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Framkvæmdastjóri
Sleggjan óskar eftir að ráða leiðtoga sem hefur brennandi
áhuga á atvinnubílum, hröðu samkeppnisumhverfi og stöðugri
uppbyggingu þar sem ánægðir viðskiptavinir, framfarir og árangur
skipta máli.
Framkvæmdastjóri Sleggjunnar skipuleggur og stýrir daglegri
starfsemi en hjá fyrirtækinu starfa um 30 framúrskarandi liðsmenn.
Hann tryggir að fyrirtækið sé ávallt í fararbroddi í sölu, þjónustu
og markaðssetningu, ber ábyrgð á stefnumótun fyrirtækisins í
samstarfi við stjórn og er í forystu við þróun og innleiðingu nýjunga.
Við leitum að öflugum liðsmanni sem mun koma inn í sterkan hóp
og efla hann enn frekar á komandi árum.

Sótt er um starfið
á hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 14. september nk.
Nánari upplýsingar veitir Sverrir Briem, sverrir@hagvangur.is.

hagvangur.is

Sleggjan er sölu- og þjónustuumboð fyrir MercedesBenz vöru- og hópferðabíla á Íslandi. Fyrirtækið er
systurfélag Bílaumboðsins Öskju og nýtur stuðnings
þaðan. Sleggjan hefur nýlega gengið í gegnum
breytingar á eignarhaldi og með nýjum öflugum bakhjarli er ætlunin að byggja upp gott og öflugt þjónustufyrirtæki sem mun einbeita sér að sölu og þjónustu
Mercedes-Benz vöru- og hópferðabíla sem hafa í
gegnum árin verið meðal mest seldu atvinnutækja
landsins. Mercedes-Benz vöru- og hópferðabílar
eru þekktir fyrir gæði og áreiðanleika og eru mörg af
öflugustu fyrirtækjum landsins notendur þeirra, hvort
sem er í vörudreifingu, jarðvinnu, ferðaþjónustu eða
þjónustuviðhaldi. Sleggjan er til húsa við Desjamýri í
Mosfellsbæ en hefur einnig aðstöðu fyrir vagnaþjónustu
í Klettagörðum.

Verkefnastjóri hjá
Fyrirtækjaráðgjöf
Vegna mikilla umsvifa leitum við að kraftmiklum og metnaðarfullum einstaklingi með
reynslu á fjármálamarkaði í samhentan hóp Fyrirtækjaráðgjafar Íslandsbanka.
Teymið veitir ráðgjöf við kaup og sölu fyrirtækja, skráningu félaga á markað, hlutafjárútboð
og yfirtökutilboð. Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka hefur gegnt leiðandi hlutverki á íslenskum
fjármálamarkaði undanfarin ár og vinnur deildin náið með fjárfestum og lykilstjórnendum í
mörgum af stærstu fyrirtækjum landsins.
Helstu verkefni og ábyrgð

Hæfniskröfur

• Samskipti við viðskiptavini, fjárfesta og aðra
hagaðila
• Utanumhald og stýring verkefna
• Verðmöt á fyrirtækjum
• Gerð og kynning greiningarefnis
• Samningagerð og þátttaka í öflun nýrra tækifæra

• Háskólanám á meistarastigi sem nýtist í starfi
• Reynsla af sambærilegum störfum á fjármálamarkaði
• Góð greiningarhæfni og hæfni í mannlegum
samskiptum
• Reynsla af gerð verðmata og þekking á reikningshaldi

Nánari upplýsingar um starfið veita
Atli Rafn Björnsson, forstöðumaður
Fyrirtækjaráðgjafar (arb@islandsbanki.is)

Guðlaugur Örn Hauksson, ráðningastjóri,
844-2714 (gudlaugurh@islandsbanki.is)

Umsóknarfrestur er til og með 18. september 2022.
Umsóknum skal skilað í gegnum heimasíðu Íslandsbanka.

RÁÐNINGAR

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

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

Intellecta ehf.
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Kerfisstjóri
Vegagerðin óskar eftir að ráða öflugan kerfisstjóra í fjölbreytt og áhugavert starf.
Starfssvið:
•
•
•
•
•
•
•

Menntunar- og hæfniskröfur:

Rekstur á sýndarumhverfum
Uppsetning og rekstur skýjaþjónustu
Rekstur á netþjónum, staðar- og víðnetum
Samskipti við þjónustuaðila
Skipulagning, skjölun og áætlanagerð
Þátttaka í teymisvinnu innan upplýsingatæknideildar
Önnur tilfallandi verkefni

