is

Dagskrárstjóri Rásar 2 heyrir undir
útvarpsstjóra og á sæti í framkvæmdastjórn.

•
•
•

Ábyrgð á almennum fréttaflutningi í
sjónvarpi, útvarpi og á vefnum sem og
gerð og miðlun ítarlegra fréttaskýringa.
Ábyrgð á að móta og framfylgja
ritstjórnarstefnu RÚV um fréttaflutning.
Ábyrgð á áætlanagerð, rekstri og
stjórnun fréttastofu.
Þróun starfsemi fréttastofu og stjórnun
mannauðs.

•
•
•
•
•

HÆFNISKRÖFUR

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

HÆFNISKRÖFUR

•

•

•
•

Umsóknarfrestur er til og með
30. janúar næstkomandi.

•

Við hvetjum áhugasöm til að
sækja um, óháð kyni, uppruna,
fötlun eða skertri starfsgetu.
www.ruv.is

•

•
•

Háskólamenntun sem nýtist í starfi,
framhaldsmenntun kostur.
Yfirgripsmikil reynsla af blaða- og
fréttamennsku.
Leiðtogafærni og farsæl
stjórnunarreynsla.
Mjög góð íslenskukunnátta og góð
almenn tungumálakunnátta.
Góð skipulagsfærni, sjálfstæði,
frumkvæði og lausnamiðuð nálgun.

Ábyrgð á ritstjórn og dagskrá Rásar 2.
Sinnir dagskrárgerð.
Ábyrgð á stefnumótun og innleiðingu
stefnu fyrir Rás 2.
Ábyrgð á áætlanagerð, rekstri og
daglegri stjórnun.
Þróun starfsemi Rásar 2 og stjórnun
mannauðs.

•
•
•

Háskólamenntun sem nýtist í starfi,
framhaldsmenntun kostur.
Reynsla og þekking á dagskrárgerð.
Þekking á starfsemi fjölmiðla, menningu
og listum.
Leiðtogafærni og hæfni í að leiða
árangursríka samvinnu.
Mjög góð íslenskukunnátta og góð
almenn tungumálakunnátta.
Góð skipulagsfærni, sjálfstæði,
frumkvæði og lausnamiðuð nálgun.
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Yfirvélstjóri

Vefara vantar á bíl
Sérfræðingur í vefmálum

Yfirvélstjóri óskast á Jón á Hofi ÁR 42
sem gerður er út á fiskitroll.
Stærð aðalvélar er 729 kW.

Bílaumboðið Askja óskar eftir að ráða
metnaðarfullan sérfræðing í vefmálum.
Fjölbreytt og krefjandi verkefni í boði á
áhugaverðum og spennandi bílamarkaði.

Fyrirspurnir og umsóknir á netfangið
jonpall@rammi.is eða í síma 8991785.

PERSONAL PROTECTION
SPECIALIST

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristinn R. Árnason
forstöðumaður markaðs- og kynningarmála, kra@askja.is

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöður Personal Protection
Specialist lausa til umsóknar. Frekari upplýsingar er að finna á
heimasíðu sendiráðsins: https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/
Umsóknir skulu sendar í gegnum Electronic Recruitment
Application (ERA)

Umsóknarfrestur er til og með 21. janúar nk.
Um er að ræða framtíðarstarf.
Viðkomandi þyrfti að geta hafið störf sem fyrst.

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking individuals for the
positions of Personal Protection Specialist. Application
instructions and further information can be found on the
Embassy’s home page:https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/
Applications must be submitted through Electronic Recruitment
Application (ERA)

Askja • Krókhálsi 11-13, 110 Reykjavík • 590 2100 • askja.is

Kerfisstjóri
Vegagerðin óskar eftir að ráða kerfisstjóra í fjölbreytt og áhugavert starf.
Starfssvið:
• Rekstur á netþjónum, sýndarumhverfum og staðarog víðnetum
• Uppsetning og rekstur skýjaþjónustu
• Þarfagreiningar og þátttaka í teymisvinnu innan
upplýsingatæknideildar
• Samskipti við þjónustuaðila
• Skipulagning, skjölun og áætlanagerð

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

Menntun sem nýtist í starfi
Reynsla af kerfisstjórnun
Góð þekking á Windows Server rekstri
Góð þekking á rekstri sýndarumhverfa (HyperV, VMware)
Reynsla af rekstri netþjóna í skýjaþjónustum er kostur
Þekking á Linux og gagnagrunnum er kostur
Skipulögð vinnubrögð og góðir samstarfs- og
samskiptahæfileikar
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Metnaður og frumkvæði í starfi

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður. Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.
Umsóknarfrestur er til og með 24. janúar 2022. Áhugasamir eru beðnir að sækja um starfið á www.vegagerdin.is.
Umsókn skal fylgja ferilskrá þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur um færni viðkomandi til að
gegna starfinu. Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. Tekið skal fram að umsóknir
geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Öllum umsóknum um starfið verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Kolbrún Halldórsdóttir, forstöðukona
upplýsingatæknideildar í síma 522 1000.

Framkvæmdastjóri rekstrarstofu
Þjóðkirkjunnar
Þjóðkirkjan óskar eftir að ráða öflugan einstakling í stöðu framkvæmdastjóra rekstrarstofu. Viðkomandi kemur til með að annast daglegan
rekstur Þjóðkirkjunnar og bera ábyrgð á fjármála- og fasteignasviði. Auk þess gegnir framkvæmdastjóri lykilhlutverki í að ná fram aukinni
skilvirkni og hagræðingu í rekstri. Framkvæmdastjóri heyrir undir framkvæmdanefnd kirkjuþings.
Helstu verkefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Umsjón með og ábyrgð á daglegum rekstri Þjóðkirkjunnar

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi. Meistarapróf er kostur

• Regluleg upplýsingagjöf til framkvæmdanefndar og fylgir eftir

• Leiðtogahæfileikar og sterk framtíðarsýn
• Farsæl reynsla af stjórnun hjá stóru fyrirtæki eða stofnun æskileg

ákvörðunum kirkjuþings
• Yfirumsjón með störfum fjármála- og fasteignasviðs

• Framúrskarandi samskiptahæfileikar

• Þátttaka í stefnumótun og áætlanagerð

• Reynsla af áætlanagerð og eftirfylgni
• Sjálfstæði, frumkvæði og nákvæmni í vinnubrögðum
• Góð hæfni í íslensku og ensku í ræðu og riti

Umsóknarfrestur er til og með 24. janúar 2022. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi.
Nánari upplýsingar um starfið veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Torfi Markússon (torfi@intellecta.is)
í síma 511 1225. Farið verður með allar og umsóknir sem trúnaðarmál og verða nöfn umsækjenda ekki birt opinberlega.
Öllum umsækjendum verður svarað að ráðningu lokinni.

Framkvæmdastjóri
Michelsen ehf. óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra. Leitað er að stjórnanda sem hefur vilja og
getu til að stýra traustu, rótgrónu en framsæknu fjölskyldufyrirtæki. Michelsen er eini sölu- og
þjónustuaðili margra af þekktustu vörumerkjum heims á Íslandi.
Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Stjórnun og ábyrgð á daglegum rekstri og
mannauðsmálum
• Umsjón með markaðsmálum
• Áætlanagerð og stefnumótun
• Þátttaka í vörustjórnun og birgðahaldi
• Þátttaka í samskiptum við innlenda og erlenda
viðskiptaaðila
• Afgreiðsla viðskiptavina þegar þörf krefur

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

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Þekking og áhugi á tækni og viðskiptum
Farsæl reynsla af stjórnun og uppbyggingu liðsheildar
Frumkvæði og skipulagshæfileikar
Framúrskarandi leiðtoga- og samskiptahæfileikar
Framsýni og hugmyndaauðgi
Traust og trúverðug framkoma
Góð tölvukunnátta

Michelsen ehf. rekur tvær verslanir, á Hafnartorgi og í Kringlunni 4-12, en einnig heldur fyrirtækið úti öflugri heimasíðu
og vefverslun. Fyrirtækið hefur alla tíð verið í eigu sömu fjölskyldu en það var stofnað 1.júlí 1909 og er eitt elsta fyrirtækið
í verslun og þjónustu á Íslandi. Fyrirtækið hefur tekið mikinn vaxtarkipp undanfarin ár og eru fastráðnir starfsmenn
fyrirtækisins nú níu talsins.
Michelsen sérhæfir sig í innflutningi og sölu tímamæla allt frá armbandsúrum upp í klukkukerfi, ásamt sölu á breiðri
línu af skartgripum og rekur fullkomnasta úrsmíðaverkstæði landsins. Michelsen er eini sölu- og þjónustuaðili margra af
þekktustu vörumerkjum heims á Íslandi, þar á meðal Rolex, Tudor, TAG Heuer og nú nýlega Gucci. Stefna fyrirtækisins er
að veita framúrskarandi og persónulega þjónustu sem byggist á yfirgripsmikilli þekkingu á úrum og skartgripum. Sjá nánar
á www.michelsen.is
Umsóknarfrestur er til og með 18. janúar 2022. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja ítarleg
starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Farið
verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað að ráðningu lokinni.
Nánari upplýsingar veita Hafdís Ósk Pétursdóttir (hafdis@intellecta.is) og
Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511-1225.

VILT ÞÚ GANGA TIL LIÐS
VIÐ ÖFLUGAN HÓP
LÖGFRÆÐINGA PERSÓNUVERNDAR?
Persónuvernd leitar að drífandi og kraftmiklum lögfræðingi sem er tilbúinn að takast á við fjölbreytt og
krefjandi verkefni í samhentu teymi stofnunarinnar. Fjölbreytni þeirra mála sem eru til meðferðar hjá
Persónuvernd er mikil – allt frá rafrænni vöktun á vinnustöðum til álitamála sem tengjast vísindarannsóknum
á heilbrigðissviði – og varða þau oft grundvallaratriði í íslensku samfélagi. Mikið er lagt upp úr frumkvæði,
ábyrgð og getu starfsmanna til að sinna krefjandi verkefnum í öflugu teymi lögfræðinga stofnunarinnar.
Um 100% starf er að ræða. Ráðið verður í starfið frá 1. mars 2022 eða samkvæmt
samkomulagi en æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Sérdeildar Suðurlands

Persónuvernd er sjálfstætt stjórnvald sem annast eftirlit með framkvæmd laga nr. 90/2018 um persónuvernd
og vinnslu persónuupplýsinga, laga nr. 75/2019 um vinnslu persónuupplýsinga í löggæslutilgangi og reglna
settra samkvæmt þeim. Persónuvernd er fjölskylduvænn vinnustaður.

