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NÝTT FYRIRTÆKI Í MÓTUN

Hafðu áhrif
á framtíð
orkuviðskipta
Við leitum að orkuboltum til að móta nýtt fyrirtæki og stýra því
Spennandi kafli í sögu íslenskra orkuviðskipta er að hefjast
með stofnun nýs fyrirtækis sem mun reka heildsölumarkað
raforku. Fyrirtækið verður sjálfstætt og þar verða spennandi
störf við innleiðingu nýrra aðferða í orkuviðskiptum hérlendis.

Heildsölumarkaður raforku skilar neytendum hagkvæmasta
verði hverju sinni og verður um leið lykilhlekkur í orkuöryggi og
gagnsæi orkuverðs. Við leitum að öflugu, skapandi og lausnamiðuðu fólki til að taka þátt í undirbúningi og rekstri fyrirtækisins.

Framkvæmdastýra/-stjóri

Sérfræðingur

Undirbúningur og innleiðing heildsölumarkaðar raforku í samstarfi
við hagaðila raforkumarkaðarins.

Þróun og greiningar vegna hönnunar og
innleiðingar heildsölumarkaðar raforku.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, færni í ræðu og riti.

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.

• Frumkvöðlahugsun, leiðtogafærni, samskiptahæfni.

• Frumkvöðlahugsun, leiðtogafærni, samskiptahæfni.

• Frumkvæði, sjálfstæði og lausnamiðuð hugsun.

• Frumkvæði, sjálfstæði og lausnamiðuð hugsun.

• Þekking og reynsla úr atvinnulífi og viðskiptum.

• Þekking og reynsla af þróun, greiningu og innleiðingu breytinga.

Allar umsóknir eru trúnaðarmál og þeim verður
svarað að ráðningu lokinni. Nánari upplýsingar
veita Thelma Kristín Kvaran, thelma@intellecta.is
og Einar S. Einarsson framkvæmdastjóri
Stjórnunarsviðs Landsnets, einare@landsnet.is.

Umsóknarfrestur er til og með 1. júlí 2022.
Umsóknir óskast fylltar 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.
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Fjölskyldusvið Seltjarnarnesbæjar
Félagsráðgjafi - laust starf
Fjölskyldusvið Seltjarnarnesbæjar auglýsir eftir félagsráðgjafa í fullt starf.

Helstu verkefni og ábyrðarsvið

• Félagsleg ráðgjöf, þjónusta og stuðningur
við einstaklinga.
• Móttaka, skráning, könnun og eftirfylgni mála.
• Barnavernd.
• Vinna með einstaklingum, fjölskyldum og
samstarfsaðilum vegna vinnslu mála.
• Þverfagleg teymisþátttaka.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Leyfi til að nota starfsheitið félagsráðgjafi.
• Meistarapróf í félagsráðgjöf er æskileg.
• Þekking og reynsla á sviði félagsþjónustu
og barnaverndar.
• Frumkvæði, sjálfstæði og nákvæmni í
vinnubrögðum.
• Góð færni í mannlegum samskiptum, samstarfi
og teymisvinnu.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Umsókn ásamt fylgiskjölum skal skilað á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar undir
www.seltjarnarnes.is – Störf í boði. Þar má einnig finna ítarlegri kynningu á starfinu og starfssviðinu.
Umsóknarfrestur er t.o.m. 4. júlí 2022.
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.

Laus staða
við bókasafnið í Vogum
Bókasafnið í Sveitarfélaginu Vogum, Lestrarfélagið
Baldur, óskar eftir að ráða starfsmann á bókasafn í 50%
starf. Bókasafnið er starfrækt í Stóru-Vogaskóla og er
skólasafnið hluti af því.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Annast upplýsingagjöf og afgreiðslu.
• Móttaka og frágangur safnkosts.
• Leiðbeina og veita safngestum og nemendum aðstoð.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Áhugi og þekking á bókmenntum og útgáfu.
• Góð íslenskukunnátta, annað tungumál er kostur.
• Tölvukunnátta og færni í netnotkun.
• Nákvæmni, samviskusemi og góð samskiptafærni er
nauðsyn.
• Umsækjandi þarf að vera orðinn 18 ára.
• Jákvæðni og sveigjanleiki í samskiptum.
• Ábyrgð og stundvísi.
https://www.vogar.is/is/stjornsysla/vogar/honnunarstadall-voga/merki-sveitarfelagsins-voga/jpeg-merki

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi sveitarfélags
við viðkomandi stéttarfélag.
Umsóknarfrestur er til 30. júní og skulu umsóknir berast
á netfangið hilmar@vogar.is
Nánari upplýsingar veitir skólastjóri
í síma 440-6250/844-6764.

seltjarnarnes.is

Fjármálastjóri

Starfið felst í umsjón og ábyrgð bókhalds
og fjármála, áætlanagerð og eftirfylgni
með áætlunum. Einnig kemur viðkomandi
að hvers kyns greiningum tengdum rekstri.

Auglýsingastofan Pipar\TBWA leitar að metnaðarfullum einstaklingi í starf fjármálastjóra. Um er að
ræða fjölbreytt og krefjandi starf á skemmtilegum
vinnustað.

Starfssvið:
• Umsjón og ábyrgð á daglegri fjármálastjórn.
• Umsjón, ábyrgð og eftirfylgni með fjárhagsog rekstraráætlunum.
• Ábyrgð á fjárstýringu, greiðsluflæði og
innheimtu.
• Greiningarvinna og gerð stjórnendaupplýsinga.
• Kostnaðareftirlit og gerð verkferla.
• Umsjón og ábyrgð á milli- og ársuppgjörum.
• Umsjón og eftirfylgni með tímaskráningum
og verkbókhaldi.
• Aðkoma að fjölbreyttum verkefnum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf á sviði viðskipta og/eða
rekstrar. Meistarapróf æskilegt.
• 3–5 ára reynsla af sambærilegu starfi.
• Góð þekking á reikningshaldi, uppgjörum og
áætlanagerð.
• Reynsla af greiningarvinnu og framsetningu
fjármálaupplýsinga.
• Þekking og reynsla af DK er kostur.
• Reynsla af alþjóðlegum viðskiptum er kostur.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum
samskiptum.
• Reynsla af umbótaverkefnum og
sjálfvirknivæðingu.
• Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi.
• Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hóp.

Pipar\TBWA er alþjóðleg auglýsingastofa með skrifstofur í Reykjavík og Osló. Stofan og dótturfélög eru með
alþjóðleg verkefni á Norðurlöndum, Evrópu og N-Ameríku. Einkennismerki okkar er Disruption® en með því
stefnumótunartóli aðstoðum við vörumerki við að feta ótroðnar slóðir og skapa sérstöðu.
Við leggjum áherslu á gæði og árangur með það að leiðarljósi að vera sveigjanlegur og fjölskylduvænn
vinnustaður. Því til viðbótar er að sjálfsögðu alltaf gaman í vinnunni!

Viðkomandi gefst tækifæri til að þróa og
innleiða nýja ferla sem bæta vinnulag og
upplýsingagjöf. Starfið krefst mikilla
samskipta við stjórnendur og starfsfólk.

Umsóknarfrestur um er til og með 27. júní nk.
Sótt er um starfið á www.vinnvinn.is.
Umsókn skal fylgja ferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar
og rökstuðningur um hæfni viðkomandi til að
gegna starfinu.

Umsjón með starfinu hafa
Jensína K. Böðvarsdóttir (jensina@vinnvinn.is)
og Garðar Ó. Ágústsson (gardar@vinnvinn.is)
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Framkvæmdastjóri
Iceland Westfjords Seafood ehf. var stofnað
árið 2014 og er sölu- og markaðsfyrirtæki á
sjávarafurðum í eigu stærstu sjávarútvegsfyrirtækja á Vestfjörðum. Félagið hefur sérhæft
sig á ákveðnum markaðssvæðum erlendis
með tilteknar vörutegundir í fararbroddi.

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

Iceland Westfjords Seafood ehf. leitar að öflugum, drífandi og metnaðarfullum einstaklingi
til að annast daglegan rekstur félagsins. Verkefnin eru afar fjölbreytt og krefjast þau hæfni í
mannlegum samskiptum ásamt færni í rekstri, fjármálum og upplýsingatækni.
Helstu verkefni:
• Umsjón með daglegum rekstri fyrirtækisins.
• Stefnumótun félagsins í samstarfi við stjórn, útfærsla og framkvæmd.
• Samskipti og tengsl við hagaðila.
• Öflun og yfirumsjón með sölu- og sölusamningum félagsins.
• Önnur tilfallandi verkefni.
Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla af rekstri.
• Reynsla af fjármálum, markaðsstarfi og/eða upplýsingatækni er kostur.
• Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum, lipurð og jákvætt viðmót.
• Skilvirk vinnubrögð, yfirsýn og frumkvæði.
• Færni í að tjá sig í töluðu og rituðu máli á íslensku og ensku.
Umsóknarfrestur er til og með 27. júní nk.
Sótt er um starfið á www.vinnvinn.is.

Umsjón með starfinu hefur Jensína K.
Böðvarsdóttir (jensina@vinnvinn.is) og
Garðar Ó. Ágústsson (gardar@vinnvinn.is).

Skipulagsstofnun óskar eftir að ráða sviðsstjóra sviðs aðalskipulags og sviðsstjóra sviðs
stefnumótunar og miðlunar.
Leitað er að einstaklingum sem hafa áhuga á að takast á við fjölbreytt verkefni, hafa áræði og
þekkingu til að leiða verkefni og getu til að leysa verk á eigin spýtur og í samstarfi við aðra.