•
•
•
•
•
•

Menntun sem nýtist í starfi
Reynsla af rekstri Microsoft skýjaumhverfis
Góð þekking á Windows Server rekstri
Góð þekking á rekstri sýndarumhverfa
Þekking á Linux og gagnagrunnum er kostur
Skipulögð vinnubrögð og góðir samstarfs- og
samskiptahæfileikar
• Metnaður og frumkvæði í starfi
• Góð íslensku- og enskukunnátta

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður. Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.
Umsóknarfrestur er til og með 19. september 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.
Vakin er athygli á því að persónuupplýsingum um umsækjendur kann að verða miðlað til ráðningarstofu sem kæmi að vinnu við ráðningarferlið. Öll vinnsla og meðferð persónuupplýsinga
í ráðningarferlinu fer fram í samræmi við persónuverndarstefnu sem birt er á heimasíðu Vegagerðarinnar, sjá hér https://www.vegagerdin.is/um-vegagerdina/markmid-og-stefnur/
personuverndarstefna/

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kolbrún Halldórsdóttir, forstöðukona
upplýsingatæknideildar í síma 522 1000.

Mannauðsstjóri
Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu leitar að metnaðarfullum, faglega sterkum og kraftmiklum
einstaklingi í starf mannauðsstjóra. Mannauðsstjóri heyrir undir sýslumann og situr í framkvæmdastjórn
embættisins. Mannauðsstjóri ber ábyrgð á stefnum embættisins sem tengjast mannauðsmálum, veitir
stjórnendum stuðning og leggur til sérþekkingu og ferla til að styðja við mannauðsstefnu embættisins.
Skjalamál og mötuneyti heyra undir mannauðsstjóra.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur og starfsfólk í
mannauðstengdum málum
• Þróun og eftirfylgni með mannauðsstefnu og
jafnréttisstefnu
• Umsjón með málefnum tengdum starfsumhverfi,
aðbúnaði, öryggi, heilsu og vinnuvernd.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi, s.s. á sviði
mannauðsmála
• Þekking á kjarasamningum og opinberri stjórnsýslu er
æskileg
• Starfsreynsla sem nýtist í starfi
• Stjórnunarreynsla er kostur

• Ábyrgð á launavinnslu, jafnlaunakerfi og jafnlaunavottun

• Leiðtogahæfni, yfirsýn og árangursmiðað viðhorf

• Eftirfylgni með framkvæmd kjara- og stofnanasamninga

• Framúrskarandi samskiptahæfni, frumkvæði og rík

• Mat á mannaflaþörf ásamt umsjón með ráðningum og
móttöku nýliða í samvinnu við stjórnendur
• Ábyrgð á fræðslu- og starfsþróunarmálum

þjónustulund
• Góð tölvukunnátta, skipulagshæfni og öguð vinnubrögð

Um sýslumenn gilda lög nr. 50/2014
um framkvæmdarvald og stjórnsýslu
ríkisins í héraði.
Sýslumenn fara með framkvæmdarvald og stjórnsýslu ríkisins í héraði,
hver í sínu umdæmi.
Hjá Sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu starfa um 100 manns og
íbúar umdæmisins eru um 240.000.
Embætti sýslumanna hafa á síðustu
mánuðum

verið

á

fleygiferð

í

stafrænni þróun og lögð er áhersla á
rafrænar afgreiðslur.
Nánari upplýsingar um sýslumenn
má finna á: www.syslumenn.is.

• Mjög gott vald á íslensku í mæltu og rituðu máli

• Framkvæmd og eftirfylgni vinnustaðagreininga
• Þátttaka í almennri stefnumótun embættisins og
starfshópum
Umsóknarfrestur er til og með 19. september. Umsókn óskast útfyllt á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og ítarlegt kynningarbréf, hvort tveggja
á íslensku, þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda í starfið ásamt afriti af prófskírteinum. Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu
lokinni. Um launakjör fer eftir kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. Við ráðningu er tekið mið af jafnréttisstefnu embættisins.
Nánari upplýsingar um starfið veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Hafdís Ósk Pétursdóttir
(hafdis@intellecta.is) í síma 511 1225.