Sunnulækjarskóli á Selfossi auglýsir lausa til umsóknar
stöðu deildarstjóra í Sérdeildar Suðurlands

HELSTU VERKEFNI:

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:

Leitað er að öflugum og farsælum leiðtoga til að stýra starfi
deildarinnar. Ráðið verður í stöðuna frá 1. apríl 2022 eða
eftir nánara samkomulagi.

• Öll hefðbundin afgreiðsla og meðferð mála
sem heyra undir Persónuvernd, m.a. vinna að
úrskurðum í ágreiningsmálum og álitum
• Vinna við afgreiðslu kvartana, þ. á m. í samstarfi
við persónuverndarstofnanir innan EES
• Verkefni tengd erlendu samstarfi, einkum
í tengslum við þátttöku Persónuverndar
í Evrópska persónuverndarráðinu (EDPB)
• Önnur lögfræðistörf samkvæmt ákvörðun
sviðsstjóra eða forstjóra

• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði
• Að lágmarki 5 ára starfsreynsla sem nýtist í starfi
• Yfirgripsmikil þekking á persónuverndarlöggjöfinni er kostur
• Reynsla og/eða þekking á sviði stjórnsýsluréttar
• Mikil áhersla er lögð á gott vald á íslensku og
ensku, auk færni til að tjá sig í ræðu og riti
• Þekking á einu norðurlandamáli er kostur
• Nákvæmni, frumkvæði og ögun í vinnubrögðum
• Góð samskiptahæfni og lipurð í mannlegum
samskiptum er skilyrði

Sérdeild Suðurlands, Setrið Sunnulækjarskóla, er deild í
Sunnulækjarskóla en sérstakur deildarstjóri ber ábyrgð á
faglegu skólastarfi hennar. Deildin veitir nemendum með
sérþarfir í Árborg, Árnesþingi og Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu fjölbreytt nám sem tekur mið af þörfum
þeirra og stöðu, í samvinnu við heimaskóla. Um 40 börn
stunda nám við deildina frá öllum þjónustusvæðunum.
Deildin sinnir einnig ráðgjafarhlutverki og leiðir þverfagleg
stuðningsteymi nemenda.

FREKARI UPPLÝSINGAR UM STARFIÐ

Umsóknarfrestur er til og með 26. janúar 2022. Umsóknir skulu berast á netfangið postur@personuvernd.is.
Með umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá ásamt kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir ástæðum
umsóknar og hvernig viðkomandi uppfyllir hæfniskröfur. Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi
ríkisins við viðkomandi stéttarfélag. Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.
Nánari upplýsingar um störfin veitir Vigdís Eva Líndal, sviðsstjóri hjá Persónuvernd, í síma 510-9600.
Umsóknir munu gilda í sex mánuði frá móttöku þeirra, sbr. reglur nr. 1000/2019 um auglýsingar lausra starfa.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Farskólinn | miðstöð símenntunar á Norðurlandi vestra

Laust starf náms- og
starfsráðgjafa

Farskólinn leitar að öflugum starfsmanni til að vinna að
fjölbreyttum verkefnum í fullorðins- og framhaldsfræðslu.
Verkefni sem um ræðir eru: Náms- og starfsráðgjöf, raunfærnimat, mat á fræðsluþörfum
og þróun og umsjón með fræðslu. Farskólinn leitar að einstaklingi sem er fær í samskiptum
og sýnir frumkvæði í úrlausn verkefna, getur unnið sjálfstætt og í teymisvinnu.

Helstu verkefni

Hæfniskröfur

• Náms- og starfsráðgjöf til einstaklinga á
Norðurlandi vestra

• Háskólamenntun, til dæmis á svið kennslu og ráðgjafar.
Gerð er krafa um leyfisbréf í náms- og starfsráðgjöf

• Þróun fræðsluverkefna; skipulag og
umsjón

• Almenn og góð tölvukunnátta

• Umsjón og skipulag raunfærnimats fyrir
einstaklinga
• Upplýsingagjöf og samskipti við
þátttakendur, stofnanir og aðra
hagsmunaaðila
• Önnur verkefni sem til falla
nýprent ehf | 012022

Deildarstjóri

• Þekking á fullorðins- og framhaldsfræðslu er kostur
ásamt því að þekkja til íslensks vinnumarkaðar

• Mjög gott vald á íslensku og hæfni til að tjá sig í ræðu
og riti

Menntunar og hæfniskröfur
Deildarstjóri sérdeildar skal hafa kennsluréttindi.
Framhaldsmenntun á sviði fötlunar og margbreytileika
ásamt reynslu í kennslu og þjálfun nemenda með sérþarfir
er æskileg.
• Leiðtogahæfni, metnaður og áhugi á skólaþróun er
skilyrði
• Reynsla af stjórnun er æskileg
• Heildstæð og góð þekking á málefnum nemenda með
sérþarfir
• Góð íslenskukunnátta og færni til að tjá sig í ræðu og riti
• Sérstök áhersla er lögð á að viðkomandi búi yfir lipurð í
samstarfi og mannlegum samskiptum
• Hreint sakavottorð er skilyrði
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Starfshlutfall er
100%. Vakin er athygli á stefnu Sveitarfélagsins Árborgar
að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá sveitarfélaginu og að
vinnustaðir endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.
Umsóknarfrestur er til 24. janúar 2022.
Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá auk kynningarbréfs.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu liggur fyrir.
Nánari upplýsingar um störfin eru á ráðningarvef sveitarfélagsins starf.arborg.is og hjá skólastjóra í síma 480-5400
og netfang birgir@sunnulaekjarskoli.is.
Sækja þarf um stöðurnar á vef sveitarfélagsins,
starf.arborg.is
Umsóknir gilda í 6 mánuði.
Skólastjóri

• Gott vald á ensku

• Frumkvæði og sjálfstæði í allri verkefnavinnu

• Þjónustulipurð og mikil samstarfs- og samskiptahæfni

Farskólinn – miðstöð símenntunar á Norðurlandi vestra var stofnaður árið 1992. Farskólinn er
sjálfseignarstofnun sem sinnir verkefnum á sviði fullorðins- og framhaldsfræðslu á Norðurlandi vestra.
Skrifstofa Farskólans er á Sauðárkróki. Hjá Farskólanum starfa að jafnaði 4–5 starfsmenn.

Umsókn skal fylgja ferilskrá, kynningarbréf og prófskírteini.
Nánari upplýsingar veitir Bryndís Williams Þráinsdóttir
í síma 455 6014. Einnig má senda fyrirspurnir
á netfangið bryndis@farskolinn.is.

Umsóknir sendist á fyrrgreint netfang
fyrir 15. febrúar næstkomandi.
farskolinn.is

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
• Veita deildinni faglega forystu
• Virk þátttaka í þróun og skipulagi deildarinnar
• Stjórnun og ábyrgð á daglegum rekstri deildarinnar
• Samstarf við heimaskóla og foreldra barna
• Tengiliður í þverfaglegum stuðningsteymum nemenda

Faxatorg 550 Sauðárkrókur & 455 6010 / 455 6011

intellecta.is

RÁÐNINGAR

Sjóvá

440 2000

Við leitum að sérfræðingum
í upplýsingatækni
SAP hugbúnaðarsérfræðingur

Hugbúnaðarsérfræðingur veflausna

Við leitum að jákvæðum og lausnamiðuðum SAP
sérfræðingi í öflugt teymi upplýsingatæknideildar.
Í boði er áhugavert starf sem felur í sér þátttöku
í fjölbreyttum verkefnum á sviði hugbúnaðarþróunar
og reksturs upplýsingakerfa.

Við leitum að jákvæðum og hugmyndaríkum sérfræðingi
í öflugt teymi upplýsingatæknideildar. Í boði er áhugavert
starf sem felur í sér þátttöku í fjölbreyttum verkefnum á
sviði hugbúnaðarþróunar og reksturs upplýsingakerfa.

Við leitum að einstaklingi með:

Við leitum að einstaklingi með:

› háskólapróf í tölvunarfræði, verkfræði eða aðra menntun

› háskólapróf í tölvunarfræði, verkfræði eða aðra menntun

sem nýtist í starfi

sem nýtist í starfi

› a.m.k. 3 ára reynslu af ráðgjöf og forritun í SAP

› a.m.k. 3 ára reynslu af forritun

› reynslu í ABAP, S/4HANA og Fiori

› reynslu í .NET eða .NET Core

› þekkingu og reynslu af skýjalausnum SAP, reynsla af

› þekkingu og reynslu af Azure skýjalausnum og DevOps, reynsla af

SAP rekstri er kostur
› reynslu af SAP uppfærslu yfir í S/4HANA
› framúrskarandi samskiptahæfileika og hæfni til að
vinna í teymum

javascript framework og Docker/Kubernetes er kostur
› reynslu af arkitektúr og greiningarvinnu, reynsla af microservice
architecture er kostur
› framúrskarandi samskiptahæfileika og hæfni til að vinna í teymum

Starfið felur meðal annars í sér:

Starfið felur meðal annars í sér:

› hönnun, þróun og viðhald á SAP lausnum

› hönnun, greiningu, þróun og viðhald á API og veflausnum

› samþættingu SAP við önnur kerfi

› samþættingu kerfa með hliðsjón af API

› nýtingu gagna í SAP

› nýtingu gagna í lausnum

› þátttöku í þverfaglegri verkefnavinnu á sviði stafrænnar þróunar

› þátttöku í þverfaglegri verkefnavinnu á sviði stafrænnar þróunar

Hjá upplýsingatæknisviði Sjóvá starfar öflugur og samhentur hópur

Nánari upplýsingar veitir Ingibjörn Pétursson, forstöðumaður

að fjölbreyttum upplýsingatækniverkefnum og hugbúnaðarþróun

upplýsingatæknisviðs, ingibjorn.petursson@sjova.is.

tengdri sölu trygginga, afgreiðslu tjóna o.fl. Það eru spennandi tímar

Umsóknarfrestur er til og með 24. janúar nk.

í tryggingum þar sem upplýsingatækni gegnir lykilhlutverki og mikil

Sótt er um störfin á sjova.is/starfsumsoknir.