Skipulagsstofnun sinnir stefnumótun,
stjórnsýslu og leiðbeiningum um skipulag
og framkvæmdir með sjálfbæra nýtingu
auðlinda og vandaða byggð að leiðarljósi.
Stofnunin vinnur í víðtæku samráði við sveitar
félög, önnur stjórnvöld og hagsmunaaðila.
Skipulagsstofnun starfar á grundvelli
skipulagslaga, laga um skipulag haf og
strandsvæða og laga um umhverfismat
framkvæmda og áætlana og heyrir undir
innviðaráðuneytið.
Hjá stofnuninni ríkir góður starfsandi
og í boði er góð starfsaðstaða. Nánari
upplýsingar má finna á www.skipulag.is.

Sviðsstjóri aðalskipulags
Meðal helstu verkefna sviðsins eru leiðbeiningar til sveitarfélaga um gerð
aðal- og svæðisskipulags og afgreiðsla aðal- og svæðisskipulagstillagna.
Helstu verkefni
• Forysta og dagleg stjórnun sviðsins.
• Leiðbeiningar til sveitarfélaga og ráðgjafa þeirra um gerð aðal- og svæðisskipulags.
• Þátttaka í stefnumótun og áætlanagerð stofnunarinnar.
• Afgreiðsla aðal- og svæðisskipulags.

Sviðsstjóri stefnumótunar og miðlunar
Meðal helstu verkefna sviðsins er landsskipulagsstefna og strandsvæðisskipulag
auk miðlunar og kynningarmála.
Helstu verkefni
• Forysta og dagleg stjórnun sviðsins.
• Vinna að gerð og framfylgd landsskipulagsstefnu og strandsvæðisskipulags.
• Þátttaka í stefnumótun og áætlanagerð stofnunarinnar.
• Viðburðahald og útgáfa á vegum stofnunarinnar.
Menntunar- og hæfniskröfur fyrir bæði störfin:
•
•
•
•

Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá
og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir
hæfni viðkomandi í starfið.

Umsjón með störfunum hafa Auður
Bjarnadóttir (audur@vinnvinn.is) og Hildur
J. Ragnarsdóttir (hildur@vinnvinn.is).

Meistarapróf sem nýtist í starfi.
Þekking eða reynsla sem nýtist í starfi.
Leiðtogahæfileikar, færni í mannlegum
samskiptum og jákvætt viðmót.
Hæfni til að hagnýta þekkingu og reynslu
í ólíkum verkefnum.

•
•
•
•

Frumkvæði, skapandi hugsun og
metnaður til að ná árangri.
Þekking á opinberri stjórnsýslu.
Nákvæmni og ögun í vinnubrögðum.
Gott vald á íslensku í ræðu og riti og
góð enskukunnátta.

Umsóknarfrestur er til og með 28. júní nk. Sótt er um starfið á www.vinnvinn.is.

2022 - 2025

Software quality assurance
at the Blue Lagoon
Software Tester at Blue Lagoon Iceland
We are looking for a full-time Software Tester to join our Internal
Development team at the Blue Lagoon Iceland. An ideal candidate is
result-driven and detail-oriented. The candidate will be responsible
for testing our software products, diagnosing issues, collaborating
with others to find solutions and documenting test results. Independent and disciplined work ethic, communication and analytical skills
are required. This candidate will work in our headquarters in
Urriðaholt, Garðabær, with product owners, specialists and developers to ensure that we are delivering high quality products to our
operational units.

Requirements
· Bachelor’s degree in Computer Science or comparable education and
5 years of experience in a similar position
· ISTQB certification required
· Knowledge of Business Central 20+ / LS Retail products or similar
software is a plus
· General knowledge of SQL and API testing is a plus

Duties
· Execute manual test plans, automated test scripts, record results,
report exceptions and describe software faults in written bug reports
· Communicate with developers and users to resolve and debug issues

This is a new position within our team so the candidate will be
required to implement QA processes and set up test environments/test data in our systems.

Learn more about the job at storf.bluelagoon.is
or by scanning the QR code. We are accepting
applications until July 1.

Fjölbreytt starf
fyrir mannauðsráðgjafa
Félagsvísindasvið Háskóla Íslands leitar að mannauðsráðgjafa í mannauðs- og samskiptateymi sviðsins.
Hlutverk mannauðsráðgjafans er að taka þátt í að efla vinnustaðamenningu og mannauð, bæta samskipti og starfsumhverfi með faglegum ráðningum.
Vinna ásamt öðru starfsfólki að skilvirkum ferlum og þjónustumiðaðri nálgun. Einnig er um þátttöku og samstarf að ræða í þeim verkefnum sem
mannauðs- og samskiptateymið sinnir og ábyrgð á skilgreindum verkþáttum innan þess.

Helstu verkefni og ábyrgð
· Vinnustaðamenning og samskipti innan sviðs
· Þjónusta, ráðgjöf og upplýsingamiðlun til starfsfólks,
m.a. vegna ráðninga, kjaramála og starfsþróunar
· Samskipti við kennara og einingar innan HÍ vegna rannsóknarmissera
· Staðgengill mannauðsstjóra
· Þátttaka við gerð auglýsinga og ráðningasamninga
· Þátttaka í gerð verkferla á sviði mannauðsmála
· Önnur tilfallandi verkefni innan mannauðs- og samskiptateymis

Hæfniskröfur
·
·
·
·
·
·

Háskólapróf í mannauðsstjórnun eða skyldum greinum
Haldbær reynsla af mannauðsmálum og ráðgjöf sem þeim tengjast
Góð almenn tölvufærni og hæfni til að tileinka sér nýjungar á því sviði
Góð íslensku- og enskukunnátta, bæði í töluðu og rituðu máli
Reynsla af því að koma fram og halda kynningar er kostur
Þjónustulund og góð samskiptahæfni, ásamt frumkvæði og
sveigjanleika í starfi

Umsóknafrestur er til og með 20. júní 2022.
Starfshlutfall er 100% og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf 2. ágúst nk. Sótt er um starfið á www.hi.is eða www.starfatorg.is.
Nánari upplýsingar veitir Sigríður Björk Gunnarsdóttir, rekstrarstjóri, sigridurbg@hi.is eða í síma 7817262.
Háskóli Íslands, Sæmundargötu 2, 102 Reykjavík +354 525 4000, hi@hi.is, www.hi.is
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Störf í boði

Við hjá E. Sigurðsson byggingarfélagi óskum eftir ábyrgðarfullum og kraftmiklum smiðum sem eru lærðir eða
með mikla reynslu af byggingarvinnu sem vilja bætast í hópinn hjá framsæknu fyrirtæki á sviði byggingarlausna.
E. Sigurðsson hefur verið starfandi í 15 ár og vegna fjölda verkefna sem bíða okkar viljum við fá fleiri í lið með
okkur til þess að takast á við ný og spennandi verkefni. Hjá fyrirtækinu starfa hátt í fjórða tug manns og er
megináherslan lögð á gott starfsumhverfi.

Verkefnastjóri Byggingarframkvæmda

Smiður

Menntunar- og hæfniskröfur

Menntunar- og hæfniskröfur

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Mikil reynsla af smíðavinnu skilyrði
Sveinspróf eða meistarapróf æskilegt
Bílpróf, meirapróf og vinnuvélaréttindi er kostur
Góð þjónustulund
Stundvísi/áreiðanleiki og vönduð vinnubrögð
Frumkvæði og nákvæmni
Tölvukunnátta

•
•
•
•

Stutt Starfslýsing / Helstu verkefni

Stutt Starfslýsing / Helstu verkefni

•
•
•

Farsæl reynsla af verkefnastjórn við byggingaframkvæmdir mikill kostur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi s.s. verk-, tækni-, eða byggingafræði eða
tæknifræðimenntun
Áreiðanleiki, nákvæmni vönduð vinnubrögð
Leiðtogahæfni, frumkvæði og hugmyndaauðgi
Góð tök á íslensku og ensku
Framúrskarandi tölvukunnátta, Excel, Microsoft 365 og Share-Point

•
•
•

Vinna við nýbyggingar
Klæðningar, gluggaísetningar og innanhúsfrágangur
Verkefni á sviði viðhalds og endurnýjunar

•
•
•
•

Verkefnastjórnun
Undirbúningur og stjórnun verkefna
Umsjón með fjármálum verkefna, þ.m.t áætlunargerð og eftirfylgni og gerð
vinnuskýrslna
Tilboðsgerð og samningagerð
Hönnunarrýni verklýsinga og teikninga
Gæðastýring, verkeftirlit og úttektir
Samskipti við birgja og verkkaupa/eftirlitsaðila

Allar umsóknir skulu berast á thjonusta@esigurdsson.is – Umsóknarfrestur er til 27.06.2022
Hægt er að hafa samband í síma 519-7272 fyrir frekari upplýsingar

Sveitarstjóri Skaftárhrepps
Skaftárhreppur óskar eftir að ráða sveitarstjóra. Leitað er að einstaklingi sem býr yfir framsækni,
krafti og metnaði til að stýra starfsemi sveitarfélagsins og leiða áframhaldandi uppbyggingu þess.
Starfssvið sveitarstjóra:
• Ábyrgð á framkvæmd ákvarðana sveitarstjórnar
• Yfirumsjón með skipulagi og virkni stjórnsýslu
sveitarfélagsins
• Daglegur rekstur sveitarfélagsins og starfsmannamál
• Undirbúningur og upplýsingagjöf á fundum sveitarstjórnar og nefnda
• Hagsmunagæsla og samskipti við íbúa, stofnanir,
samtök og fyrirtæki
• Leiða uppbyggingu og eflingu atvinnulífs á svæðinu
• Vinna að stefnu og framtíðarsýn í málefnum
sveitarfélagsins