Framkvæmdastjóri
Símenntunarmiðstöð Vesturlands óskar eftir að ráða
framkvæmdastjóra. Við leitum að öflugum og framsýnum
leiðtoga til að stýra daglegri starfsemi miðstöðvarinnar.
Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
• Daglegur rekstur og stjórnun
• Gerð rekstrar- og starfsáætlana
• Stefnumótun og nýsköpun
• Verkefnastjórn
• Samningagerð
• Samstarf og samráð við hagsmunaaðila
• Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi
Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af rekstri og fjármálum
• Framtíðarsýn og stefnumótandi hugsun
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Reynsla og þekking á verkefnastjórn
• Reynsla af stjórnun og uppbyggingu liðsheildar
• Þekking á fullorðins- og framhaldsfræðslu eða öðrum
mennta- og skólamálum
• Góð tungumálakunnátta og tölvufærni

Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi er
sjálfseignarstofnun, starfar á sviði fullorðinsfræðslu og
rekur tvær starfsstöðvar – á Akranesi og í Borgarnesi.
Starfsemi Símenntunarmiðstöðvarinnar hefur vaxið
undanfarin ár. Framundan eru fjölmörg tækifæri til
þess að starfa að fjölbreyttum og áhugaverðum
verkefnum í landshlutanum innan fullorðinsfræðslunnar
og í samstarfi við hagsmunaaðila hverju sinni.

Sótt er um starfið
á hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 18. september nk.
Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá
og kynningarbréf. Nánari upplýsingar veitir
Þórdís Sif Arnarsdóttir, thordis@hagvangur.is.

hagvangur.is

Hafnarstjóri
Faxaflóahafnir leita að leiðtoga með gott orðspor, getu til að takast á við
margvíslegar aðstæður og brennandi áhuga á verkefnum Faxaflóahafna.
Hafnarstjóri er framkvæmdastjóri Faxaflóahafna, ber ábyrgð á daglegum
rekstri og leiðir starfsemi Faxaflóahafna í samráði við stjórn. Hlutverk
hans er að stuðla að stöðugum umbótum í takt við framsækna og
nútímalega hafnarþjónustu.
Ábyrgðarsvið hafnarstjóra
• Daglegur rekstur félagsins í umboði hafnarstjórnar
• Yfirmaður allra starfsmanna Faxaflóahafna
• Ábyrgð á að fjárhags- og fjárfestingaáætlun sé fylgt og ábyrgð
á fjárreiðum félagsins
• Samskipti og upplýsingagjöf til hafnarstjórnar
• Samskipti við eigendur, sveitarstjórnir, ríkisvaldið og atvinnulífið
• Vinnur störf sín að öðru leyti í samræmi við ákvæði hafnalaga
og hafnarreglugerða og samþykktir hafnarstjórnar
Hæfniskröfur
• Þekking á hafnarmálum, opinberri stjórnsýslu, skipulagsog umhverfismálum æskileg
• Víðtæk reynsla af stjórnun og rekstri, þar með talið breytingastjórnun
• Reynsla af stjórnun viðamikilla verkefna og áætlana
• Framhaldsmenntun á háskólastigi sem nýtist í starfi
• Frumkvæði, drifkraftur og metnaður til að ná árangri
• Leiðtogahæfni og færni til að hvetja aðra til samstarfs og samvinnu
• Lipurð og færni í mannlegum samskiptum
• Hæfni til að tjá sig skipulega í ræðu og riti á íslensku og ensku
• Kunnátta í öðrum tungumálum er kostur

hagvangur.is

Faxaflóahafnir sf. eru sameignarfélag í eigu fimm
sveitarfélaga, Reykjavíkurborgar sem er stærsti
eigandinn, Akraneskaupstaðar, Hvalfjarðarsveitar,
Borgarbyggðar og Skorradalshrepps.
Faxaflóahafnir sf. eiga og reka fjórar hafnir,
Reykjavíkurhöfn, Grundartangahöfn, Akraneshöfn
og Borgarneshöfn. Hjá fyrirtækinu vinna um 70
manns en Faxaflóahafnir sf. annast almenna
hafnarþjónustu við skip og eiga m.a. fjóra
dráttarbáta. Allar nánari upplýsingar má finna
á faxafloahafnir.is

Sótt er um starfið
á hagvangur.is

Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá
og kynningarbréf.
Umsóknarfrestur er til og með 21. september nk.
Einstaklingar af öllum kynjum eru hvattir til
að sækja um starfið.
Nánari upplýsingar veita Geirlaug Jóhannsdóttir,
geirlaug@hagvangur.is og Hlynur Atli
Magnússon, hlynur@hagvangur.is.