þróunarvinna framundan. Upplýsingatæknisvið fylgir Agile aðferða
fræðinni og beitir Scrum eða Kanban aðferðum við gerð hugbúnaðar.
Vinnustaðamenningin hjá Sjóvá er jákvæð og árangursdrifin og leggur
starfsfólk sig fram um að veita viðskiptavinum afburðaþjónustu. Við
erum efst tryggingafélaga í Íslensku ánægjuvoginni og kannanir sýna
að starfsánægja hjá okkur er með því mesta sem gerist hérlendis.

Efst tryggingafélaga
í Ánægjuvoginni

Framúrskarandi fyrirtæki
í flokki stærri fyrirtækja

Jafnlaunavottun
forsætisráðuneytisins

Garðyrkjustjóri Seltjarnarnesbæjar
Laus er til umsóknar staða garðyrkjustjóra á skipulags- og umhverfissviði Seltjarnarnesbæjar. Garðyrkjustjóri
hefur yfirumsjón með vinnuskólanum og annast rekstur hans. Auk þess hefur hann faglega og rekstrarlega
umsjón með stofnanalóðum, útivistarsvæðum, leiksvæðum og öðrum opnum svæðum kaupstaðarins.
Garðyrkjustjóri starfar á skipulags- og umhverfissviði og hefur undir sinni stjórn sumarstarfsfólk
garðyrkjudeildar og vinnuskóla. Garðyrkjustjóri er með starfsstöð í Þjónustumiðstöð og starfar samhliða öðrum
starfsmönnum þess.

Helstu verkefni og ábyrgð

• Yfirumsjón með rekstri vinnuskólans.
• Umsjón með umhirðu og viðhaldi stofnanalóða,
leikvalla og opinna svæða.
• Kemur að skipulagsvinnu stofnanalóða, leikvalla
og opinna svæða.
• Vinnur að ræktun plantna og trjáa í bæjarlandinu.
• Annast skipulagningu verkefna á sviði garðyrkju.
• Hefur umsjón og eftirlit með öryggi leiktækja.
• Stýrir verkum sumarstarfsmanna og/eða verktaka.
• Vinnur að verk- og fjárhagsáætlunum.
• Umsjón með tækja- og áhaldakaupum.

Menntunar- og hæfniskröfur
•
•
•
•

Sveinspróf í garðyrkju eða sambærilegt.
Stjórnunarreynsla er æskileg.
Reynsla af áætlanagerð er æskileg.
Rík þjónustulund, sjálfstæð og skipulögð
vinnubrögð.
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.
• Jákvætt viðmót og góð samskiptahæfni.

Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar nk.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf með rökstuðningi fyrir hæfni til starfsins. Vakin er athygli á
að starfið hentar öllum kynjum.
Nánari upplýsingar veitir Brynjar Þór Jónasson sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs Seltjarnarnesbæjar í
síma 595 9100 eða brynjarj@seltjarnarnes.is
Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru einstaklingar af öllum kynjum hvattir til að sækja um. Öllum
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi
Seltjarnarnesbæjar og viðkomandi stéttarfélags. Jafnlaunavottun er í gildi hjá Seltjarnarnesbæ.

Byggingafélag námsmanna
auglýsir eftir málara í
viðhaldsteymi félagsins.
Málari/umsjónarmaður fasteigna
Helstu verkefni :
• Málun íbúða félagsins, bæði heilmálun og viðgerðir
• Eftirlit með íbúðum og fasteignum
• Samskipti við leigutaka og úttektir íbúða við skil
• Þrif og frágangur íbúða til afhendingar fyrir nýja
leigjendur.
Kröfur :
• Menntun og reynsla á sviði húsamálunar
• Jákvætt hugarfar og góðir samskiptahæfileikar
• Rík þjónustulund
• Haldgóð íslenskukunnátta
• Hreint sakavottorð
• Ökuréttindi
Umsóknarfrestur er til 23. janúar og skal öllum umsóknum skilað með rafrænum hætti í tölvupósti á netfangið
bodvar@bn.is. Tilgreina skal helstu persónuupplýsingar
ásamt ferilskrá og menntun. Öllum umsóknum verður
svarað. Störfin henta bæði konum og körlum og eru bæði
kyn hvött til að sækja um.
Byggingafélag námsmanna á og leigir út til námsmanna um
600 íbúðir á höfuðborgarsvæðinu. Félagið er með um 100
íbúðir í byggingu og áformar að byggja um 150 íbúðir til
viðbótar á næstu 5 árum.
Ennfremur sér félagið um rekstur stúdentagarða Háskólans
í Reykjavík þar sem eru yfir 250 íbúðir.

seltjarnarnes.is

Erum við
að passa
saman?

Krónan leitar að kjötstjóra!
Fyrir nýja verslun í Skeifunni sem opnar á árinu.
Starfssvið:

Hæfniskröfur:

• Ábyrgð á kjötdeild í heild sinni

• Reynsla í kjötvinnslu eða hafa unnið í
kjötborði er kostur

• Umsjón með starfsfólki í kjötdeild
• Pantanir og áfyllingar í kjötdeild
• Gæðaeftirlit í kjötdeild

• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

• Góðir samskiptahæfileikar og þjónustulund
• Stundvísi og dugnaður

Fylltu út umsókn á kronan.is/atvinna
Umsóknarfrestur er til og með 21. janúar.
www.kronan.is

Erum við
að leita
að þér?
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Deildarstjóri fjármálasviðs
Fjarðabyggðar - aðalbókari
Fjarðabyggð leitar að deildarstjóra fjármálasviðs
(aðalbókara) til starfa. Um er að ræða tækifæri til
að taka þátt í fjármála- og reikningshaldstjórnun í
stóru sveitarfélagi sem ætlar að takast á við miklar
áskoranir á næstu árum. Leitað er að
metnaðarfullum og vandvirkum einstakling, með
mikið frumkvæði og skipulagshæfni.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Leiða reikningshaldsvinnslu sveitarfélagsins og stofnana.
• Stjórna vinnslu fjármálasviðs á sviði tengjast reikningshaldi,
meðferð fjármuna og úrvinnslu fjárhagslegra upplýsinga.
• Bera ábyrgð á uppgjörum og gerð ársreikninga
• Taka þátt í umbótaverkefnum í tengslum við rekstur
Fjarðabyggðar og gerðar fjárhagsáætlana.
Menntun og reynsla:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi auk sérþekkingar og
faglegrar reynslu af fjárhagsbókhaldi og reikningsskilum
• Þekking á lögum og reglugerðum er gilda um
reikningshald sveitarfélaga
• Þekking og reynsla af reikningsskilum sveitarfélaga og
alþjóðlegum reikningsskilastöðlum
• Þekking og reynsla af áætlunargerð, úrvinnslu og
framsetningu tölulegra upplýsinga
• Þekking og reynsla af Dynamics 365 BC eða
sambærilegu kerfi
• Mikil Excel kunnátta og góð almenn tölvuþekking s.s.
á Word og Outlook
Allar frekari upplýsingar veitir Snorri Styrkársson fjármálastjóri
Fjarðabyggðar, í síma 470-9032 eða á
netfanginusnorri@fjardabyggd.is. Umsóknir berist í gegnum
ráðningarvef Fjarðabyggðar starf.fjardabyggd.is.
Umsóknarfrestur er til og með 17. janúar 2022.

FJARÐABYGGÐ

Teymisstjóri rafrænna
upplýsingakerfa
Heilbrigðisupplýsingasvið hjá embætti landlæknis óskar eftir að ráða teymisstjóra í
teymi rafrænna upplýsingakerfa en sviðið hefur yfirumsjón með innri upplýsingakerfum embættisins. Starfið felur í sér ábyrgð á daglegum rekstri vél- og hugbúnaðarkerfa og þróun rafrænna upplýsingakerfa og rafrænna veflausna. Sviðið rekur gagnasöfn á landsvísu og er gagnasöfnun og gagnagreiningu embættisins ætlað að uppfylla
margs konar þarfir, m.a. að styðja við stefnu og aðgerðir heilbrigðisyfirvalda, heilsueflandi samfélög og eftirlit með gæðum og árangri heilbrigðisþjónustu.
Leitað er að einstaklingi sem hefur stjórnunarhæfileika, getu til að halda góðri yfirsýn
og býr yfir metnaði til að þróa framsækið vinnuumhverfi. Starfið felur í sér fjölbreyttar
áskoranir til að ná markmiðum embættisins.
Helstu verkefni og ábyrgð
•
•
•
•
•

Helstu hæfniskröfur

Samhæfa, stýra og forgangsraða
verkefnum sem lúta að rafrænum
upplýsingakerfum.
Bera ábyrgð á að rekstur
upplýsingakerfa stofnunarinnar gangi
hnökralaust fyrir sig.
Fylgjast með nýjungum og innleiða
eftir því sem við á.
Bera ábyrgð á að kröfur um öryggi
rafrænna upplýsingakerfa séu
uppfylltar.
Vinna að uppbyggingu og þróun
úrvinnslugrunna til gagnagreiningar og
þróun innri kerfa.

•

•
•
•
•

Háskólapróf í tölvunarfræði,
verkfræði eða sambærilegt nám sem
nýtist í starfi er skilyrði, framhaldsnám
er kostur.
Marktæk reynsla af stjórnun, rekstri
og innleiðingu upplýsingakerfa.
Þekking á löggjöf og stöðlum varðandi
öryggi net- og upplýsingakerfa.
Góð þekking á og reynsla af
gagnagrunnskerfum og Microsoft
hugbúnaði.
Þekking á þróun hugbúnaðarkerfa,
hugbúnaði til gagnagreiningar og
hugbúnaði til miðlunar á vef.

Nánari upplýsingar um helstu verkefni, ábyrgð og hæfniskröfur eru á
www.starfatorg.is þar sem einnig er sótt um starfið.
Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 31.01.2022
Nánari upplýsingar veita
Sigríður Haraldsd. Elínardóttir - shara@landlaeknir.is - 510 1900
Þórgunnur Hjaltadóttir - thorgunnur@landlaeknir.is - 510 1900

fjardabyggd.is

Viltu skapa viðskiptatækifæri
úr grjótharðri loftslagslausn?
Carbfix leitar að metnaðarfullum og viðskiptasinnuðum einstaklingi
sem vill leggja sitt af mörkum í loftslagsbaráttunni og vinna með
okkur að áframhaldandi viðskiptaþróun og vexti Carbfix á heimsvísu.
Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf á sviði viðskiptaþróunar
sem felur m.a. í sér vöruþróun, markaðsgreiningar, samskipti við
fyrirtæki og stofnanir um heim allan sem og áframhaldandi þróun
og vinnu með viðskiptatækifæri Carbfix.

Skannið þennan kóða til þess að sækja um.
Umsóknarfrestur er til 31. janúar 2022.