Menntunar- og hæfniskröfur:
•
•
•
•
•

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Farsæl reynsla af stjórnun, rekstri og fjármálum
Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er æskileg
Reynsla af störfum á sveitarstjórnarstigi er æskileg
Þjónustulund ásamt framúrskarandi hæfni í mannlegum
samskiptum
• Leiðtogahæfni, frumkvæði og skipulögð vinnubrögð
• Áhugi og reynsla á uppbyggingu og eflingu atvinnulífs
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Skaftárhreppur býr yfir fjölbreyttum tækifærum í leik og starfi fyrir fólk á öllum aldri. Í Skaftárhreppi er samfélagið
fjölskylduvænt með um 650 íbúa, þar af 212 manns í þéttbýlinu á Kirkjubæjarklaustri. Þar má finna alla nauðsynlega þjónustu,
s.s. verslun, heilsugæslustöð, hjúkrunar- og dvalarheimili, leikskóla, grunnskóla, bókasafn, kaffihús og íþróttamiðstöð með
glæsilegu íþróttahúsi, sundlaug og tækjasal. Skaftárhreppur er frábær staður til að njóta útivistar þar sem stutt er í margar
þekktustu náttúruperlur á Íslandi. Einkunnarorð Skaftárhrepps eru: virðing, samstaða, jákvæðni og sjálfbærni.
Nánari upplýsingar má finna á www.klaustur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 4. júlí 2022. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og með henni þarf að fylgja ítarleg
starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi.
Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um starfið. Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi
Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.
Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og
Hafdís Ósk Pétursdóttir (hafdis@intellecta.is) í síma 511 1225.

Bæjarstjóri Sveitarfélagsins Voga
Staða bæjarstjóra hjá Sveitarfélaginu Vogum er laus til umsóknar.
Leitað er að kraftmiklum aðila til að leiða áframhaldandi uppbyggingu
í ört stækkandi sveitarfélagi.
Helstu verkefni
• Bæjarstjóri er æðsti yfirmaður starfsfólks sveitarfélagsins og skal sjá
um að stjórnsýsla þess samræmist lögum, samþykktum og viðeigandi
fyrirmælum yfirmanna
• Daglegur rekstur sveitarfélagsins og ábyrgð á framkvæmd ákvarðana
bæjarstjórnar
• Yfirumsjón með skipulagi og virkni stjórnsýslu sveitarfélagsins
og starfsmannamálum
• Náið samstarf við bæjarstjórn, undirbúningur og upplýsingagjöf
á fundum bæjarstjórnar og bæjarráðs
• Annast upplýsingamiðlun og samskipti við samstarfsaðila, stofnanir,
samtök, fyrirtæki og íbúa
• Að gæta hagsmuna sveitarfélagsins út á við, vera talsmaður
bæjarstjórnar og vinna að framfara- og markaðsmálum
• Stefnumarkandi vinna og mótun framtíðarsýnar í ólíkum málaflokkum
Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi
• Farsæl reynsla af stjórnun og rekstri
• Áhugi á uppbyggingu samfélagsins og sóknarhugur í atvinnumálum
• Reynsla af stefnumótun, markaðs- og kynningarmálum
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Leiðtogahæfni, frumkvæði, skipulagshæfni og metnaður til árangurs

Sveitarfélagið Vogar er næst landstærsta
sveitarfélagið á Suðurnesjum með 1.370 íbúa og
fer ört stækkandi. Sveitarfélagið Vogar er mjög vel
staðsett í nágrenni við þjónustu og vinnumarkað
höfuðborgarsvæðisins, en býður upp á rólegt og
vinalegt umhverfi þar sem stutt er í náttúruna.
Framundan er mikil uppbygging, svo sem í
tengslum við nýtt hverfi, sem fullbyggt mun að
minnsta kosti tvöfalda íbúafjölda sveitarfélagsins.
Innan sveitarfélagsins er öflugt íþrótta- og
æskulýðsstarf.

Sótt er um starfið
á hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is. Umsóknarfrestur er til og með 10. júlí nk.
Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf.
Nánari upplýsingar veita Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is, og Yrsa Guðrún Þorvaldsdóttir, yrsa@hagvangur.is.

hagvangur.is

Sveitarstjóri Húnabyggðar
Sveitarstjórn Húnabyggðar óskar eftir að ráða sveitarstjóra. Húnabyggð
er nýtt sveitarfélag sem varð til við sameiningu Blönduósbæjar
og Húnavatnshrepps árið 2022. Leitað er að metnaðarfullum og
kraftmiklum aðila til að leiða áframhaldandi uppbyggingu samfélagsins.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Helstu verkefni
• Sveitarstjóri er æðsti yfirmaður starfsfólks sveitarfélagsins og sér um
að stjórnsýsla sveitarfélagsins samræmist lögum og samþykktum
• Daglegur rekstur sveitarfélagsins og ábyrgð á framkvæmd ákvarðana
sveitarstjórnar
• Yfirumsjón með skipulagi og virkni stjórnsýslu sveitarfélagsins
og starfsmannamálum
• Náið samstarf við sveitarstjórn, undirbúningur og upplýsingagjöf
á fundum sveitarstjórnar og byggðarráðs
• Annast upplýsingamiðlun og samskipti við samstarfsaðila, stofnanir,
samtök, fyrirtæki og íbúa
• Gæta hagsmuna sveitarfélagsins út á við, vera talsmaður
sveitarstjórnar og vinna að framfaramálum
• Stefnumarkandi vinna og mótun framtíðarsýnar í ólíkum málaflokkum
• Leiða vinnu við stafræna vegferð sveitarfélagsins
Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi
• Farsæl reynsla af stjórnun, rekstri og fjármálum
• Reynsla af stefnumótun, kynningar- og ímyndarmálum
• Áhugi á og reynsla af eflingu atvinnulífs til að stuðla að vexti samfélagsins
• Leiðtogahæfni, frumkvæði og hugmyndaauðgi
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum ásamt þjónustulund
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
• Góð þekking á sveitarstjórnarmálum ásamt lögum og reglugerðum
í opinberri stjórnsýslu
• Óflekkað mannorð

Íbúar sveitarfélagsins eru um 1320, þar af búa
liðlega 900 í þéttbýlinu Blönduósi. Sveitarfélagið
samanstendur af þéttbýliskjarnanum Blönduósi
og víðfeðmum, gróskumiklum sveitum. Stærð
sveitarfélagins er rúmlega 4000 ferkílómetrar.
Í þéttbýlinu Blönduósi er grunn- og leikskóli,
íþróttaaðstaða, sundlaug, slökkvistöð og
skrifstofa sveitarfélagsins, heilsugæsla og margs
konar önnur þjónusta. Á Húnavöllum er rekinn
grunn- og leikskóli á vegum nýja sveitarfélagsins.
Húnabyggð er öflugt og fjölbreytt samfélag
með litskrúðugu mannlífi og atvinnulífi sem og
miklum möguleikum til uppbyggingar ásamt
margvíslegum tækifærum. Í Húnabyggð er
fjölskylduvænt samfélag með hátt þjónustustig
og metnaðarfullt leik- og grunnskólastarf.
Möguleikar til útivistar, íþróttaiðkunar, afþreyingar
og félagsstarfa eru fjölmargir í sveitarfélaginu fyrir
íbúa þess og gesti.

Sótt er um starfið
á hagvangur.is

Nánari upplýsingar veita Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is, og Þórdís Sif Arnarsdóttir, thordis@hagvangur.is.
Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is. Umsóknarfrestur er til 3. júlí nk. Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf.

hagvangur.is

Sveitarstjóri Rangárþings ytra
Staða sveitarstjóra Rangárþings ytra er laus til umsóknar.
Leitað er að drífandi stjórnanda til að leiða áframhaldandi uppbyggingu
í sveitarfélaginu.
Helstu verkefni
• Sveitarstjóri er æðsti yfirmaður starfsfólks sveitarfélagsins og skal sjá
um að stjórnsýsla sveitarfélagsins samræmist lögum, samþykktum
og viðeigandi fyrirmælum yfirmanna
• Daglegur rekstur sveitarfélagsins og ábyrgð á framkvæmd ákvarðana
sveitarstjórnar
• Yfirumsjón með skipulagi og virkni stjórnsýslu sveitarfélagsins
og starfsmannamálum
• Náið samstarf við sveitarstjórn, undirbúningur og upplýsingagjöf
á fundum sveitarstjórnar og byggðarráðs
• Annast upplýsingamiðlun og samskipti við samstarfsaðila, stofnanir,
samtök, fyrirtæki og íbúa
• Gæta hagsmuna sveitarfélagsins út á við, vinna að framfaramálum
þess og vera talsmaður sveitarstjórnar
• Stefnumarkandi vinna og mótun framtíðarsýnar í ólíkum málaflokkum
Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun og reynsla sem nýtast í starfi
• Reynsla af stjórnun, rekstri og bókhaldi
• Leiðtogahæfni, frumkvæði og hugmyndaauðgi
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum ásamt þjónustulund
• Áhugi og reynsla af eflingu atvinnulífs til að stuðla að vexti
samfélagsins
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
• Æskilegt að hafa þekkingu á og reynslu af lögum og reglugerðum
í opinberri stjórnsýslu
• Reynsla af störfum á sveitarstjórnarstigi er æskileg
• Æskilegt er að sveitarstjóri sé búsettur í sveitarfélaginu

Rangárþing ytra er sveitarfélag í örum vexti,
staðsett í hjarta Suðurlands og skartar mörgum
af fegurstu náttúruperlum Íslands. Sveitarfélagið
er landstórt með um 1.840 íbúa og hefur þeim
farið fjölgandi. Stærsti þéttbýliskjarninn er Hella
þar sem um 1.000 manns búa. Dreifbýlið er
blómlegt með öflugum landbúnaði,
hestamennsku og vaxandi ferðaþjónustu.
Mikil uppbygging hefur verið í öllu sveitarfélaginu
undanfarin ár. Atvinnulífið er öflugt með
fjölbreyttum möguleikum, m.a. í ferðaþjónustu,
matvælaframleiðslu og landbúnaði.
Sveitarfélagið rekur grunn- og leikskóla
bæði á Hellu og Laugalandi og sundlaugar
á báðum stöðum, ásamt því að reka íþróttahús
á Hellu, Laugalandi og í Þykkvabæ. Hafnar
eru framkvæmdir við uppbyggingu nýs
skólahúsnæðis á Hellu, sem felur í sér
viðbyggingu við grunnskólann og byggingu nýs
leikskóla og tónlistarskóla, en allir skólarnir verða
samtengdir. Samhliða verður íþróttaaðstaða
utandyra endurnýjuð.
Rangárþing ytra er skilgreint sem heilsueflandi
samfélag og eru einkunnarorð þess „fyrir okkur öll“.