Verkefnastjóri
stefnumótunar og umbóta
Hefur þú áhuga á að verkefnastýra umbóta- og stefnumarkandi
verkefnum í teymi sjálfbærrar menningar og stjórnarhátta?
Við leitum að kraftmiklum verkefnastjóra stefnumótunar og
umbóta sem hefur brennandi áhuga á að leiða ólík teymi og
fjölbreytt verkefni sem og taka þátt í spennandi framtíðarsýn
Terra umhverfisþjónustu með sjálfbærni að leiðarljósi. Verkefnastjóri tilheyrir sviði sjálfbærrar menningar og stjórnarhátta og
felur í sér verkefni og samvinnu við starfsfólk þvert á fyrirtækið.
Verkefnastjóri mun taka þátt í að móta nýjar áherslur í verkefnamenningu félagsins og vinna að framkvæmd og eftirliti með
innleiðingu stefnumarkandi verkefna og margvíslegra umbótamála þvert á félagið. Meðal stefnumarkandi verkefna má nefna
stafræna þróun og sjálfbærni.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Leiða umbótaverkefni og verkefnahópa innan sviðs og þvert
á fyrirtækið
• Hanna og leiða vinnustofur fyrir svið og deildir
• Greining og áætlanagerð verkefna
• Stuðla að markvissri framkvæmd og innleiðingu verkefna
• Leiðbeina samstarfsfólki, fræða og hvetja til góðra verka
• Hluti starfsins felst í ýmsum sérverkefnum sem tengjast
m.a. sjálfbærni og sjálfvirkni
• Skýrslugerð um framkvæmd og árangur verkefna

Terra umhverfisþjónusta leggur metnað í að skilja
ekkert eftir og vill hvetja og auðvelda samfélaginu
að takast á við þá áskorun. Terra umhverfisþjónusta er líflegur og fjölbreyttur vinnustaður.
Hjá félaginu starfa um 240 einstaklingar á starfsstöðvum víðsvegar um landið. Alla daga vinnum
við af dugnaði og eljusemi að því að gera góða
hluti fyrir umhverfið, en í því felst meðal annars
að draga úr úrgangi og söfnun hans og stuðla að
endurnýtingu og endurvinnslu. Við leggjum mikið
upp úr fjölskylduvænu vinnuumhverfi, sterkri
liðsheild og góðum starfsanda.

Sótt er um starfið
á hagvangur.is

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi og/eða reynsla af skyldum verkefnum
á sviði verkefnastjórnunar og af innleiðingu breytinga
• Afar góð samskiptahæfni og færni til að miðla málum
• Skipulagshæfni, öguð vinnubrögð, drifkraftur og lausnamiðað
hugarfar
• Geta til að leiða hóp, hafa framsögu og setja fram upplýsingar
á skýran hátt

hagvangur.is

Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar hæfni
viðkomandi í starfið.
Nánari upplýsingar veitir Hlynur Atli Magnússon,
ráðgjafi hjá Hagvangi, hlynur@hagvangur.is.
Umsóknarfrestur er til 18. september nk.

Framkvæmdastjóri eignasviðs
Sjómannadagsráð var stofnað af sjómanna
félögum í Reykjavík og Hafnarfirði fyrir u.þ.b.
85 árum. Í dag rekur SDR m.a. Hrafnistu
heimilin, hjúkrunarheimili fyrir aldraða, í fimm
sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu og í
Reykjanesbæ. Íbúar Hrafnistuheimilanna eru um
800 talsins, en auk þeirra á SDR m.a. leiguíbúðir
Naustavarar, Happdrætti DAS, Hraunborgir og
húsnæði Laugarásbíós. Fasteignir í eigu SDR
telja um 100.000 fermetra.
Naustavör er óhagnaðardrifið leigufélag sem
var stofnað árið 2001 í þeim tilgangi að byggja,
og bjóða upp á sérútbúið húsnæði, með
aðgengi að þjónustu og afþreyingu sem hentar
sérstaklega vel fólki frá 60 ára aldri. Leiguíbúðir
Naustavarar eru um 350 talsins.

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

Sjómannadagsráð (SDR) leitar að framkvæmdastjóra eignasviðs. Helstu verkefni þess eru
umsjón með fasteignum SDR og viðhaldi þeirra, rekstur leigufélagsins Naustavarar og umsjón
með nýbyggingum. Framkvæmdastjóri eignasviðs heyrir undir stjórn Sjómannadagsráðs og
starfar náið með formanni hennar.
Helstu verkefni:
• Ábyrgð á daglegri stjórnun og rekstri eignasviðs SDR.
• Ábyrgð á viðhaldi fasteigna SDR.
• Ábyrgð á rekstri og þróun leigufélagsins Naustavarar.
• Ábyrgð á nýbyggingaframkvæmdum á vegum SDR.
• Umfangsmikið samstarf og samskipti við innri og ytri hagaðila.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf, önnur menntun eða sambærileg reynsla sem nýtist í starfi.
• Reynsla af nýframkvæmdum og/eða viðhaldi fasteigna.
• Reynsla og færni í stjórnun, rekstri og samningagerð.
• Leiðtogahæfileikar og rík samskiptahæfni.
• Greiningarhæfni og gott vald á úrvinnslu og framsetningu upplýsinga.
• Frumkvæði, skilvirk vinnubrögð, yfirsýn og lausnamiðuð viðhorf.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.

Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna.
Umsóknarfrestur er til og með 13. september næstkomandi.
Sótt er um starfið á www.vinnvinn.is.

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

Sérfræðingar á sviði eftirlits

með öryggi net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviða
Fjarskiptastofa er sjálfstæð eftirlitsstofnun
á sviði fjarskipta og netöryggis. Hún gegnir
hlutverki landstengiliðs í netöryggismálum
og leiðir samhæfingarvettvang eftirlits
stjórnvalda hvað varðar eftirlit með net og
upplýsingaöryggi mikilvægra innviða hér á
landi. Stofnunin er samhæfingaraðili þegar
öryggisatvik eiga sér stað og ber að horfa til
almannahagsmuna þegar kemur að fjarskipta
öryggi. Stofnunin vinnur að framgangi þessara
verkefna með framkvæmd áhættumata á
fjarskiptamarkaði, úttekta á stjórnskipulagi
upplýsingaöryggis á grundvelli fjarskiptalaga
og laga um öryggi net og upplýsingakerfa
mikilvægra innviða og útgáfu leiðbeinandi
tilmæla.
Hjá Fjarskiptastofu starfar fjölbreyttur hópur
sérfræðinga á sviði fjarskipta og netöryggis.
Fjarskiptastofa leggur áherslu á að starfs
menn fái tækifæri til að sinna áhugaverðum
verkefnum, þróast í starfi og viðhalda
jafnvægi milli vinnu og einkalífs.

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 Kristín
Böðvarsdóttir (jensina@vinnvinn.is) og
Garðar Ó. Ágústsson (gardar@vinnvinn.is).

Fjarskiptastofa leitar að sérfræðingum í eftirlit með net- og upplýsingaöryggi mikilvægra innviða
á nýju sviði stafræns öryggis hjá stofnuninni. Um er að ræða spennandi starf í nýjum og vaxandi
málaflokki innan stofnunarinnar sem nær til framtíðar fjarskiptaþjónustu og þjónustukerfa
mikilvægra innviða hér á landi.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Ábyrgð á framkvæmd úttekta á sviði net- og upplýsingaöryggis fjarskiptafyrirtækja
og mikilvægra innviða.
• Þátttaka í samráðshópi stjórnvalda um eftirlit á grundvelli laga um öryggi net- og
upplýsingakerfa mikilvægra innviða.
• Aðstoð við framkvæmd eftirlits annarra stjórnvalda á sviði net- og upplýsingaöryggis
eftir því sem við á.
• Þátttaka í innlendu og alþjóðlegu samstarfi á sviði net- og upplýsingaöryggis
eftir því sem við á.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi, t.d. á sviði verk-, tækni- eða tölvunarfræði
eða sambærilegu er skilyrði.
• Þekking á stöðlum á sviði stjórnskipulags upplýsingaöryggis, þ.m.t. ISO 27001.
Reynsla í beitingu þeirra er kostur.
• Færni í að greina og meta upplýsingar tengdu stafrænu öryggi.
• Samstarfs- og samskiptahæfileikar, jákvæðni, framsækni og heilindi.
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti.

Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna.
Umsóknarfrestur er til og með 15. september nk.
Sótt er um starfið á www.vinnvinn.is.

LV leitar
að öflugum
liðsmönnum
á upplýsinga
tæknisvið
sjóðsins

LV er leiðandi lífeyrissjóður sem byggir upp trausta
fjárhagslega framtíð sjóðfélaga. Fjármunir sjóðfélaga
eru ávaxtaðir með gagnsæjum og ábyrgum hætti með
samfélagslega ábyrgð að leiðarljósi.
Hjá sjóðnum starfar 56 manna samhent liðsheild þar sem hver og einn
nær að nýta hæfileika sína og þekkingu til að sinna krefjandi verkefnum.
Áhersla er lögð á fagleg vinnubrögð, þverfaglegt samstarf,
góð samskipti, frumkvæði og hæfni til að laga sig að síbreytilegu
umhverfi.
LV býður upp á góða starfsaðstöðu og starfsumhverfi þar
sem áhersla er meðal annars lögð á jafnrétti og jafnvægi
milli vinnu og einkalífs. LV hefur hlotið jafnlaunavottun.