Viltu vera
hluti af góðri
liðsheild?
Faxaflóahafnir sf. leita að metnaðarfullum og framsýnum
einstaklingi til að bætast í hóp starfsmanna á viðskiptasviði
Faxaflóahafnir er stærsta höfn landsins þar sem starfa um 70 manns og er umráðasvæði hennar í Reykjavík,
Akranesi, Grundartanga og Borgarnesi. Fyrirtækið leggur áherslu á að vera leiðandi í umhverfis- og öryggismálum
auk þess að vera í vegferð að þróa snjallar og grænar hafnir.
Sá einstaklingur sem við leitum að þarf að hafa góða hæfni í mannlegum samskiptum, vera sjálfstæður í starfi,
hafa góða tölvukunnáttu og færni í helstu Microsoft forritum. Ef þú ert þessi einstaklingur þá viljum við heyra frá þér.

Sérfræðingur á viðskiptasviði
Menntunar og hæfniskröfur

• Menntun á framhalds- eða háskólastigi, sem nýtist í starfi.
• Góð bókhaldskunnátta.

Helstu verkefni

• Umsjón með skráningu gagna í fjárhags- og skjalakerfi.
• Uppáskrift reikninga.
• Að senda og móttaka gögn í banka vegna innheimtu.
• Gerð fjárhagsgreininga og skýrslugerð.
• Umsjón með innkaupum rekstrarvara á skrifstofu.

Starfsmaðurinn mun hafa aðstöðu á skrifstofu Faxaflóahafna að Tryggvagötu 17 í Reykjavík.
Við hvetjum hæfileikaríkt og metnaðarfullt fólk til að sækja um starfið, óháð kyni, en fyrirtækið hefur
skýra jafnréttisstefnu og vill auka fjölbreytileika í starfsliði sínu.
Nánari upplýsingar um starfið gefur Gunnar Tryggvason sviðsstjóri viðskiptasviðs gunnart@faxafloahafnir.is
Umsókn, ásamt ferilskrá sendist til Faxaflóahafna sf., á netfangið olafur@faxafloahafnir.is, eigi síðar en
föstudaginn 21. janúar n.k.

Yfirþroskaþjálfi

Spennandi og fjölbreytt starf við Vinnu og virkni
Ás styrktarfélag óskar eftir yfirþroskaþjálfa í 100% starf í Ás
vinnustofu, Ögurhvarfi 6. Um er að ræða vinnustað með vinnu- og
virknitilboði fyrir fullorðið fólk með fötlun, vinnutíminn er á tímabilinu frá kl. 8.00-16.30 virka daga.
Staðan er laus strax eða eftir nánari samkomulagi.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Ber ábyrgð á og skipuleggur faglegt starf á vinnusvæðum í
samvinnu við forstöðumann
• Kemur að starfsmannamálum í samvinnu við forstöðumann
• Veita starfsmönnum faglega ráðgjöf og fræðslu
• Umsjón og eftirfylgd með dagskipulagi
• Situr í fagteymi vinnu og virkni
• Vinnur eftir gæðaviðmiðum og lýsingum
• Er staðgengill forstöðumanns í fjarveru hans
Hæfniskröfur:
• B.A. próf í í þroskaþjálfafræðum og starfsréttindi til að starfa
sem þroskaþjálfi eða háskólapróf sem nýtist í starfi
• Þekkingar á sviði þjónustu við fatlað fólk og ríkjandi hugmyndfræði
• Tölvufærni í word, excel og power point ásamt góðrar íslenskuog enskukunnáttu
• Þarf að geta unnið undir álagi og eiga auðvelt með að tileinka
sér nýjungar
• Að minnsta kosti 5 ára starfsreynsla í sambærilegu starfi
• Góð samskipta- og samstarfsfærni og sjálfstæð vinnubrögð
Nánari upplýsingar veitir Halldóra Þ. Jónsdóttir í síma 4140500
á virkum dögum. Atvinnumsókn ásamt ferilskrá sendist á
halla@styrktarfelag.is. Upplýsingar um félagið má finna á
heimasíðu þess www.styrktarfelag.is,
Umsóknarfrestur er til 17. janúar 2022.
Við hvetjum áhugasama, óháð kyni og uppruna að sækja um.
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum Áss styrktarfélags.

faxafloahafnir.is

Sérfræðingur

í stafrænni
markaðssetningu
Slysavarnafélagið Landsbjörg eru landsamtök
björgunarsveita og slysavarnadeilda á Íslandi.
Félagið er ein stærstu samtök sjálfboðaliða á
Íslandi.
Slysavarnafélagið Landsbjörg leitar að einstaklingi með menntun/reynslu til að vinna með
markaðs- og fjáröflunardeild félagsins að
markaðs- og fjáröflunarstarfi þess.
Um 100% starf er að ræða.
Helstu verkefni eru:
• Taka þátt í mótun á markaðsstefnu félagsins
• Þróun á nýjum og núverandi fjáröflunarleiðum
• Utanumhald um stafrænar herferðir
• Áætlunargerð fyrir stafræna miðla
• Vinna með efni til birtingar á stafrænum
miðlum
• Önnur tilfallandi störf
Hæfniskröfur:
• Menntun eða reynsla sem nýtist í starfi
• Góð reynsla og þekking á stafrænni markaðssetningu
• Reynsla af vinnslu á grafík og texta (content)
• Þekking á Google Ads og Facebook Ads
• Reynsla af fjáröflunarstörfum æskileg
• Kunnátta á vefgreiningu og leitarvélabestun
• Góð almenn tölvukunnátta
• Skipulögð, sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Liðshugsun og þekking á félagsstörfum
• Góð samskiptahæfni, jákvætt viðmót og
þjónustulund
• Hreint sakavottorð
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Upplýsingar um starfið veitir Gunnar Stefánsson,
skrifstofustjóri Slysavarnafélagsins Landsbjargar,
í síma 570 5900 eða gunnar@landsbjorg.is
Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á netfangið starf@landsbjorg.is fyrir 18. janúar 2022
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Viltu slást í hópinn?
Velferðarsvið Kópavogsbæjar leitar að öflugum einstaklingum
sem vilja bætast í frábæran starfsmannahóp vegna aukinna umsvifa og þróunar á verklagi.

Sérfræðingar í
ráðningum

Velferðarsvið Kópavogs annast framkvæmd félagslegrar þjónustu Kópavogsbæjar og er hlutverk sviðsins
að veita árangursríka þjónustu sem mætir fjölbreyttum þörfum einstaklinga og fjölskyldna og byggir á
sérfræðiþekkingu og þverfaglegu samstarfi með þarfir notenda að leiðarljósi.
Við leitum að jákvæðu og umhyggjusömu fólki í fjölbreytt störf sem sýnir metnað, frumkvæði og sjálfstæði í starfi og hefur mikinn áhuga á málefnum velferðarþjónustunnar. Áhersla er lögð á þátttöku í
þverfaglegu starfi, innleiðingu nýrra vinnubragða og þjónustu sem hluta af stefnu velferðarsviðs, stefnumörkun Kópavogsbæjar og nýjum áherslum í lögum er varða þjónustu í þágu farsældar barna.

·
·
·
·
·
·
·

Ánægðir viðskiptavinir
eru okkar besta auglýsing

Deildarstjóri á heimili fyrir fatlað fólk
Teymisstjórar á heimili fyrir fatlað fólk
Starfsfólk á heimili fyrir fatlað fólk
Félagsráðgjafi í barnavernd
Ráðgjafi í málefnum fatlaðs fólks
Umsjónarmaður stuðningsúrræða
Verkefnastjóri á velferðarsviði

Nánari upplýsingar um störfin má finna á ráðningarvef Kópavogsbæjar: https://kopavogur.alfred.is/
Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt í gegnum ráðningarkerfið Alfreð.

FAST
lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Velferðarsvið leitast við að skapa trausta ímynd og sýna hlutlægni, umhyggju og virðingu í verki gagnvart
íbúum Kópavogsbæjar og starfsfólki. Áhersla er lögð á árangursríka, skilvirka og hagkvæma þjónustu og
gott samstarf við önnur svið bæjarins. Á velferðarsviði starfa um 650 manns í fjölbreyttum störfum og
bjóðum við upp á gott starfsumhverfi og samheldinn starfsmannahóp.

Ráðningar

www.fastradningar.is
kopavogur.is

Starf

Viltu hjálpa okkur að
vera góður granni?
Við hjá Landsvirkjun leitumst við að eiga sem best samskipti við nágranna
okkar nær og fjær. Því leitum við að verkefnisstjóra í teymi nærsamfélags
og græns reksturs. Við leiðum sameiginlega vegferð fyrirtækisins að
kolefnishlutleysi, grænum rekstri, samfélagslega ábyrgri starfsemi
og virku samstarfi og samtali í nærsamfélögum.
Helstu verkefni:
– Undirbúningur og framkvæmd samfélagsverkefna
– Gerð og eftirfylgni samskiptaáætlana
– Samskipti við hagsmunaaðila í nærsamfélagi aflstöðva
– Miðlun verkefna og árangurs
– Styðja við þróun, innleiðingu og eftirfylgni græns reksturs
Hæfniskröfur:
– Framhaldsmenntun af háskólastigi sem nýtist í starfi
– Framúrskarandi samskiptaeiginleikar og jákvætt viðhorf
– Þekking og reynsla af samskiptum við mismunandi hópa
– Þekking eða reynsla af umhverfis- og/eða orkumálum er kostur
– Sjálfstæði í vinnubrögðum
– Metnaður til að vera hluti af sterkri liðsheild
Starfsstöð viðkomandi verður á Suðurlandi, í Sogsstöðvum
og Þjórsárstöðvum
Umsóknarfrestur er til og með 27. janúar
Sótt er um starfið hjá Hagvangi
hagvangur.is
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Blaðamaður á FréttaBlaðið
Viltu slást í hóp öflugustu blaðamanna landsins?

Fréttablaðið leitar eftir umsóknum um starf blaðamanns í bæði fullt starf og hlutatarf í vaktavinnu.
um er að ræða áhugaverð störf á skemmtilegum vinnustað í stöðugri sókn.
Hæfniskröfur:
• Reynsla af fréttamennsku eða tengdum verkefnum.
• Áhugi og þekking á samfélagsmálum.
• Menntun sem nýtist í starfi.
• Færni í mannlegum samskiptum.
• Gott vald á íslensku.
• Geta til að vinna undir álagi.

umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á netfangið umsokn@frettabladid.is
fyrir 1. febrúar 2022.
Fréttablaðið er í eigu Torgs ehf. sem á og rekur marga frétta- og afþreyingarmiðla.