Sótt er um starfið
á hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is. Umsóknarfrestur er til og með 27. júní nk.
Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf.
Nánari upplýsingar veita Hlynur Atli Magnússon, hlynur@hagvangur.is, og Katrín S. Óladóttir, katrin@hagvangur.is.

hagvangur.is

Bæjarstjóri
Mosfellsbæjar

Leitað er að metnaðarfullum og drífandi einstaklingi með farsæla reynslu af stjórnun
og rekstri. Bæjarstjóri er æðsti yfirmaður starfsmanna fagsviða, stoðdeilda og
stofnana og starfar í umboði og nánu samstarfi við kjörna fulltrúa í bæjarstjórn.
Mosfellsbær er sjöunda stærsta sveitarfélagið á Íslandi. Meðal verkefna framundan
er að stýra rekstri bæjarins í gegnum vaxtartímabil og sjá til þess að á sama tíma
verði veitt nútímaleg gæðaþjónusta í öllum málaflokkum.
Helstu verkefni:
•
•
•
•
•
•
•
•

Daglegur rekstur sveitarfélagsins og ábyrgð
á framkvæmd ákvarðana bæjarstjórnar
Yfirumsjón með skipulagi og virkni stjórnsýslu
sveitarfélagsins og starfsmannamálum
Náið samstarf við bæjarstjórn, undirbúningur
og upplýsingagjöf á fundum bæjarstjórnar og bæjarráðs
Innleiðing stafrænna þjónustuleiða og þjónustustýringar
Annast upplýsingamiðlun og samskipti við íbúa,
hagsmunaaðila, fyrirtæki og stofnanir
Að gæta hagsmuna sveitarfélagsins út á við, vera talsmaður
bæjarstjórnar þegar það á við og vinna að framfaramálum
Stefnumarkandi vinna í stjórnun og framkvæmd
ólíkra málaflokka
Seta í stjórnum og ráðum fyrir hönd sveitarfélagsins

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

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Farsæl reynsla af stjórnun, rekstri og þjónustu
Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
Reynsla af kynningar- og ímyndarmálum sem
og stefnumótun
Áhugi og reynsla af eflingu atvinnulífs til að stuðla
að vexti samfélagsins
Leiðtogahæfni, frumkvæði og þjónustulund
Framúrskarandi hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
Reynsla og þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur

Mosfellsbær

Lýðheilsa, lýðræði, nýsköpun og umhverfismál eru höfð
að leiðarljósi í allri starfsemi Mosfellsbæjar.
Mosfellsbær er framsækið og nútímalegt bæjarfélag
í útjaðri höfuðborgarsvæðisins þar sem finna má aðlaðandi
menningar- og félagslíf, fjölbreytta möguleika til útivistar
og fjölskylduvænt umhverfi. Í Mosfellsbæ búa um 13
þúsund íbúar og þeim hefur fjölgað mikið á síðustu árum.
Sveitarfélagið er stærsti vinnuveitandinn í bænum með um
950 starfsmenn í 22 stofnunum og starfsstöðvum. Þar
á meðal eru fimm grunnskólar og átta leikskólar ásamt
tveimur íþróttamiðstöðvum. Nánari upplýsingar um rekstur
og þjónustu Mosfellsbæjar er að finna á www.mos.is.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 28. júní nk.
Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf.
Nánari upplýsingar veita:
Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is
Þórdís Sif Arnarsdóttir, thordis@hagvangur.is

www.mos.is

Bæjarstjóri Hveragerðisbæjar
Bæjarstjórn Hveragerðisbæjar óskar eftir að ráða bæjarstjóra.
Leitað er að kraftmiklum, drífandi og framsæknum aðila til að leiða
vinnu við uppbyggingu og umbætur.
Helstu verkefni
• Bæjarstjóri er æðsti yfirmaður starfsfólks sveitarfélagsins og skal sjá um að
stjórnsýsla þess samræmist lögum, samþykktum og viðeigandi fyrirmælum
yfirmanna
• Daglegur rekstur sveitarfélagsins og ábyrgð á framkvæmd ákvarðana
bæjarstjórnar
• Yfirumsjón með skipulagi og virkni stjórnsýslu sveitarfélagsins og
starfsmannamálum
• Náið samstarf við bæjarstjórn, undirbúningur og upplýsingagjöf á fundum
bæjarstjórnar og bæjarráðs
• Annast upplýsingamiðlun og samskipti við samstarfsaðila, stofnanir, samtök,
fyrirtæki og íbúa
• Að gæta hagsmuna sveitarfélagsins út á við, vera talsmaður bæjarstjórnar og
vinna að framfaramálum
• Stefnumarkandi vinna og mótun framtíðarsýnar í ólíkum málaflokkum

Hveragerði er sveitafélag í örum vexti og
sóknarhug. Íbúar eru nú rúmlega 3000 og
fjölgar ört. Umhverfið í Hveragerði er umlukið
náttúruperlum. Fallegar gönguleiðir eru í og við
bæinn og í hjarta bæjarins er hverasvæðið sem á
fáa sína líka í heiminum. Hveragerði er kraftmikið
samfélag sem leggur áherslu á menningu og
lýðheilsu. Í bænum eru öflugar menntastofnanir,
blómleg ferðaþjónusta og mikil tækifæri til vaxtar.

Sótt er um starfið
á hagvangur.is

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

Háskólamenntun sem nýtist í starfinu
Farsæl reynsla af stjórnun, rekstri og straumlínustjórnun
Áhugi og reynsla af eflingu atvinnulífs
Þekkja vel lög og reglugerðir í opinberri stjórnsýslu
Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
Leiðtogahæfni, framsækni og nýskapandi hugsun
Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
Víðtækt tengslanet

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 30. júní nk.
Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá og
kynningarbréf.
Nánari upplýsingar veita Geirlaug Jóhannsdóttir,
geirlaug@hagvangur.is, og Katrín S. Óladóttir,
katrin@hagvangur.is.

hagvangur.is

Fjármálastjóri
Fasteignafélagið Íþaka leitar að fjármálastjóra sem sýnir frumkvæði, hefur metnað og
kraft til að hrinda verkefnum í framkvæmd. Helstu verkefni eru fjármálastjórnun og miðlun
fjárhagsupplýsinga, fjármagnsskipan félagsins, áætlanagerð og kostnaðarstýring, samskipti við
viðskiptamenn, fjármálastofnanir og endurskoðendur. Starfið heyrir undir framkvæmdastjóra.
Um er ræða spennandi og krefjandi starf hjá vaxandi fasteignafélagi.
Meðal verkefna fjármálastjóra
•
•
•
•
•
•

Rekstrar- og fjárfestingaáætlanir
Undirbúningur endurskoðunar og reglubundin uppgjör
Aðstoð við undirbúning stjórnarfunda
Greining á leiguverði fasteigna og þróun á líkönum
Mat á arðsemi nýrra fjárfestingaverkefna
Umsjón með innleiðingu og þróun UT verkefna

Hæfniskröfur
•
•
•
•
•

Menntun sem nýtist í starfi, t.d. í fjármálum og reikningshaldi
Frumkvæði, skipulag og sjálfstæði í vinnubrögðum
Reynsla af reikningshaldi og uppgjörum
Áhugi á nýtingu tækni til aukinnar skilvirkni
Færni í mannlegum samskiptum

hagvangur.is

Íþaka ehf. er fasteignafélag sem rekur og leigir út
atvinnuhúsnæði, byggir upp lóðir og þróar lausnir til að
mæta húsnæðisþörf fyrirtækja. Íþaka leggur áherslu
á skilvirkni og skjóta þjónustu, heilnæmt, sveigjanlegt
og umhverfisvottað húsnæði sem uppfyllir þarfir
atvinnulífsins á hverjum tíma. Aðalsmerki okkar eru
gæði, traust, fágun og sveigjanleiki. Sjá nánar á ithaka.is.

Sótt er um störfin
á hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 11.07.2022.
Upplýsingar veita Yrsa Guðrún Þorvaldsdóttir,
yrsa@hagvangur.is, og Katrín S. Óladóttir,
katrin@hagvangur.is
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Ert þú verðandi
endurskoðandi?
Við leitum að öflugum og metnaðarfullum
einstaklingum með viðskiptamenntun sem
vilja læra um og vinna við reikningsskil og
endurskoðun ársreikninga.
Við hvetjum áhugasama jafnt á landsbyggðinni sem og á
höfuðborgarsvæðinu að sækja um starf á einni af skrifstofum
KPMG. Stefnt er að því að taka á móti nýju starfsfólki í haust.
Nánari upplýsingar um störfin
má finna á kpmg.is eða í QR kóða.
Umsóknarfrestur er til og með 26. júní.