2022 - 2025

Á upplýsingatæknisviði LV starfar samhentur hópur sérfræðinga við hugbúnaðarþróun. LV á og rekur eigin upplýsingakerfi sem sérhæfð eru
fyrir starfsemi lífeyrissjóðsins. Kerfin eru í stöðugri þróun og leitast sjóðurinn við að nota nýjustu tækni við hugbúnaðargerð á hverjum tíma.
Snjöll þjónusta er eitt af fimm leiðarljósum stefnu LV. Þannig miða tæknilegir innviðir sjóðsins að því að veita snjalla þjónustu út frá
þörfum sjóðfélaga og launagreiðenda. Á síðasta ári voru lífeyrisþegar um 22 þúsund, iðgjaldagreiðendur voru um 9 þúsund og heildarfjöldi
sjóðfélaga var um 178 þúsund. Við leitum að öflugum og metnaðarfullum einstaklingum til að slást í hópinn og takast á við krefjandi og
spennandi verkefni sem framundan eru.

Sérfræðingur
í upplýsingatækni

Notendaþjónusta
á upplýsingatæknisviði

Helstu verkefni:

Helstu verkefni:

•
•

•
•
•
•
•

•
•

Hönnun og smíði hugbúnaðar.
Innleiðing og útfærsla starfrænna lausna fyrir sjóðfélaga
og launagreiðendur.
Viðhald á viðskiptahugbúnaði sjóðsins.
Þróun og innleiðing úrbóta og nýrra lausna.

Umsjón með hjálparborði.
Eftirlit með öryggislausnum og vöktun tölvukerfis.
Veita starfsfólki sjóðsins hugbúnaðar- og tækniaðstoð.
Uppsetning á tölvubúnaði.
Samskipti við þjónustuaðila.

Menntunar og hæfniskröfur:

Menntunar og hæfniskröfur:

•
•

•
•
•
•
•

•
•

Menntun á sviði tölvunarfræði.
Reynsla af hugbúnaðarþróun, svo sem:
° Reynsla af framendaforritun.
° Reynsla af CI/CD pipelines fyrir Azure Kubernetes þjónustur.
° Færni í forritun (Java, C# og Typescript/Javascript).
° Þekking á gagnagrunnum og SQL fyrirspurnamálinu.
Sjálfstæði í störfum, frumkvæði og þjónustulund.
Geta til að vinna vel í hópi.

Umsókn skal fylgja ferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og rökstuðningur um hæfni viðkomandi til að gegna starfinu.
Umsóknarfrestur er til og með 13. september nk.
Sótt er um störfin á www.vinnvinn.is.

Umsjón með störfunum hafa Jensína K.
Böðvarsdóttir (jensina@vinnvinn.is) og
Garðar Óli Ágústsson (gardar@vinnvinn.is).

Menntun og reynsla tengd rekstri tölvukerfa.
Geta til að vinna vel í hópi.
Þekking á Office365 og Microsoft rekstrarhugbúnaði.
Mjög góð tækni- og tölvukunnátta.
Sjálfstæði í störfum, frumkvæði og þjónustulund.

Erum við að leita að þér?
Faxaflóahafnir sf. óska eftir að ráða réttindamanneskjur til starfa í hafnarþjónustu.
Störfin í hafnarþjónustu felast í leið- og hafnsögu skipa, skipstjórn og vélstjórn
á dráttarbátum, einnig hafnarvörslu, móttöku skipa og öðrum tilfallandi störfum.
Hjá Faxaflóahöfnum starfa 75 manns, en fyrirtækið leggur áherslu á að vera
leiðandi í umhverfismálum og að þróa snjallar og grænar hafnir. Einnig felst
í starfsemi fyrirtækisins þróun lands, umsýslu og skipulagi lóða, hafnarþjónustu
og gæðavottunum.
Unnið er samkvæmt fyrirliggjandi vaktaplani.

•
•
•
•
•

Skipstjóri / Hafnsögumaður

Vélstjóri

Hæfniskröfur

Hæfniskröfur

•
•
•
•

Skipstjórnarréttindi D (3 stig)
Slysavarnaskóli sjómanna
Góð tölvukunnátta
Góð íslensku- og ensku kunnátta
Kunnátta í einu norðurlandamáli æskileg

Vélstjórnarréttindi VF.1
Slysavarnaskóli sjómanna
Góð tölvukunnátta
Góð íslensku- og ensku kunnátta

Faxaflóahafnir sf. eru með starfsemi í Reykjavík, á Akranesi, á Grundartanga og í Borgarnesi.
Öll kyn eru hvött til að sækja um en fyrirtækið hefur skýr jafnréttismarkmið og vill auka fjölbreytileika í starfsliði sínu.
Starfsstöð beggja starfanna er í Reykjavík.
Nánari upplýsingar um starfið gefur Gísli Jóhann Hallsson yfirhafnsögumaður gisli@faxafloahafnir.is
Umsókn ásamt ferilskrá sendist til Faxaflóahafna sf., á netfangið olafur@faxafloahafnir.is, eigi síðar en sunnudaginn 11. september n.k.

faxafloahafnir.is

Þjónustu- og
nýsköpunarsvið
hjá Reykjavíkurborg
Langar þig að hoppa um borð í stafræna vegferð? Þjónustu og nýksöpunarsvið
Reykjavíkurborgar leitar að snillingum í eftirfarandi störf.