Um Alvotech:
Fyrirtækið vinnur að þróun á hágæða líftæknihliðstæðulyfjum, en líftæknilyf eru
afar áhrifarík og hafa gefið góða raun í
meðhöndlun á erfiðum sjúkdómum eins og
gigt, sóríasis og krabbameini.
Höfuðstöðvar og hátæknisetur Alvotech,
sem staðsett er í Vísindagörðum Háskóla
Íslands í Vatnsmýri, er búið fullkomnustu
tækjum og búnaði til þróunar og framleiðslu
líftæknilyfja.
Fyrirtækið er einnig með starfsemi í Bandaríkjunum, Þýskalandi og Sviss, en í október
2021 störfuðu um 700 vísindamenn og sérfræðingar af um 65 þjóðernum hjá fyrirtækinu. Sem hluti af Vísindagörðum er
fyrirtækið þátttakandi í öflugu samstarfi
háskólans og alþjóðlegra þekkingar- og
hátæknifyrirtækja sem miðar að því að efla
vísindastarf, þekkingarmiðlun og nýsköpun
og þannig laða hæfileikaríka innlenda og
erlenda sérfræðinga til starfa. Alvotech
hefur gert samstarfssamninga við mörg
leiðandi lyfjafyrirtæki á alþjóðamörkuðum
um sölu, markaðssetningu og dreifingu á
framleiðslu fyrirtækisins.
Alvotech vinnur út frá þeirri meginreglu að
ef til er lækning, þá á hún að vera í boði fyrir
alla.

Forstöðumaður fjárfestatengsla á Íslandi
Director of Investor Relations | For more information visit www.alvotech.com
Alvotech leitar að leiðtoga fjárfestatengsla á Íslandi. Viðkomandi mun bera ábyrgð á þróun og
stefnumótun fjárfestatengsla á Íslandi í samræmi við alþjóðlega nálgun Alvotech. Starfið felur í sér
samskipti við fjárfesta og ábyrgð á að tryggja aðgang að réttum upplýsingum á hverjum tíma.
Umfang og ábyrgð:
• Byggja upp traust fjárfesta ásamt því að kynna stefnu og sýn fyrirtækisins.
•

Þróun og stefnumótun fjárfestatengsla í samræmi við alþjóðlega nálgun fyrirtækisins.

•

Yfirumsjón með samskiptum við fjárfesta á Íslandi.

•

Viðhald og þróun á ímynd Alvotech.

•

Samvinna og samskipti við lögfræðideild til að tryggja að Alvotech starfi samkvæmt
lögum og reglum um verðbréfaviðskipti.

•

Ábyrgð á því að viðeigandi upplýsingar séu á vef Alvotech fyrir fjárfesta, auk þess að
bera ábyrgð á þýðingum á efni af ensku yfir á íslensku.

•

Viðhald á alþjóðlegu dagatali fjárfesta.

•

Ábyrgð á að svara fyrirspurnum frá fjárfestum á Íslandi og annarri þjónustu við þá.

•

Þátttaka við stefnumótun og stuðningur við ESG skýrslugerð.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.

Alvotech er stolt af því að hafa hlotið
Jafnlaunavottun Jafnréttisstofu Íslands.

•

7-10 ára reynsla af starfi í fjárfestatengslum og/eða samskiptahlutverki.
Reynsla frá skráðu fyrirtæki er mikill kostur.

•

Þekking og reynsla á ESG skýrslugerð er mikill kostur.

•

Reynsla af samskiptum við fjölmiðla.

Umsóknarfrestur er til og með 23. janúar og skal umsóknum
skilað á ensku á www.alvotech.com/careers

rontgen.is

Fyrirtæki
ársins
2021
Við leitum að
framkvæmdastjóra
Röntgen Orkuhúsið óskar eftir að ráða í nýja stöðu framkvæmdastjóra. Staðan býður upp á spennandi og krefjandi verkefni fyrir
öflugan einstakling.
Framkvæmdastjóri hefur tækifæri til að móta starfið frá grunni með
innleiðingu breytinga og nýjunga.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Dagleg stjórnun, skipulag og rekstur
• Ábyrgð á fjármálum og mannauðsmálum
• Stefnumótun og gæðastjórnun

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun
• Reynsla af rekstri og stjórnunarstörfum
• Framúrskarandi samskipta- og forystuhæfileikar
• Frumkvæði, metnaður og lausnamiðuð hugsun
• Færni í að tjá sig í ræðu og riti
Nánari upplýsingar veitir Arnþór Guðjónsson, röntgenlæknir og stjórnarformaður.
Umsóknarfrestur er til og með 1. mars 2022. Umsókn sendist á arnthor@rontgen.is
og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. Farið verður með allar umsóknir
og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. Allar umsóknir eru geymdar í sex mánuði frá því þær
berast.

Um okkur
Hjá Röntgen Orkuhúsinu starfa rúmlega 20 manns. Sérhæfing okkar er
röntgenrannsóknir (röntgen, sneiðmyndir, segulómun og ómskoðun) og er stór hluti
þeirra stoðkerfisrannsóknir. Við leggjum metnað í að veita sem viðskiptavinum sem
besta þjónustu í líflegu og gefandi starfsumhverfi.
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Rafvirkjameistari óskast til starfa
Launafl ehf óskar eftir að ráða rafvirkjameistara til að stýra rafmagnsdeild fyrirtækisins.
Viðkomandi þarf að hafa góða samskiptafærni, skipulagshæfileika og faglega þekkingu.
Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:

• Ábyrgð á skipulagi og stjórnun á starfsemi deildarinnar
• Gera verkáætlanir að ósk kaupenda
• Tilboðsgerð og kostnaðaráætlanir
• Framfylgni gæðastaðla og hönnunargagna
• Frumkvæði að öflun nýrra verkefna
• Ábyrgð á starfsmannamálum deildar

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Meistarabréf í rafvirkjun
• Góð tölvufærni, reynsla af DK hugbúnaði er kostur
• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti
• Góð færni í mannlegum samskiptum
• Rík þjónustulund og jákvætt viðmót
• Frumkvæði, góð skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða eftir samkomulagi.
Hvetjum alla áhugasama að sækja um starfið óháð kyni.
Umsóknarfrestur er til og með 21. janúar 2022.
Umsóknir, ferilskrár og kynningarbréf sendist til rie@launafl.is
Nánari upplýsingar veitir Magnús Helgason framkvæmdastjóri
í síma 840-7211 og magnus@launafl.is eða Ragnheiður I. Elmarsdóttir
mannauðsstjóri í síma 892-7484 og rie@launafl.is
Launafl er iðnfyrirtæki í Fjarðabyggð með fjölbreytta starfsemi í flestum greinum
sem lúta að iðnaði. Í fyrirtækinu er góður starfsandi og öflugt starfsmannafélag.

www.launafl.is
Sími 414-9400

Austurland er góður búsetukostur,
kynntu þér það nánar á www.austurland.is
Launafl ehf. – www.launafl.is – sími 414-9400

Holmen sundhöll
Bygging ársins í Noregi

BIM stjóri í verkefnum
Vegna góðrar verkefnastöðu og þróunar á verklagi viljum við bæta við öflugum einstaklingum í
okkar frábæra starfsmannahóp. Ef þú brennur fyrir tæknibyltingu í mannvirkjagerð, þverfaglegri
samvinnu og samræmingu hönnunar þá gæti þetta starf átt við þig. Starfið felst í því að vera
BIM stjóri í verkefnastjórnunarhóp Verkís í mjög fjölbreyttri verkefnaflóru bygginga-, samgöngu-,
innviða-, orku- og iðnaðarverka.

VIÐ ERUM STERK LIÐSHEILD
Hjá Verkís starfa yfir 300 manns að fjölbreyttum
verkefnum á Íslandi og erlendis. Starfsfólkið hjá
Verkís myndar sterka liðsheild sem býr yfir mikill
þekkingu og getur tekist á við krefjandi verkefni.
Við leggjum okkur fram við að tryggja starfsfólki
okkar góðan og eftirsóknarverðan vinnustað þar
sem hver og einn nær að nýta hæfileika sýna og
þekkingu sem best.

Verkís er leiðandi ráðgjafarfyrirtæki í BIM á Íslandi. Síðustu ár hefur Verkís tekið í notkun BIM
aðgerðaáætlun, skýlausnir við samræmingu og árekstragreiningu, þrívíða leiserskönnun,
sýndarveruleikafundi og skýlausnir við hönnunarrýni ásamt því að taka fyrstu skrefin í átt að
aukinni sjálfvirkni í hönnun.
Helstu verkefni og ábyrgð

• Uppsetning og aðlögum BIM
aðgerðaráætlunar fyrir verkefni
• Eftirfylgni með BIM ferli verkefna
• Leiða samræmingu líkana
einstakra fagþátta í verkefnum
• Þáttaka í BIM þróun Verkís

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af BIM, samræmingu hönnunar og þverfaglegri vinnu
• Reynsla á sviði verkefnastjórnunar
• Reynsla í BIM tengdum hugbúnaði eins og t.d. Revit, Civil 3D,
MagiCAD, Dynamo, BIM 360/ACC og Navisworks
• Auðvelt með að læra á nýjan hugbúnað og taka upp nýtt verklag
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Gott vald á íslensku og ensku, þekking
á Norðurlandamáli er kostur

Nánari upplýsingar veitir
Elín Greta Stefánsdóttir mannauðsstjóri, egs@verkis.is
Umsóknarfrestur er til og með 19. janúar 2022. Sótt er um á umsokn.verkis.is

Sæktu um með
QR kóðanum
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Byggingafélag námsmanna
auglýsir eftir málara í
viðhaldsteymi félagsins.