KPMG er alþjóðlegt fyrirtæki sem býður upp á tækifæri til starfsþróunar og fræðslu í sveigjanlegu vinnuumhverfi. Hjá KPMG starfa um 280
einstaklingar á 16 skrifstofum um land allt með fjölbreytta menntun og reynslu sem þjónusta viðskiptavini í einka- og opinbera geiranum.

Spennandi tækifæri fyrir efnafræðing
Óskum eftir að ráða sölustjóra með menntun í efnafræði eða öðrum
náttúruvísindagreinum til starfa. Um er að ræða starf á fyrirtækjasviði
Olís og er aðaláherslan á innkaup, sölu og ráðgjöf vegna efnavöru.
Helstu verkefni:
• Samskipti við birgja og viðskiptavini
• Tilboðs- og samningagerð
• Öﬂun nýrra viðskiptavina
• Ráðgjöf til viðskiptavina
• Þróun vöruvals
• Þátttaka í áætlanagerð

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í efnafræði
eða öðrum náttúruvísindagreinum
• Reynsla af sölu og innkaupum æskileg
• Góð almenn tölvuþekking
• Sjálfstæð vinnubrögð, skipulag og frumkvæði
• Gott vald á íslensku og ensku
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Umsóknir berist til mannauðsstjóra Olís, merktar „Sölustjóri í efnavöru“ á rbg@olis.is fyrir 26. júní 2022

JAFNLAUNAVOTTUN
2022–2025

Hjá Olís er lögð áhersla á góðan
aðbúnað starfsfólks, uppbyggileg
samskipti og fagleg vinnubrögð.

Viltu vera
samferða
okkur?

Deildarstjóri tæknimála
ökutækja og innviða

Kerﬁsstjóri

Deildarstjóri ber ábyrgð á og hefur yﬁrumsjón með starﬁ

Kerﬁsstjóri sér um rekstur tölvukerfa Samgöngustofu.

deildarinnar, rekstri og stjórnun hennar frá degi til dags, sem

Meðal helstu verkefna er daglegur rekstur á netþjónum,

og þróun til framtíðar.

gagnagrunnum og ýmis önnur verkefni innan deildarinnar,
t.a.m. uppsetning á netþjónum, auk vinnu við eftirlitskerﬁ

Í boði er áhugavert nýtt starf á sviði umferðar. Í því felst

sem og notendaþjónustu.

að einfalda stjórnsýslu og rafvæða ferla í takt við nýja
heildarstefnu Samgöngustofu.

Starﬁnu fylgja mikil samskipti við ytri og innri hagaðila.

Í boði er spennandi starf á eftirsóknarverðum og framsæknum
vinnustað í alþjóðlegu umhverﬁ. Við byggjum á liðsheild og bjóðum
upp á góða starfsaðstöðu og frábæra vinnufélaga.

Nánari upplýsingar um störﬁn:
www.samgongustofa.is/storf

RÁÐGJÖF

RÁÐNINGAR

RANNSÓKNIR

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

Intellecta ehf.

Síðumúla 5
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intellecta.is

Umsóknarfrestur
er til 24. júní 2022.
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Talmeinafræðingur
í verktöku
á leikskóladeild Kópavogsbæjar

LEITAR AÐ
STARFSMANNI
Lind fasteignasala auglýsir eftir starfsmanni
í bókhald og önnur tengd verkefni í 50% starf.
Umsækjendur þurfa að hafa kunnáttu
á bókhaldsstörfum og DK hugbúnaðinum.

Kópavogsbær leitar eftir talmeinafræðingi í verktöku.
Menntasvið Kópavogsbæjar rekur 19 leikskóla í sveitarfélaginu auk tveggja þjónusturekinna leikskóla.
Þar að auki er einn einkarekinn leikskóli. Í leikskólum Kópavogs eru u.þ.b. 2100 börn og um 700
starfsmenn í um 550 stöðugildum.
Kópavogsbær er barnvænt og heilsueflandi samfélag og víða er unnið að innleiðingu Barnasáttmálans. Starf leikskóla Kópavogs einkennist af faglegum metnaði þar sem lögð er áhersla á skapandi og
ánægjulegt starfsumhverfi barna og starfsmanna.

Umsóknir berist til kristjan@fastlind.is
fyrir 1. júlí 2022

Talmeinafræðingur sinnir m.a. greiningum á málþroska- og framburðarfrávikum, talþjálfun, ráðgjöf og
fræðslu til foreldra og starfsfólks leikskóla.
Mikilvægt er að talmeinafræðingur sé jákvæður og uppbyggjandi í samskiptum, hafi ríkan vilja til að
ná árangri og brennandi áhuga á að veita börnum, foreldrum og starfsfólki ráðgjöf.
Menntunar- og hæfniskröfur
· Löggiltur talmeinafræðingur.
· Réttindi á helstu próftæki.
· Reynsla af vinnu með börnum á leikskólaaldri æskileg.
· Góð færni í mannlegum samskiptum, skipulagsfærni og vönduð vinnubrögð.
· Frumkvæði, lausnamiðuð hugsun og metnaður til að ná árangri í starfi.
· Færni til að tjá sig bæði í ræðu og riti.
· Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt og í teymi við aðra sérfræðinga.
Umsóknarfrestur er til og með 27. júní 2022. Ráðið verður í stöðuna eftir samkomulagi.
Nánari upplýsingar um starfið má finna á ráðningarvef Kópavogsbæjar https://kopavogur.alfred.is/
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt í gegnum ráðningarkerfið Alfreð.

kopavogur.is

Við leiðum
fólk saman
hagvangur.is

Erum við
að leita að þér?
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B.Ó. Smiðir ehf. óska eftir að
ráða smiði í vinnu
Umsóknir og fyrirspurnir má senda á bosmidir@bosmidir.is

Vesturvör 32 - 200 Kópavogur

Íslyft vill ráða vélvirkja eða menn vana
tækjaviðgerðum.
Starfið er mjög fjölbreytt
Íslyft & Steinbock þjónustan er búin að vera starfandi
síðan 1972.
Íslyft er m.a. með umboð fyrir Linde, John Deere,
Avant, Manitou, Konecrane og Combilift.
Íslyft er öruggur og skemmtilegur vinnustaður og
hvetjum við þig til að sækja um.
Framtíðarstarf hjá öruggu fyrirtæki.
Vinsaml. sendið umsóknir á islyft@islyft.is

Íslyft ehf er sérhæft fyrirtæki í sölu og þjónustu á lyfurum og
dráttarvélum. Íslyft ehf hefur haft mesta markaðshlutdeild í sölu á
lyfturum sl 25 ár

Sérfræðingur í fræðslu og forvörnum
gegn ofbeldi á börnum
Barnaheill – Save the Children á Íslandi leita að
starfsmanni í forvarna- og fræðslustarf samtakanna.

Vilt þú vera með
okkur í liði?

Skannaðu kóðann
og skoðaðu störfin

Húsasmiðjan og Blómaval bjóða upp á lifandi starfsumhverfi og frábæran starfsanda. Við leggjum mikla áherslu
á símenntun og fræðslu og að starfsmenn fái tækifæri til þess að eflast og þróast í starfi. Starfsmannafélag
Húsasmiðjunnar er öflugt og stendur fyrir fjölbreyttum og skemmtilegum uppákomum yfir árið.

Rekstrarstjóri Húsasmiðjunnar
og Blómavals á Egilsstöðum

Verkefnastjóri umhverfisog samfélagsmála

Við leitum að öflugum leiðtoga til að stýra
Húsasmiðjunni og Blómavali á Egilsstöðum.
Um er að ræða spennandi starf fyrir drífandi
einstakling sem vill taka þátt í fjölbreyttu
starfi með frábærum hópi í líflegu umhverfi.
Viðkomandi þarf að hafa jákvætt hugarfar, eiga
auðvelt með að fá fólk með sér í lið, búa yfir
metnaði til að ná árangri og vera söludrifinn.

Húsasmiðjan óskar eftir að ráða kraftmikinn
aðila í starf verkefnastjóra umhverfis- og
samfélagsmála. Um er að ræða spennandi
og krefjandi starf sem felur í sér þátttöku
í stefnumörkun og eftirfylgni markmiða
í umhverfismálum og samfélagsábyrgð,
innleiðingu verkferla og miðlun upplýsinga.

Starfið heyrir undir framkvæmdastjóra
verslanasviðs.

Starfið heyrir undir mannauðsstjóra og
er með starfsstöð á skrifstofu Húsasmiðjunnar í Kjalarvogi.