Leiðtogi
vefreksturs

Verkefnastjóri
þjónustuupplifunar

Leiðtogi
netreksturs

Umsóknarfrestur
9. september

Umsóknarfrestur
9. september

Umsóknarfrestur
9. september

Leiðtogi
samþættingar

Teymisstjóri
tækniþjónustu

Sérfræðingur í
gagnahögun

Umsóknarfrestur
9. september

Umsóknarfrestur
14. september

Umsóknarfrestur
14. september

Þjónustu- og nýsköpunarsvið er fyrsta flokks vinnustaður þar sem góð liðsheild, traust og
virðing einkennir skemmtilega og skapandi menningu. Við fögnum fjölbreytileikanum, erum
lipur og lærdómsfús og þorum að fara nýjar leiðir. Saman tökum við forystu í verkefnum sem
eru í senn krefjandi og spennandi og enn betra er að þau stuðla að því að einfalda og bæta
líf íbúa, umhverfi fyrirtækja sem og starfsfólks borgarinnar.

Lestu meira á reykjavik.is/storf eða með því að skanna QR kóðann.

Vilt þú hafa áhrif
á framtíð orkumála?
Orkstofnun leitar að færum sérfræðingum í leiðandi störf sem gefa tækifæri til að móta umgjörð orkumála
í takt við kröfur samtímans þar sem áhersla er lögð á orkuskipti, nýsköpun og loftslagsmál

Fjármála og rekstarstjóri

Lögfræðingur á sviði orku og auðlindamála

Leitað er að öflugum stjórnanda með mikla færni á sviði fjármála og
rekstrar til að leiða uppbyggingu og þróun á rekstri og innri þjónustu.
Starfið krefst reynslu af mannaforráðum, færni í rekstrar og áætlanagerð,
sem og af árangursríku umbótastarfi. Um er að ræða krefjandi
uppbyggingarstarf hjá stofnun sem gegnir lykilhlutverki í sjálfbærri
nýtingu orkuauðlinda, orkuskiptum og innleiðingu nýrrar orkutækni.

Leitað er að lögfræðingi með brennandi áhuga á sviði umhverfis-,
auðlinda- og orkumála og innsýn í stjórnsýslu til að hafa yfirsýn
yfir lagalega umgjörð stofnunarinnar og nýta þekkingu sína til rýni,
umsagna og álitsgerða. Um er að ræða krefjandi starf sem reynir á
lögfræðilega kunnáttu og færni.

Sérfræðingur í beinni nýtingu
jarðhita og hitaveitum

Umsjónarmaður niðurgreiðslna og styrkja
til umhverfisvænnar orkuöflunar

Leitað er að sérfræðingi með brennandi áhuga á hitaveitum og lífsgæðum
landsmanna er tengjast beinni nýtingu jarðhita. Viðkomandi þarf að
hafa góða innsýn í rekstur hitaveitna og sjálfbæra jarðhitanýtingu, vera
drífandi, geta miðlað upplýsingum um málaflokkinn innan stofnunar
og utan og sýnt frumkvæði er varðar tækifæri til úrbóta. Starfið felur
í sér mikilvægt hlutverk í erlendum samskiptum og verkefnum á sviði
stjórnsýslu og fræðslu um hitaveitur og jarðhita. Spennandi tækifæri
til að hafa áhrif á orkuskipti og loftslagsmál í Evrópu og miðla íslensku
hugviti í þeim efnum.

Leitað er að sérfræðingi til að halda utan um niðurgreiðslur á
rafhitun og verkefni sem lúta að fjölbreyttum leiðum til að draga
úr rafhitunarþörf til húshitunar. Viðkomandi þarf að hafa brennandi
áhuga á málaflokknum, vera drífandi, geta miðlað upplýsingum innan
stofnunar sem og utan og sýna frumkvæði er varðar tækifæri til úrbóta
innan málaflokksins. Starfið krefst góðra samskiptahæfileika og áhuga
á að koma með virkum hætti að verkefnum sem snúa að möguleikum
til umhverfisvænnar orkuöflunar og raforkuframleiðslu sem dregið
geta úr raforkuþörf til hitunar.