Norrænt menntasamstarf
H N OTSKÓ GUR grafís k h önnun

Málari/umsjónarmaður fasteigna

Sérfræðingur óskast í fullt starf á mennta- og menningarsvið Rannís. Starfið felur í sér að
hafa umsjón með tungumálahluta Nordplus, menntaáætlunar Norrænu ráðherranefndarinnar,
skipuleggja kynningarstarf hér á landi, hafa umsjón með umsóknum og verkefnum, gera árlega
vinnuáætlun og skýrslur og taka þátt í samstarfi allra þátttökulanda Nordplus. Einnig er um að
ræða vinnu við umsýslu innlendra menntasjóða og önnur norræn og alþjóðleg verkefni í samráði
við sviðsstjóra.
Menntunar- og hæfniskröfur:
l Háskólamenntun sem nýtist í starfi
l Þekking á íslensku og norrænu menntaumhverfi
l Mjög góð íslenskukunnátta og færni í að tjá sig í ræðu og riti
l Mjög góð færni í ensku, töluðu og rituðu máli
l Mjög góð kunnátta og færni til að vinna á Norðurlandamáli áskilin
l Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
l Framúrskarandi samstarfshæfni og samskiptafærni
l Reynsla af þátttöku í alþjóðlegu samstarfi og af verkefnastjórnun er kostur
l Færni í notkun algengra tölvuforrita og góð almenn tölvukunnátta
l Metnaður til að ná árangri í starfi með því að sýna vönduð vinnubrögð, frumkvæði
og veita góða þjónustu

Kröfur :
• Menntun og reynsla á sviði húsamálunar
• Jákvætt hugarfar og góðir samskiptahæfileikar
• Rík þjónustulund
• Haldgóð íslenskukunnátta
• Hreint sakavottorð
• Ökuréttindi
Umsóknarfrestur er til 23. janúar og skal öllum umsóknum skilað með rafrænum hætti í tölvupósti á netfangið
bodvar@bn.is. Tilgreina skal helstu persónuupplýsingar
ásamt ferilskrá og menntun. Öllum umsóknum verður
svarað. Störfin henta bæði konum og körlum og eru bæði
kyn hvött til að sækja um.

Upplýsingar um starfið veitir Aðalheiður Jónsdóttir, sviðstjóri mennta- og menningarsviðs
í síma 515 5806 eða í netfangi adalheidur.jonsdottir@rannis.is.
Umsóknarfrestur er til og með 20. janúar 2022.
Sækja skal um starfið á heimasíðu Rannís, á www.rannis.is/starfsemi/laus-storf/.
Umsókn skal fylgja ferilskrá, kynningarbréf og prófskírteini.
Rannís er líflegur vinnustaður með um 60 sérfræðingum sem starfa eftir gildum stofnunarinnar: Áhrif, fagmennska og
samstarf. Hlutverk Rannís er að treysta stoðir íslensks samfélags með stuðningi við rannsóknir, nýsköpun, menntun
og menningu og styðja þekkingarsamfélagið með rekstri samkeppnissjóða, aðstoð og kynningu á alþjóðlegum
sóknarfærum og samstarfsmöguleikum. Rannís greinir og kynnir áhrif rannsókna, menntunar og menningar á
þjóðarhag og þjónustar undirbúning vísinda- og tæknistefnu.

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

www.rannis.is

Helstu verkefni :
• Málun íbúða félagsins, bæði heilmálun og viðgerðir
• Eftirlit með íbúðum og fasteignum
• Samskipti við leigutaka og úttektir íbúða við skil
• Þrif og frágangur íbúða til afhendingar fyrir nýja
leigjendur.

Byggingafélag námsmanna á og leigir út til námsmanna um
600 íbúðir á höfuðborgarsvæðinu. Félagið er með um 100
íbúðir í byggingu og áformar að byggja um 150 íbúðir til
viðbótar á næstu 5 árum.
Ennfremur sér félagið um rekstur stúdentagarða Háskólans
í Reykjavík þar sem eru yfir 250 íbúðir.

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.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is

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

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

Almennar ráðningar á markaði
Öflun umsækjenda í almenn störf er ein helsta
áskorun fyrirtækja í dag. Þekking á markaðnum
er því mikilvæg og þar skiptir reynslan miklu
máli. Með leit í gagnagrunni eða auglýsingu í
viðeigandi miðlum aðstoðar Ráðum fyrirtæki
við að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.

Sveigjanleg nálgun
Sérstaða Ráðum liggur í sveigjanlegri nálgun
á ráðningarverkefnið. Fyrir utan að sjá um allt
ráðningarferlið komum við til móts við þarfir
fyrirtækja með því að sjá um hluta þess ef þörf
krefur, t.d. bakgrunnskannanir, hæfnismat eða
starfstengdar æfingar.

Matstæki
Ráðum notast við nýjustu aðferðir við að meta
hæfni og persónuleikaþætti sem geta skipt
sköpum í ráðningum. Ráðum er í samstarfi við
bandaríska mannauðslausnafyrirtækið CEB sem
er í fararbroddi í persónuleikaprófum og öðrum
matstækjum sem eru sérstaklega hönnuð til að
greina sérstöðu og hæfileika einstaklinga áður
en ráðning fer fram.
Þannig er hægt að finna hæfasta einstaklinginn
með talsverðri nákvæmni. Persónuleikamatið
OPQ32 og DSI (Dependability & Safety Index)
skimunarprófið hafa t.d. verið stöðluð og
staðfærð að íslenskum markaði.

Ráðgjöf við starfslok
Viðskilnaður fyrirtækis við starfsmann skiptir
höfuðmáli þegar fyrirtækið á frumkvæðið að
starfslokum. Ráðum býður upp á viðtal við
ráðgjafa sem felur m.a. í sér upplýsingar um
atvinnumarkaðinn, ráðgjöf varðandi starfs
ferilskrá og kynningarbréf og hagnýt atriði
varðandi starfsleit og atvinnuviðtöl.

Viltu byggja upp traust
og leysa mikilvæg viðfangsefni?
PwC leitar að metnaðarfullum stjórnendum
með reynslu af fjármálum til starfa í Reykjavík.
Fjármálastjóri

Sviðsstjóri Bókhalds & launa

Ber ábyrgð á bókhaldi og fjárreiðum
félagins, mótar verklag og kemur að aukinni
sjálfvirknivæðingu.

Ber ábyrgð á daglegri starfsemi og stýringu sviðsins.
Bókhald & laun er eitt af megin starfssviðum PwC þar
sem við sinnum meðal annars bókhaldi, launavinnslu,
uppgjörum og vsk skilum fyrir lítil og meðalstór
fyrirtæki.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Ábyrgð á og umsjón með fjárreiðum, bókhaldi,
uppgjörum, innheimtu og greiðslum
•

Dagleg stýring fjármálasviðs

•

Þátttaka í innleiðingu nýs bókhaldskerfis og aukinni
sjálfvirknivæðingu

•

Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi PwC, gerð
rekstraráætlana og uppgjöra fyrir PwC Global

•
•

•

Innleiðing og eftirfylgni með vinnuferlum og
gæðastöðlum félagsins

•

Þátttaka í markaðssetningu og frumkvæði í sölu verkefna

Mánaðarleg launavinnsla, uppgjör og greining
stjórnendaupplýsinga

•

Samvinna og samráð við sviðsstjóra annarra sviða og aðra
stjórnendur innan félagsins

Framkvæmd rekstraráætlanna fyrir PwC í samstarfi
við forstjóra

•

Bókhaldsstörf og tengd verkefni fyrir viðskiptavini PwC

Hæfniskröfur:
•

Umfangsmikil reynsla og þekking á fjármálum og
rekstri fyrirtækja

•

Reynsla af innleiðingu nýrra lausna og færni til að
tileinka sér stafrænar lausnir

Hæfniskröfur:
• Umfangsmikil þekking og reynsla af færslu bókhalds,
uppgjörum, launavinnslu, skatt- og vsk skilum
• Sterkir leiðtogahæfileikar

Aðrar hæfniskröfur

Gildir um bæði störfin

•

Fyrri reynsla af stjórnunarstörfum og sterkir
leiðtogahæfileikar

•

Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

•

Sterk samskiptahæfni

Menntun á sviði fjármála, viðskiptafræði eða tengdum
fögum sem nýtist í starfi

•

Nákvæmni og gott auga fyrir smáatriðum

•

Jákvætt viðhorf og lausnamiðað hugarfar.

•
•

Gott vald á íslensku og ensku

Umsóknarfrestur er til og með 18. janúar nk.
Tekið er á móti umsóknum á vef okkar
www.pwc.is/storf

Frekari upplýsingar um störfin veitir Katrín
Ingibergsdóttir, mannauðsstjóri

Við hvetjum fólk af öllum kynjum til að sækja um.

(katrin.ingibergsdottir@pwc.com)

PwC á Íslandi er þekkingarfyrirtæki og hluti af stærsta alþjóðlega ráðgjafa- og endurskoðunarfyrirtæki heims.
PwC er framsækið og veitir trausta þjónustu á sviði endurskoðunar, reikningsskila, fyrirtækjaráðgjafar, skatta- og lögfræðiráðgjafar.

PwC | Sími 550 5300 | www.pwc.is

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

Helstu verkefni og ábyrgð
• Ábyrgð á daglegri starfsemi, rekstri sviðsins og dreifingu
verkefna

Jöfnunarstyrkur
til náms

Aðstoðarmaður dómara í Landsrétti

Umsóknarfrestur á vorönn
2022 er til 15. febrúar n.k.

Landsréttur auglýsir laust til umsóknar starf löglærðs aðstoðarmanns dómara við Landsrétt.
Löglærðir aðstoðarmenn dómara sinna lögfræðilegum verkefnum og aðstoða dómara réttarins í
störfum þeirra í samræmi við ákvörðun forseta réttarins, sbr. 3. mgr. 23. gr. laga nr. 50/2016.
Meðal helstu verkefna er auk aðstoðar við dómara, vinna við dómareifanir, úrvinnsla kærumála
sem og lögfræðileg greining mála sem til úrlausnar eru fyrir réttinum.

Nemendur á framhaldsskólastigi sem ekki njóta lána hjá
Menntasjóði námsmanna geta sótt um styrk til jöfnunar á
námskostnaði. Styrkurinn ræðst af búsetu og er fyrir þá sem að
stunda nám fjarri heimili sínu.
• Dvalarstyrkur (fyrir þá sem að dvelja fjarri lögheimili
og fjölskyldu sinni vegna náms).
• Akstursstyrkur (fyrir þá sem sækja nám frá lögheimili
fjölskyldu fjarri skóla).

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættispróf í lögfræði eða grunnnám ásamt meistaraprófi í lögum.
• Góð íslenskukunnátta og færni í rituðu máli er nauðsynleg.
• Góðir skipulagshæfileikar, hæfni til að vinna sjálfstætt og færni í mannlegum samskiptum.
• Þekking og reynsla á sviði réttarfars er æskileg.
• Reynsla af greiningu og úrlausn lögfræðilegra álitaefna er æskileg.

Nemendur geta sótt um jöfnunarstyrkinn með rafrænum
skilríkjum á Mitt Lán sem aðgengilegt er í gegnum heimasíðu
okkar www.menntasjodur.is eða island.is.