Helstu verkefni:

Helstu verkefni:

• Skipulagning og ábyrgð á daglegri starfsemi
og rekstri

• Stefnumörkun, verkefnastýring og
eftirfylgni

• Bein söluráðgjöf og þjónusta við
viðskiptavini ásamt tilboðsgerð

• Ráðgjöf og fræðsla til viðskiptavina ásamt
innri fræðslu um umhverfismál og þátttaka
í gerð tilboðsgagna

• Sköpun og eftirfylgni viðskiptasambanda
• Umsjón með innkaupum og birgðahaldi
• Umsjón með starfsmannamálum
• Stuðla að jákvæðum starfsanda og
starfsumhverfi

• Skjölun og ábyrgð á samskiptum við
hagsmunaaðila og þjónustuaðila tengt
umverfismálum
• Eftirfylgni markmiða og árangursmælingar

Helstu verkefni:
f
• Skipulag, umsjón og framkvæmd
fræðslu, námskeiða og
fyrirlestra forvarnaverkefna samtakanna gegn ofbeldi á
börnum s.s. Vináttu og Verndara barna
• Þátttaka í þróun forvarna- og fræðslustarfs samtakanna
• Samskipti við skóla og frístundaheimili vegna fræðslu og
kynninga
• Greinaskrif og miðlun upplýsinga
• Önnur tilfallandi störf tengd innlendum verkefnum
samtakanna

Menntunar- og hæfniskröfur:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Stjórnunarreynsla og hæfni til að leiða fólk til
árangurs

• Menntun sem nýtist í starfi eða viðamikil
reynsla af skyldum verkefnum

• Framúrskarandi samskiptahæfni og rík
þjónustulund

• Þekking á umhverfisstöðlum s.s. ISO 140001
og á vistvottunarferlum s.s. BREEAM og
Svansvottun

Helstu hæfnikröfur:
• Menntun sem nýtist í starﬁ, t.d. félagsráðgjöf,
uppeldisfræði, kennslufræði, sálfræði, kynjafræði,
tómstundafræði eða aðrar sambærilegar greinar.
• Afburðarhæfni í mannlegum samskiptum
• Framúrskarandi hæfni í að tjá sig í ræðu og riti á íslensku
og ensku
• Óbilandi áhugi á málefnum barna og velferð þeirra
• Reynsla af starﬁ með börnum eða málefnum tengdum
þeim er kostur
• Þekking á barnaverndarmálum kostur
• Þekking á mannréttindum barna er kostur
• Kostur ef viðkomandi hefur unnið með Vináttuverkefni
Barnaheilla og/eða setið námskeið Verndara barna

• Reynsla af sölustörfum og sölustjórnun

Starfsmaðurinn þarf að vera með hreint sakavottorð og
verður að gangast við öllum þeim starfs- og siðareglum
sem Barnaheill – Save the Children á Íslandi hafa sett sér
og koma fram á vefsíðu samtakanna sem og
barnaverndarstefnu samtakanna.
vinnustaður,
Skrifstofa Barnaheilla er fjölskylduvænn vinnustaðu
staðsett miðsvæðis í Reykjavík. Starfsmenn Barnaheilla
eru einstaklingar með fjölbreyttan bakgrunn og áhersla er
lögð á góðan starfsanda. Leitast er við að starfa í samræmi
við hugmyndarfræði þjónandi forystu.
Um er að ræða 100% starfshlutfall.
Umsóknarfrestur er til og með 26. júní.

• Sjálfstæði, frumkvæði og skipulagshæfni
• Góð þekking á verslunarrekstri og á
byggingavörum
• Menntun sem nýtist í starfi
• Góð íslensku- og enskukunnátta
Nánari upplýsingar um starfið gefur
framkvæmdastjóri verslanasviðs Tinna
Ólafsdóttir á tinna@husa.is

Við hvetjum alla áhugasama til þess
að sækja um, óháð kyni.

• Brennandi áhugi á umhverfismálum og
byggingamarkaði
• Frumkvæði og rík hæfni til samskipta og
samvinnu
• Þekking og reynsla af mótun og framfylgd
stefnu er kostur
• Skipulögð vinnubrögð og reynsla af
verkefnastjórnun er kostur
• Hæfni í að miðla upplýsingum í ræðu og riti
Nánari upplýsingar um starfið gefur
mannauðsstjóri Húsasmiðjunnar Edda Björk
Kristjánsdóttir á eddak@husa.is

Sótt er um á ráðningarvef Húsasmiðjunnar

www.husa.is/laus-storf.

Umsóknarfrestur er til 3. júlí 2022.

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.

VERKEFNASTJÓRI

RAFMENNT leitar að lausnarmiðuðum verkefnastjóra til starfa við ákvæðisgrunn
rafiðnaðarins auk annarra starfa tengd endurmenntun félagsmanna.

Starfssvið

• Þjónusta ákvæðisgrunn rafiðnaðarins
• Samskipti við notendur
• Þróun og nýsköpun á ákvæðisvinnugrunni
og öðrum þáttum sem tengjast
endur- og símenntun
Handleiðsla
og kennsla
•
• Verkefni tengd gæðamálum

Menntunarkröfur

Hæfniskröfur

• Þekking á ákvæðisvinnu og

ákvæðisvinnugrunni rafiðna
• Þekking á tilboðsgerð og iðnrekstri
• Þekking á endur- og símenntun
• Þekking á gæðakerfum og gæðastjórnun
• Skipulagshæfni og fumkvæði í starfi
• Reynsla af verkefnastjórnun
• Góð samskiptahæfni
• Góð almenn tölvukunnátta og góð Excel þekking
• Gott vald á íslensku og ensku í tali og ritun

• Sveinspróf í rafiðngrein
• Meistarabréf og/eða önnur

framhaldsmenntun í rafiðngreinum
er kostur
Kennsluréttindi
er kostur
•

RAFMENNT hefur það hlutverk að bjóða fræðslu og styðja fræðslutengd verkefni með það að markmiði að

Þátttakandi
í íslensku
atvinnulífi
í meira en
50 ár

uppfylla fræðsluþörf á sviði rafiðnaðar og svara þannig þörfum atvinnulífsins á hverjum tíma.
Hjá RAFMENNT starfa tíu starfsmenn við fjölbreytt störf sem snúa að menntun og endurmenntun félagsmanna.
Umsóknir skulu sendar til framkvæmdastjóra sem veitir nánari upplýsingar um
starfið á netfangið thor@rafmennt.is.
Umsókn um starfið skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf.

Umsóknarfrestur er til og með 19. júní nk.
Miðað er við að nýr starfsmaður hefji störf í síðasta lagi 1. október.

rafmennt.is

Stórhöfða 27 • 110 Reykjavík • sími 540 0160

Viltu stuðla að þátttöku ungs fólks í alþjóðlegu samstarfi?
Rannís óskar eftir sérfræðingi í fullt starf á mennta- og menningarsvið Rannís, til að verða hluti
af æskulýðsteymi Landskrifstofu Erasmus+ og European Solidarity Corps. Starfið felur í sér
að kynna þau tækifæri sem bjóðast í evrópsku samstarfi fyrir þeim sem starfa með ungu fólki í
sjálfboðastörfum og samfélagsverkefnum og hafa umsjón með umsóknum og verkefnum sem
styrkt eru af samstarfsáætlunum Evrópusambandsins.
Menntunar- og hæfniskröfur:
l Háskólamenntun sem nýtist í starfi
l Þekking á íslensku æskulýðsstarfi
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 Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð og framúrskarandi samskiptafærni
l Lifandi framkoma og leiðtogafærni
l Reynsla af starfi með ungu fólki er kostur
l Reynsla af verkefnastjórnun og kynningarstarfi er kostur
l Reynsla af þátttöku í alþjóðlegu samstarfi 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
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 24. júní 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.

RÁÐGJÖF
RÁÐNINGAR
RANNSÓKNIR

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

www.rannis.is
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Brúarland, Eyjafjarðarsveit
– auglýsing deiliskipulagstillögu
Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar samþykkti á fundi sínum þann
16. júní 2022 sl. að vísa deiliskipulagstillögu fyrir íbúðarsvæði í
landi Brúarlands í auglýsingu skv. 1. mgr. 41 gr. skipulagslaga nr.
123/2010. Skipulagstillagan gerir ráð fyrir 15 nýjum íbúðarlóðum
á svæði sem auðkennt er ÍB15 í Aðalskipulagi Eyjafjarðarsveitar
2018-2030. Áformað er að eldra deiliskipulag sem í gildi er á
svæðinu falli úr gildi við gildistöku nýs deiliskipulags auk þess sem
skipulagstillagan gerir ráð fyrir að núverandi íbúðar- og útihús á
Brúarlandi víki.
Skipulagstillagan er aðgengileg á sveitarskrifstofu Eyjafjarðarsveitar, Skólatröð 9 Hrafnagilshverfi, milli 21. júní
og 2. ágúst 2022 sem og á heimasíðu sveitarfélagsins, esveit.is.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er
hér með gefinn kostur á að gera athugasemdir við skipulagstillögurnar til þriðjudagsins 2. ágúst 2022. Athugasemdir skulu vera
skriflegar og skulu berast á sveitarskrifstofu Eyjafjarðarsveitar,
Skólatröð 9 Hrafnagilshverfi, 605 Akureyri, eða í tölvupósti á
netfangið sbe@sbe.is.
Skipulags- og byggingarfulltrúi.

Svalbarðsstrandarhreppur
Ráðhúsinu Svalbarðseyri
606 Akureyri
www.svalbardsstrond.is

Sólberg, Svalbarðsstrandarhreppi
– auglýsing aðal- og deiliskipulagstillögu

STRANDSVÆÐISSKIPULAG
VESTFJARÐA

STRANDSVÆÐISSKIPULAG
AUSTFJARÐA

Fyrir liggur tillaga að Strandsvæðisskipulagi Vestfjarða 2022
sem kynnt er samkvæmt 12. gr. laga um skipulag haf- og
strandsvæða nr. 88/2018. Í skipulagstillögunni er sett fram
stefna um nýtingu svæðis sem nær yﬁr ﬁrði og ﬂóa frá
Bjargtöngum í suðri að Straumnesi í norðri.

Fyrir liggur tillaga að Strandsvæðisskipulagi Austfjarða 2022
sem kynnt er samkvæmt 12. gr. laga um skipulag haf- og
strandsvæða nr. 88/2018. Í skipulagstillögunni er sett fram
stefna um nýtingu svæðis sem nær yﬁr ﬁrði og ﬂóa frá
Almenningsﬂes í norðri að Hvítingum í suðri.

Skipulagstillagan ásamt umhverfismati er aðgengileg á
www.hafskipulag.is og liggur jafnframt frammi hjá
Skipulagsstofnun í Reykjavík og á skrifstofum
Vesturbyggðar, Tálknafjarðarhrepps, Ísafjarðarbæjar,
Bolungavíkurkaupstaðar,
Súðavíkurhrepps
og
Strandabyggðar.

Skipulagstillagan ásamt umhverfismati er aðgengileg á
www.hafskipulag.is og liggur jafnframt frammi hjá
Skipulagsstofnun í Reykjavík og á skrifstofum Múlaþings
og Fjarðabyggðar.

Kynningarfundir um skipulagstillöguna verða haldnir á
eftirfarandi stöðum:
Félagsheimlinu Baldurshaga Bíldudal 21. júní kl. 16:30-18:30
Félagsheimilinu Bolungarvík

22. júní kl. 16:30-18:30

Hnyðju í Þróunarsetrinu Hólmavík

23. júní kl. 16:30-18:30

Frekari kynningarfundir verða auglýstir síðar.
Allir sem vilja sig láta varða skipulag svæðisins eru hvattir
til að kynna sér skipulagstillöguna. Allir sem þess óska geta
komið á framfæri ábendingum og gert athugasemdir við
skipulagstillöguna og umhverfismat hennar. Frestur til að
koma skriflegum athugasemdum á framfæri er til 15.
september 2022.
Athugasemdum skal skilað bréflega til Skipulagsstofnunar,
Borgartúni 7b, 105 Reykjavík, með tölvupósti á netfangið
hafskipulag@skipulag.is eða um athugasemdagátt á
www.hafskipulag.is.

Kynningarfundir um skipulagstillöguna verða haldnir á
eftirfarandi stöðum:

Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar

27. júní kl. 16:30-18:30

Herðubreið á Seyðisfirði

28. júní kl. 16:30-18:30

Frekari kynningarfundir verða auglýstir síðar.
Allir sem vilja sig láta varða skipulag svæðisins eru hvattir
til að kynna sér skipulagstillöguna. Allir sem þess óska geta
komið á framfæri ábendingum og gert athugasemdir við
skipulagstillöguna og umhverfismat hennar. Frestur til að
koma skriflegum athugasemdum á framfæri er til 15.
september 2022.
Athugasemdum skal skilað bréflega til Skipulagsstofnunar,
Borgartúni 7b, 105 Reykjavík, með tölvupósti á netfangið
hafskipulag@skipulag.is eða um athugasemdagátt á
www.hafskipulag.is.
Svæðisráð Austfjarða

Svæðisráð Vestfjarða
Nánari upplýsingar má nálgast á hafskipulag.is.
Skipulagsstofnun - Borgartúni 7b - 105 Reykjavík

Nánari upplýsingar má nálgast á hafskipulag.is.
Skipulagsstofnun - Borgartúni 7b - 105 Reykjavík

Sveitarstjórn Svalbarðsstrandarhrepps samþykkti á
fundi sínum 7. mars 2022 að vísa skipulagstillögum vegna
breytingar á Aðalskipulagi Svalbarðsstrandarhrepps
2008-2020 og deiliskipulags fyrir íbúðarlóðir í landi
Sólbergs í auglýsingu skv. 31. gr. og 2. mgr. 41. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010.
Skipulagsverkefnið tekur til nýs íbúðarsvæðis (ÍB26) í
aðalskipulagi Svalbarðsstrandarhrepps 2008-2020 og
deiliskipulags fyrir fjórar íbúðarlóðir á umræddu svæði.
Skipulagstillögurnar eru aðgengilegar á sveitarskrifstofu
Svalbarðsstrandarhrepss, Ráðhúsinu á Svalbarðseyri milli
21. júní og 2. ágúst 2022 sem og á heimasíðu sveitarfélagsins, svalbardsstrond.is. Þeim sem telja sig eiga
hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að gera
athugasemdir við skipulagstillögurnar til þriðjudagsins
2. ágúst 2022. Athugasemdir skulu vera skriflegar og skulu
berast á skrifstofu Skipulags- og byggingarfulltrúa Eyjafjarðar, Skólatröð 9 Hrafnagilshverfi, 605 Akureyri, eða í
tölvupósti á netfangið sbe@sbe.is.
Skipulags- og byggingarfulltrúi.

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
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Útboð

Jarðvinna vegna
nýs leikskóla
í Helgafellshverfi

Lausar lóðir til úthlutanir
í Rangárþingi eystra
Rangárþing eystra auglýsir hér með eftirfarandi lóðir á Hvolsvelli og
Ytri-Skógum, lausar til úthlutunar.

Umhverﬁssvið Mosfellsbæjar óskar
eftir tilboðum í verkið: Jarðvinna
vegna nýs leikskóla í Helgafellshverﬁ.

Ný útboð í auglýsingu
Ásvellir – Gatnagerð og veitulagnir
Hafnarfjarðarbær óskar eftir tilboðum í
gatnagerð, fráveitu- og neysluvatnslagnir,
ásamt lögnum fyrir hitaveitu, rafveitu og
fjarskiptalagnir í Hellnahraun 3. áfanga,
vegna breytinga á deiliskipulagi.
Skil á tilboðum í síðasta lagi kl. 11:00
þann 05.07.2022.

Mosfellsbær óskar eftir áhugasömum aðilum
til að taka þátt í útboði vegna verkefnisins:
Jarðvinna vegna nýs leikskóla í Helgafellshverﬁ.
Helstu verkþættir eru:
Verkið felur í sér uppgröft á jarðefni og fyllingar undir
byggingar, stoðveggi og bílaplan.
Helstu magntölur eru eftirfarandi:
• Uppgröftur: 16.000 m3
• Losun klappar: 500 m3
• Fyllingar: 20.000 m3
• Lagnaskurðir: 200 m

Knatthús Hauka – 1. áfangi
Hafnarfjarðarbær óskar eftir tilboðum í
verkið: Knatthús Hauka – 1. áfangi. Verkið
felur í sér að byggja að Ásvöllum 1 fullbúinn
knattsal með tæknirýmum, uppsteyptri
þjónustubyggingu og lóðafrágangi.
Skil á tilboðum í síðasta lagi kl. 14:00
þann 11.08.2022.

Útboðsgögn verða afhent í gegnum Ajour útboðsvef
VSÓ frá og með þriðjudeginum 21. júní 2022 kl. 10:00.
Tilboðum skal skilað rafrænt á sama stað, útboðsvef
VSÓ, eigi síðar en ﬁmmtudaginn 30. júní 2022 kl. 14:00.
Ekki verður haldinn opnunarfundur en niðurstöður
verða birtar á útboðsvef VSÓ og á vef Mosfellsbæjar.

Nánar á:
Mosfellsbær

www.mos.is

525 6700

hfj.is/utbod

Hallgerðartún, Hvolsvelli: 5 lóðir undir einbýlishús, 6 lóðir undir
parhús og 2 lóðir undir 3ja íbúða raðhús.
Hvolstún 21, Hvolsvelli: 1 lóð undir einbýlishús
Vistarvegur 2-4, Ytri-Skógum: 1 lóð undir parhús
Vistarvegur 3, Ytri-Skógum: 1 lóð undir einbýlishús
Ormsvöllur 11 undir iðnaðar- og athafnastarfsemi.
Umsóknareyðublað, nánari upplýsingar um lóðirnar og
skipulagsskilmála má nálgast á heimasíðu Rangárþings eystra
www.hvolsvollur.is og á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa,
Austurvegi 4, Hvolsvelli, bygg@hvolsvollur.is
Við úthlutun lóðanna verður farið eftir úthlutunarreglum lóða í
Rangárþingi eystra. Umsóknarfrestur er til 10. júlí 2022.
Umsóknum skal skilað rafrænt í gengum heimasíðu sveitarfélagsins
www.hvolsvollur.is.
F.h. Rangárþings eystra
Guðmundur Úlfar Gíslason
Skipulags- og byggingarfulltrúi

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Miðborgarleikskóli og miðstöð barna Uppbygging nýs leikskóla og lóðar,
EES útboð nr. 15533
• Hagaskóli – utanhúsklæðning, þak og drenlagnir,
útboð nr. 15583
• Hverfið mitt 2022, austur – Stálstigar í Breiðholti
og Gufunesi, útboð nr. 15585

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

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

AUGLÝSING UM ÚTBOÐ
Sveitarfélagið Grímsnes – og Grafningshreppur,
óskar eftir tilboðum í hönnun og ráðgjöf fyrir
VIÐBYGGINGU ÍÞRÓTTAMANNVIRKIS Á BORG Í GRÍMSNESI, útboð nr. 003.
Lauslegt yfirlit yfir verkið:
Hanna skal um. 680 m2 viðbyggingu við Íþróttamiðstöðina á Borg í Grímsnesi við
Skólabraut 2. í samræmi við útboðsgögn verks. Viðbyggingin tengist við austurgafl íþrótta
sal Íþróttamiðstöðvarinnar. Aðalinngangur er á norðurhlið en aðgengi er innanhúss frá
sundlaug og íþróttasal. Viðbyggingin er með líkamsræktarsal og stoðrýmum, skrifstofu
svæði og stoðrýmum á 2. hæð. Líkamsræktarsalurinn er niðurgrafinn að hluta. Lyfta er á
milli hæða.
Viðbyggingin sem er í notkunarflokki 2, tengist núverandi íþróttahúsi og sundlaugar
byggingu sem kallar á rif á gluggahlið sundlaugarbyggingarinnar að hluta og að tekið sé
úr vegg á gafli íþróttahússins fyrir tvöfaldri hurð. Aðgengi er á milli íþrótta og líkams
ræktarsalsins fyrir flutning á tækjum og til íþróttaiðkunar og til samnýtingar á rýmum við
kennslu, íþróttaæfinga eða á íþróttaviðburðum. Þá skal aðlaga hæð lóðar að hæðar
setningu aðliggjandi lóða. Öll hönnun á aðkomu og innra skipulag miðast við að uppfylla
kröfur um aðgengi fyrir alla.
Óskað er eftir tilboðum frá hönnunarhópum sem samanstanda af eftirfarandi
faghönnuðum:
• Verkfræðihönnuðum,
• Burðarvirki og grundun
• Lagnir
• Vatnsúðunarkerfi
• Loftræsing
• Raflagnir og rafkerfi
• Lýsingarhönnun
• Ráðgjöf í hljóðvist – hljóðhönnun
Skilyrði þátttöku eru nánar útskýrð í útboðsgögnum sem verða afhent á rafrænu formi
frá og með þriðjudeginum 14. júní 2022. Þeir sem hyggjast taka þátt í útboðinu skulu hafa
samband við Ragnar Ómarsson hjá Verkís hf. með tölvupósti í netfangið rom@verkis.is
og gefa upp nafn, heimilisfang, síma og netfang sitt og fá útboðsgögnin í kjölfarið send í
tölvupósti.
Gögnum þátttakenda skal skila til Verkís hf., fyrir 14.00 mánudaginn 4. ágúst 2022.
Fyrirmælum varðandi skil gagna er nánar lýst í útboðsgögnum. Bjóðandi ber ábyrgð á að
tilboð berist á réttum tíma og eru hvattir til að hefja tímanlega vinnu við að skila þeim inn.
GRÍMSNES- OG
GRAFNINGSHREPPUR