Starfskjör eru í samræmi við kjarasamning ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.

Nemendur og aðstandendur þeirra eru hvattir til að kynna
sér reglur um styrkinn á vef Menntasjóðs námsmanna;
(www.menntasjodur. is).

Þeir sem áhuga hafa á starfinu eru hvattir til að sækja um óháð kyni. Með umsókn skal fylgja
ítarleg starfsferilskrá ásamt kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir ástæðum umsóknar og
hvernig viðkomandi uppfyllir hæfniskröfur.

Menntasjóður námsmanna
Námsstyrkjanefnd

Áskilið er að umsóknir og fylgigögn berist rafrænt á netfangið landsrettur@landsrettur.is.
Umsóknir gilda í allt að sex mánuði. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu
í starfið liggur fyrir.
Nánari upplýsingar veitir Gunnar Viðar, skrifstofustjóri Landsréttar, gunnar.vidar@landsrettur.is
eða í síma 432-5300.

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

Umsóknarfrestur er til og með 30. janúar 2022.

• Skerjafjörður. Gatnagerð, stígar og veitur,
for- og verkhönnun, EES útboð nr. 15342
Nánari upplýsingar er að finna á
www.reykjavik.is/utbod

Auglýsing um
skipulagsmál í
Hveragerði

Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

Árhólmasvæði í Hveragerði, tillaga að
breytingu á aðal- og deiliskipulagi.

Fyrirtæki
ársins 2021

Bæjarstjórn Hveragerðisbæjar samþykkti þann 13. janúar
2022 að auglýsa samhliða tillögu að breytingu á aðalskipulagi
Hveragerðisbæjar 2017-2029 á svæði suðaustan við Hengladalaá skv. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og tillögu að
breytingu á deiliskipulagi Árhólmasvæðis í Hveragerði,
skv. 43. gr. sömu laga.
Tillagan að breytingu á aðalskipulagi Hveragerðisbæjar felur
í sér nýtt 0,9ha. ferðamanna- og afþreyingarsvæði AF2 við
Hengladalaá, stækkun á verslunar- og þjónustusvæði VÞ1 á
Árhólmasvæðinu um 0,5ha. til norðurs og nýjar gönguleiðir í
nágrenni Hengladalaár. Með breytingunni verður heimilt að
reisa svifbraut (Zip-line) ásamt útsýnis- og upphafspalli og
lendingarpalli og leggja nýja göngustíga.
Tillagan að breytingu á deiliskipulagi Árhólmasvæðisins felur
í sér stækkun á reit A, þannig að hann nái til stækkunar á almennu bílastæði fyrir ferðamenn, tveggja lóða fyrir upphafsog endapall svifbrautar og göngustíga meðfram Hengladalaá. Einnig felur breytingin í sér stækkun á byggingarreit
á lóðinni Árhólmar 1. Meginmarkmið tillögunnar er að skapa
nýja möguleika til afþreyingar fyrir ferðamenn, sem þannig fá
tækifæri að sjá og njóta náttúrunnar frá nýju sjónarhorni.
Breytingartillögurnar liggja frammi á bæjarskrifstofu Hveragerðisbæjar að Breiðumörk 20 frá og með mánudeginum
17. janúar 2022 og eru auk þess aðgengilegar á heimasíðu
Hveragerðisbæjar www.hveragerdi.is

hagvangur.is

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn
kostur á að gera athugasemdir við tillögurnar.
Athugasemdir skulu vera skriflegar og skulu berast skipulagsfulltrúa Hveragerðisbæjar í síðasta lagi mánudaginn
7. mars 2022, annaðhvort á bæjarskrifstofu Hveragerðisbæjar að Breiðumörk 20, 810 Hveragerði eða í tölvupósti á
netfangið gfb@hveragerdi.is

ÚTBOÐ
STAPAVELLIR 16-28
260 REYKJANESBÆ
Brynja - Hússjóður Öryrkjabandalagsins
óskar eftir tilboðum í að byggja og fullgera
sjö íbúða raðhús á einni hæð samkvæmt
teikningum að Stapavöllum 16-28, Reykjanesbæ. Um er að ræða 72 m2 til 93 m2
íbúðir, samtals um 535 m2.
• Húsinu skal skila fullgerðu ásamt
lóð þann 1. júní 2023.
• Skilatími tilboða er 8.2.2021 kl. 11:00.
Frekari upplýsingar um útboð og útboðsgögn skal senda á gusti@tov.is
Brynja – Hússjóður ÖBÍ er sjálfseignarstofnun sem
hefur þann tilgang að eiga og reka íbúðarhúsnæði
fyrir öryrkja sem leitast er við að leigja gegn eins
hóflegu gjaldi og kostur er. Sjóðurinn á og rekur um
830 íbúðir um land allt.

Skipulagsfulltrúi Hveragerðisbæjar

RÁÐGJÖF
RÁÐNINGAR
RANNSÓKNIR

Síðumúla 5 • 108 Reykjavík • 511 1225 • intellecta.is

Viðar Böðvarsson

lögg. fast.
einarm@fold.is / 893-9132

Gústaf Adolf Björnsson

Hlynur Ragnarsson

íþróttafræðingur og lögg.fast
gustaf@fold.is / 895-7205

löggildingarnemi
hlynur@fold.is / 624-8080

Anna Ólafía Guðnadóttir

Rögnvaldur Örn Jónsson

íslenskufræðingur

Sóltún 20 • Sími: 552 1400
www.fold.is • fold@fold.is

Einar Marteinsson

viðskiptafr. og lögg. fast.
vidar@fold.is / 694-1401

Rakel Viðarsdóttir

lögg. fast.
rakel@fold.is / 699-0044

löggildingarnemi
rognvaldur@fold.is / 660-3452

Kleppsvegur 62

álftamýri 58, 108 rvk.

Skjólbraut 3A, 200 Kóp.

íbúð m. SuðurSvölum á AnnAri hæð

2jA herbergjA íbúð á 4. hæð.

3jA herbergjA neðri hæð í 2-býli.

Góð 2ja herbergja íbúð á 4. hæð (efstu) í vel viðhöldnu fjölbýlishúsi. Íbúðin
er skráð 44,3fm og geymsla 7,1fm samtals 51,4fm. Alrlými með plastparketi,
fatahengi/stofu og svo er eldhús með fallegri ljósri innréttingu. Svefnherbergi
með plastparketi. Frá svefnherbergi er útgengt út á góðar svalir. Baðherbergi m/
baðkari og sturtuhaus, fallegar hvítar flísar á veggjum og dökkar flísar á gólfi.
Verð 37,9 milljónir. Nánari upplýsingar gefur einarm@fold.is / 893-9132.

Skjólbraut 3A, Kópavogi. Falleg 85 fm neðri hæð í 2-býli á einstaklega rólegum
stað í Kópavogi. Íbúðin skiptist í stofu, tvö svefnherbergi og eldhús. Gengt frá
stofu á sólríka verönd. Sameiginlegt þvottahús á hæð. Stór sameiginleg lóð.
Verð tilboð.

Ca. 79 fm. íbúð á annari hæð í mjög góðu lyftuhúsi fyrir 60+. Eignin skiptist í
stofu, svefnherbergi, eldhús, baðherbergi og þvottaherbergi innan íbúðar.
Vinsamlegast bókið skoðun hjá Einari í síma 893-9132 ,
netfang einarm@fold.is. Verð 51,9 millj.

Nánari upplýsingar, hlynur@fold.is / 624-8080.

Tvær eignarlóðir við Apavatn

Akralind 3, 201 Kóp.

goTT verð.

glæSilegT ATvinnu- og lAgerhúSnæði.

Óskum eftir
- íbúðum í öllum hverfum
reykjavíkur til kaups eða leigu
fyrir opinberan aðila
- húseign með nokkrum íbúðum.
- traustar greiðslur
- langur leigutími

Glæsilegt og vandað fullfrágengið ca. 640 fm atvinnu- og lagerhúsnæði miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu. Skiptist í lagerhúsnæði með góðu aðgengi, tvær
rúmgóðar skrifstofur, opið skrifstofurými, tæknirými, fundarh., eldhús og tvær
snyrtingar. Opið skrifstofurými á efri hæð með kaffikrók og útgengi á svalir. 23
bílastæði. Verð tilboð. Nánari upplýsingar, hlynur@fold.is / 624-8080.

Tvær samliggjandi lóðir við Háuhlíð 14 og 16 í Grímsnes- og Grafningshreppi,
samtals 1,1 hektari. Verð 6 millj. Mikið útsýni. Hvor lóð er 5700 FM. Standa í
hallandi landslagi við rætur Mosfells. Gróin lóð með fjalldrapa og berjalyngi.
Búið að planta töluvert af trjám. Mosfellsskógur skammt undan. Símahlið. Kalt
vatn og rafmagn við lóðarmörk.

- nánari upplýsingar á skrifstofu

Fold er með ykkur alla leið!
Fold býður viðskiptavinum sínum upp á þá þjónustu að veita ráðgjöf, lesa yfir skjöl og aðstoða sína
viðskiptavini við kaup á eign, þegar keypt er á öðrum fasteignasölum.

Þessi þjónusta er viðskiptavinum algjörlega að kostnaðarlausu.
Skráið ykkar eign á söluskrá, skiptaskrá eða bakskrá og þið eigið rétt á okkar aðstoð í öllum ykkar
fasteignahugleiðingum og viðskiptum.
Mikil eftirspurn er á markaðnum. Við höfum á skrá kaupendur að neðangreindum eignum.
• Einbýlis, raðhúsum og sérhæðum á Seltjarnarnesi, í vesturborginni og miðborginni
• Einbýlis, raðhúsum og sérhæðum í Kópavogi, Hafnarfirði og Garðabæ
• Einbýlis, raðhúsum og sérhæðum í Breiðholti, Árbæjarhverfi og Norðlingaholti
• Einbýlis, raðhúsum og sérhæðum í Grafarvogi og Grafarholti.
• Einbýlis, raðhúsum og sérhæðum í Mosfellsbæ, Kjalarnesi og á Akranesi.
• 2ja-5 herbergja íbúðum viðsvegar á Höfuðborgarsvæðinu.
• Sumarhúsum á suður og vesturlandi.
• Iðnaðar, skrifstofu og verslunarhúsnæði í Reykjavík, Kópavogi og Hafnarfirði.

Hafið samband við starfsfólk Foldar fáið ráðgjöf og verðmat ykkur að kostnaðarlausu.
hvað kostar eignin mín?