Sveitarfélagið Grímsnes – og Grafningshreppur

Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

MARKAÐSKÖNNUN
Framkvæmdasýslan – Ríkiseignir (FSRE) hefur í hyggju að
taka á leigu 8.000-20.000 fermetra nútímalegt og sveigjanlegt skrifstofuhúsnæði sem áformað er að nýta undir
ýmsar stofnanir ríkisins. Um markaðskönnun er að ræða
og felur hún ekki í sér loforð um viðskipti.
Miðað er við að taka á leigu húsnæði sem er tilbúið
til notkunar innan 12-18 mánaða frá undirritun leigusamnings. Til greina kemur að afhenda að lágmarki 4.000
fermetra innan 12 mánaða og afganginn samkvæmt
samkomulagi.
Gert er ráð fyrir að leigutími verði 15-25 ár auk mögulegrar
framlengingar.
Gerð er krafa um staðsetningu miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu, í nálægð við stofnbrautir, almenningssamgöngur
og aðra skrifstofu- og þjónustustarfsemi.
Þess er óskað að þeir aðilar sem telja sig uppfylla
ofangreindar kröfur og hafa áhuga á þátttöku í markaðskönnuninni afli nánari upplýsinga inn á vefnum
utbodsvefur.is þar sem einnig er excelskjal sem upplýsingar skulu færðar inn í.
Fyrirspurnir varðandi markaðskönnun þessa skulu berast
á netfangið leiguhusnaedi@fsre.is. Fyrirspurnarfrestur
rennur út 15. júlí nk. Fyrirspurnir verða birtar og svarað á
utbodsvefur.is.
Þeir aðilar sem hafa áhuga á að taka þátt í markaðskönnun þessari og skila inn umbeðnum gögnum skulu senda
tölvupóst þess efnis á leiguhusnaedi@fsre.is eigi síðar en
2. ágúst nk.

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

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

OPIÐ HÚS

20. júní 17:00-17:30

Tómasarhagi

Hæðargarður 7

107 Reykjavík

Sérhæð - Í leigu út árið 2022

115,9 fm

Fjölbýli

4ra herb.

103.500.000

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

61,7 fm

108 Reykjavík

2ja herb.

46.900.000

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

OPIÐ HÚS

20. júní 17.30-18.00

Skógarvegur 6
Íbúð - Fataherbergi - Sérafnotareitur

Birtingakvísl 10

103 Reykjavík
75,7 fm

Raðhús - sérinngangur

2ja herb.

68.000.000

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

110 Reykjavík

105 fm

78.900.000

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is
777 2882

OPIÐ HÚS

4 herb.

OPIÐ HÚS

22. júní 17:00-17:30

??? júní 17:00- 17:30
20.

Lækjasmári 54

Hvassaleiti 58

Dunhagi 156
Lyngmóar

201 Kópavogur

103 Reykjavík

Póstnúmer
210
Kópavogur

Stæði í bílgeymslu

107,4 fm

4 herb.

64.900.000
Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali
dadi@eignamidlun.is
824 9096

Íbúð

75.7 fm

2 herb.

54.900.000
Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur og Löggiltur fasteignasali
herdis@eignamidlun.is
694 6166

???
Íbúð

114,9
??? fm
fm

x herb.
3

xx.xxx.xxx
68.900.000
Herdís
Magnea
Valb.
Sverrisdóttir
Hölludóttir
Lögfræðingur
MBA og löggiltur
og Löggiltur
fasteignasali
fasteignasali
herdis@eignamidlun.is
magnea@eignamidlun.is
694
8616166
8511

SÉRHÆFÐ
LÖGFRÆÐIÞJÓNUSTA
MEÐ ÁHERSLU Á 60+

Við leiðum
fólk saman

Ráðgjöf varðandi húsnæðisskipti, erfðaskrá, kaupmála
eða dánarbúskipti. Lögmaður þér við hlið við sölu fasteignar
án þess að greiða aukalega fyrir þá þjónustu.
BÚUM VEL veitir nýja tegund þjónustu. Kynntu þér málið.

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

Valhallarstígur 1, Þingvellir
806 Selfoss
Sumarhús

74 fm

3 herb.

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

Tilboð

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

hagvangur.is

Viðar Böðvarsson

Einar Marteinsson

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

lögg. fast.
einarm@fold.is / 893-9132

Gústaf Adolf Björnsson

löggildingarnemi
hlynur@fold.is / 624-8080

Anna Ólafía Guðnadóttir

Rögnvaldur Örn Jónsson

íslenskufræðingur

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

Hlynur Ragnarsson

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

Rakel Viðarsdóttir

lögg. fast.
rakel@fold.is / 699-0044

löggildingarnemi
rognvaldur@fold.is / 660-3452

Baugakór 19-23, 203 Kópavogur.

Sóleyjarimi 9, 112 Reykjavík.

Espigerði 4, 108 Rvk.,

OPIÐ HÚS LAU 18/6 KL. 12:30-13:30.
OP
IÐ

4RA HERBERGJA ÍBÚÐ FYRIR 50 ÁRA OG ELDRI.

ÚTSÝNISÍBÚÐ.

HÚ

S

3ja herbergja íbúð á 3ju hæð (efstu) með sérinngang af svölum ásamt stæði í bílageymslu.
Íbúðin er 80,1 fm og geymslan á jarðhæð 7,5 fm, samtals 87,6 fm. Parket og flísar á gólfum.
Þvottahús innan íbúðar. Svalir í suð-vestur, útsýni. Lyfta. Stutt í margvíslega þjónustu.
Verð 63,9 millj. Opið hús laugardaginn 18. júní kl. 12:30-13:30, verið velkomin.
Nánari upplýsingar gefur Gústaf Adolf, gustaf@fold.is / 895-7205.

Góð 4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð með sérinngang af svölum ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er 126,6 fm og geymslan í kjallara 8,3 fm, samtals 134,9 fm. Lyfta. Yfirbyggðar svalir. Parket og flísar á gólfum. Tvö svefnherbergi. Stórar stofur. Þvottahús innan
íbúðar. Íbúðin er laus strax við kaupsamning. Velkomið að panta tíma fyrir skoðun.
Nánari upplýsingar gefur Gústaf Adolf lgf., gustaf@fold.is / 895-7205.

Góð 117 fm. útsýnisíbúð á 5. hæð, íbúð 502, í vönduðu lyftuhúsi við Espigerði 4 ásamt
stæði í bílgeymslu. Íbúðin er teiknuð sem 5 herbergja íbúð, tvö herbergin hafa verið
opnuð og nýtast sem sjónvarpsstofa, auðvelt að breyta aftur. Mikil sameign, m.a. fundarsalur og sólarsvalir á 9. hæð. Verð 80 millj.

Sætún

Þverásbyggð 30, 311 Borgarbyggð.

Sumarhús

EIGNARLAND, 116 KJALARNES - REYKJAVÍK.

HEILSÁRSHÚS Á RÓLEGUM STAÐ.

TIL FLUTNINGS

Sætún Lóð B . Ca. 5.546 fm. atvinnulóð við þjóðvegin. Teikningar að ca. 2.900 fm.
geymsluhúsnæði með 20 bilum. Teikningar eru skv. tillögum um geymslu/atvinnuhúsnæði
sem mögulegt er að skipta í allt að 20 hólf með stórum innkeyrsludyrum á hverju hólfi.
Heildarflatamál hvers bils með ca. 35 fm. millilofti er um 145 fm. Staðsetning frábær með
tilkomu Sundabrautar. Verð 79 millj.

Góður bústaður í Borgarfirði ásamt gestahúsi/geymslu. 10 mín akstur frá Borgarnesi. Mikill
gróður, skjólgott og fjallasýn. Parket og dúkur á gólfum. Tvö svefnherbergi. Geymsluloft
yfir 1/2 húsinu. Varmadæla (loft í loft). Kamína. Hagstæð lóðarleiga. Laus strax. Verð 27,5
millj. Nánari upplýsingar gefur gústaf Adolf lgf., gustaf@fold.is / 895-7205.

Hvað kostar eignin mín?

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

Tvö samtals ca. 50 fm. hús í landi Litlu Þúfu á Snæfellsnesi seljast til brottflutnings. Húsin
virðast í góðu ástandi. Allur búnaður og innbú fylgir með í sölunni. Brunabótamat er
rúmlega 21 milljón. Verð 7 milljónir. Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Þú finnur okkur á fold.is