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

Þú finnur okkur á fold.is

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

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

OPIÐ HÚS

16. jan. 14:00-14:45

Vesturbrú 1
Fjölbýli - með bílastæði

210 Garðabæ
83,5 fm

2ja herb.

65.900.000

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

OPIÐ HÚS

16 jan. 13:00-14:00

Skildinganes 15
102 Reykjavík
Einbýli

387,3 fm

9 herbergi

Tilboð
Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali
kjartan@eignamidlun.is
824 9093

Hvannalundur 17
Einbýli

172 fm

5 herb.

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

BÓKIÐ SKOÐUN

210 Garðabær

149.900.000

Skildinganes 49

Bæjarflöt 9

Kuggavogur 3

102 Reykjavík

112 Reykjavík

104 Reykjavík

Einbýli

312,5 fm

6 herb.

Atvinnuhúsnæði til leigu

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

230 fm

1-5 herb.

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

Fjölbýli

105.3 fm

3 herb.

71.900.000
Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur og Löggiltur fasteignasali
herdis@eignamidlun.is
694 6166

OPIÐ HÚS

17. jan. 15:00-17:00
Bóka þarf tíma í opið hús.

Skúlagata 20
101 Reykjavík
Fjölbýli - 60 ára+

3 herb.

99 fm

68.000.000
Brynjar Þór Sumarliðason
Viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is
896 1168

Ásvallagata 81

101 Reykjavík

Einbýlishús – með aukaíbúð og bílskúr

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is
777 2882

10 herb.

320 fm

169.900.000
OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

16. jan. 13:00-13:30

18. jan. 12:15-12:45

Þórðarsveigur 18

Vindakór 9-11

Tryggvagata 23- 25

113 Reykjavík

203 Kópavogur

101 Reykjavík

Fjölbýli

86,8 fm

3ja herb.

Fjölbýli

4 herb.

113.1 fm

54.500.000

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

Bergþórugata 31

Barónsstígur 43

101 Reykjavík

101 Reykjavík
3ja herb.

Fjölbýli - kjallari

45.000.000
Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali og sölustjóri
thorarinn@eignamidlun.is
899 1882

2-3 herb.

72.900.000

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

56,7 fm

Frá 77,5 fm

68.900.000

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

Fjölbýli - ris

Fjölbýli

Háberg 7
111 Reykjavík

34,3 fm

1 herb.

Fjölbýli - sérinngangur

33.500.000

42,9 fm

Stúdíóíbúð

30.900.000
Kári Sighvatsson
Lögfræðingur og löggiltur fasteignasali
kari@eignamidlun.is
899 8815

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

Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali og
framkvæmdastjóri
824 9093

Guðlaugur I. Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
864 5464

Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
588 9090

Guðmundur Sigurjónsson
Lögfræðingur og löggiltur
fasteignasali
588 9090

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali og
sölustjóri
899 1882

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
777 2882

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur leigumiðlari og
löggiltur fasteignasali
824 9098

Brynjar Þór Sumarliðason
Viðskiptafræðingur og
löggiltur fasteignasali
896 1168

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali
824 9096

Magnea Sverrisdóttir
MBA og löggiltur
fasteignasali
861 8511

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

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

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur og löggiltur
fasteignasali
694 6166

• Er komið að húsnæðis

skiptum eða vantar þig
stuðning og ráðgjöf við
erfðaskrá, kaupmála eða
dánarbússkipti?

STAÐGREIÐSLA Í BOÐI

• Vilt þú fá lögmann þér við

Skrifstofuhúsnæði
til leigu

hlið við sölu fasteignar án
þess að greiða aukalega
fyrir þá þjónustu?

• BÚUM VEL veitir nýja

tegund þjónustu. Kynntu
þér málið.

Til leigu 260 fm nýtt og vandað skrifstofuhúsnæði
við Katrínartún
Húsnæðið skiptist m.a í stórt opið rými, þrjú fundarherbergi,
skrifstofu og fl.

Einbýlishús í Vesturborginni óskast
Viðskiptavinur okkar leitar að 250-350 fm einbýlishúsi í
Vesturborginni. Staðgreiðsla í boði.
Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
sverrir@eignamidlun.is
861 8514

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

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

Elín Sigrún, lögmaður
Tryggvagötu 11, 2. hæð
sími 783 8600
elin@buumvel.is
www.buumvel.is

Sérhæfð
lögfræðiþjónusta
við búsetuskipti
með áherslu á 60+

Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
sverrir@eignamidlun.is
861 8514
Grensásvegi 11 108 Reykjavík | Sími 588-9090 | eignamidlun.is

TIL SÖLU EINKAR VÖNDUÐ ATVINNUHÚSNÆÐI Á FRÁBÆRUM STAÐ
BRÚARFLJÓT
5 og gæðasamanburð.
Langbestu kaupin í iðnaðar-, lager-, hobbýbilum á höfuðborgarsvæðinu.
- Gerið verð270 MOSFELLSBÆ

BRÚARFLJÓT270 MOSFELLSBÆ

20

S E LD
AR

Verð frá aðeins 36,9 m kr.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stærð 108 - 216 fm.
Stórar innkeyrsluhurðir 4 m x 4,2m
TIL SÖLU OG LEIGU
11 mínútna akstur frá Grensásvegi.
EINKAR VÖNDUÐ ATVINNUHÚSNÆÐI Á FRÁBÆRUM STAÐ
Afhendist fullbúið á byggingarstigi 7.
- Stærð 108 - 216 fm. Stórar innkeyrsluhurðir 4 m x 4,2m
Malbikuð og afgirt lóð með öryggishliðum.
- 11 mínútna akstur frá Grensásveg.
Gönguhurðir og gluggar bæði að framan og aftan.
- Afhendist fullbúið á byggingarstigi 7.
Afar auðvelt og hagkvæmt að bæta við millilofti.
- Malbikuð og afgirt lóð með öryggishliðum.
75% fjármögnun möguleg að uppfylltum skilyrðum.
- Gönguhurðir og gluggar bæði að framan og aftan.
Afhending í mars og apríl 2022
- Afar auðvelt og hagkvæmt að bæta við millilofti.

- 75% fjármögnun möguleg að uppfylltum skilyrðum.
Vandaður
byggingaraðili, byggingarfélagið Hamar.
mars 2022
Hægt- Afhending
að skoða15.
tilbúin
sambærileg atvinnubil byggð
af sama byggingaraðila.
Nánari upplýsingar veitir:
Þórarinn Thorarensen lögg. fast.
Sími: 770-0309 / th@landmark.is

Nánari upplýsingar: Þórarinn Thorarensen lögg. fast. / Sími: 770-0309 / th@landmark.is

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

Verð frá 36,9 m kr.

Smáauglýsingar
Lampa og ljósakrónu viðgerðir
& almenn rafvirkja vinna. Jens G.
Löggiltur rafvirki s: 778-7171

Bílar
Farartæki

Húsaviðhald

550 5055

Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Atvinna óskast

Keypt
Selt

Vanur símasölumaður óskar eftir
vinnu eða verkefnum. Uppl. í s. 893
7429 Páll

Heilsa

Til sölu
ÞARFTU AÐ KAUPA
EÐA SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur
þar sem þú getur keypt eða selt
bíl á einfaldan og hagkvæman
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Heilsuvörur

Smiðjuvegur 12, rauð gata - S. 566 6630 - gluggagerdin@gluggagerdin.is

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is

Bílar til sölu

Við hreinsum allar gerðir
loftræstikerfa. Hafðu samband og
pantaðu fría ástandsskoðun í síma:
557 7000 eða inná www.k2.is

Mazda cx3 AWD. árg. 2019 ek.18þús
km. Topp eintak. Uppl. í s. 8920378

Þjónusta

Heimilið

Málarar
MÁLARAMEISTARI

Tek að mér að endurmála íbúðir
og fl. Fagmennska, mikil reynsla og
sanngjörn verð. Málningarþjónusta
Egils ehf. S. 868-5171. egillsverris@
gmail.com

REGNBOGALITIR EHF

Getum bætt við okkur verkefnum
innanhúss. Löggiltur málarameistari.
Löggiltir málarar. Vönduð vinna,
vanir menn. www.regnbogalitir.is
malarar@simnet.is. Sími 8919890

Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
flytja@flytja.is

Nudd

Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.

Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

Húsnæði

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Lausir tímar. Sími 694 7881, Janna.

Geymsluhúsnæði

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

Töfluskipti, myndsímar. Hagstæð
verð. Straumblik ehf. Löggiltur
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Gæða ungnautakjöt beint frá býli.
Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas,
snitsel og steikur. www.myranaut.is
s. 868 7204

Atvinna

Tímavinna eða tilboð.

NUDD NUDD NUDD

Rafvirkjun

Barnavörur

Fáðu tilboð þér að kostnaðarlausu
í verkið í síma 786-3211 eða sendu
okkur póst á verk@edalverk.is

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

Atvinna í boði
Fiskvinnsla í Hafnarfirði óskar
eftir fólki til starfa í snyrtingu og
pökkun. Vinna hefst kl. 7, ekki er
tekið við umsóknum á staðnum.
Áhugasamir sendi póst á vinna@
hamrafell.is
Upplýsingar gefnar í síma 8985732.

RÚNAR MÚRARI EHF.

Óskar eftir starfsmanni við
utanhússviðhald, kunnátta
við múrvinnu æskileg. Laun
samkomulag. Uppl. Í s. 774 3800
eða runarmurari@gmail.com
runarmurari.is

SYSTKINA VAGN/KERRA

Verð frá 219.900 kr. Barnið Okkar Hlíðasmára 4 - 201 Kóp. s. 5538313
barnidokkar.is

Tilkynningar

Einkamál
Róleg og heiðarleg 69ára kona
óskar eftir að kynnast manni með
sambúð eða meira í huga. s. 779
4046

Þjónustuauglýsingar
ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?

FYRIR

EFTIR

Við leiðum
fólk saman

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

Sími 550 5055

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta
vel í ferðaþjónustuna,
afhendast fullkláruð.
Nánari uppl. reisum@simnet.is
eða í síma 899 0913 Fríða
www.reisum.is

Formbólstrun

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

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

Alla fimmtudaga og laugardaga

hagvangur.is

LOK Á HEITA POTTA
Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar
tegundir potta.
Metum ástand og gerum við.
www.fjardarbolstrun.is
Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339 • fjardarbolstrun@gmail.com

viftur.is

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur

arnarut@frettabladid.is