Orkustofnun starfar í þágu samfélagsins og í takt við orkustefnu
Íslands. Hlutverk hennar er að skapa skýra umgjörð um orkumál, stuðla
að nýsköpun og upplýstri umræðu og að veita stjórnvöldum faglega
ráðgjöf í þágu almannaheilla. Stefna Orkustofnunar er að byggja upp
þekkingu á fagsviðum stofnunarinnar svo sem á sviðum orkuvinnslu,
orkunýtingar og loftslagsmála, stunda skilvirka og gagnsæja stjórnsýslu,
sem og sjálfstætt vandað eftirlit.

Nánari upplýsingar um ábyrgð, hæfniskröfur, umsóknafrest
og fleira má finna inn á vefsíðu Orkustofnunar:

Orkustofnun leggur áherslu á að vera framsýn, traust og skilvirk stofnun,
með sem jafnast kynjahlutfall.

os.is/Orkustofnun/laus-storf/

os.is
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Viltu vera
samferða
okkur?

Skipaeftirlitsmaður

Sérfræðingur í alþjóðaog gæðamálum siglinga

Viðkomandi mun koma til með að starfa í fjölbreyttu og
alþjóðlegu umhverfi og felst í eftirliti með skipum, útgáfu
starfsleyfa, gerð skoðunarhandbóka og verklagsreglna,
eftirliti með skoðunaraðilum skipa og öðrum tilfallandi
verkefnum. Starfshlutfall er 100%.

Viðkomandi mun koma að fjölbreyttum verkefnum og
verkefnastýringu sem tengjast alþjóða- og gæðamálum
siglinga, taka þátt í stefnumótun og verkefnum tengdum
siglingaöryggi og upplýsingagjöf um siglingamál.
Viðkomandi verður einnig tengiliður við alþjóðastofnanir
siglingamála og mun annast uppfærslu upplýsinga í
gagnagrunni IMO og EMSA. Starfshlutfall er 100%.

Þátttakandi í íslensku
atvinnulífi í meira en
50 ár
hagvangur.is

Okkar hlutverk
er að leysa krafta
úr læðingi

Hlutverk háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytisins er
að leiða saman það afl sem býr í háskólastarfi, vísindum,
nýsköpun, iðnaði, fjarskiptum og upplýsingatækni og stuðla
þannig að því að hugvitið verði stærsta útflutningsgrein
þjóðarinnar.

Harvey Specter
eða Ally McBeal?

» Lögfræðingur á skrifstofu framkvæmdar og eftirfylgni
Það skiptir okkur engu máli hvort eða hvaða sjónvarpssería kveikti áhuga þinn á
lögfræði. Það eina sem við viljum vera viss um er að við fáum í hópinn frábæran

lögfræðing sem langar að verða hluti af öflugri liðsheild í nýju ráðuneyti. Við
leitum að manneskju sem býr yfir þeim eiginleikum að vera hvoru tveggja í senn;

hugmyndarík og nákvæm — lausnamiðuð en um leið föst fyrir. Nokkurs konar
stálhnefi í silkihanska.

Hér munu gefast ótal tækifæri til að móta og skapa framtíðina í ráðuneyti sem
ætlar sér að vera leiðandi í verkefnamiðuðu og árangursdrifnu vinnulagi.

Viltu vera númer?

» Sérfræðingur í fjármálum á skrifstofu framkvæmdar og eftirfylgni
Það er eins gott að þeim tæplega 88 milljörðum sem háskóla-, iðnaðar- og

nýsköpunarráðuneytið ber ábyrgð á sé vel varið. Þess vegna leitum við að manneskju sem elskar að liggja yfir tölum, grúska í stórum sem smáum upphæðum og
á sér þann draum heitastan að vera númer.

Viðkomandi þarf að hafa eiginleika til að bregða sér í ýmis gervi en stærsta
hlutverkið ár hvert er uppsetningin á fjárlögunum og greining á afkomu þeirra
ríkisaðila sem undir ráðuneytið heyra.

Ef þú hefur áhuga á að sérhæfa þig í gangverki opinberra fjármála þá hvetjum
við þig til að senda inn umsókn.

Umsóknarfrestur um bæði störfin er til og með 26. september.

Allar nánari upplýsingar um störfin, menntunar- og hæfniskröfur

er að finna á starfatorg.is. Ráðuneytið leggur áherslu á jafnrétti
og hvetur öll áhugasöm til að sækja um. Ráðuneytið er jákvætt
fyrir störfum óháð staðsetningu.

Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytið
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ERT ÞÚ ÖFLUGUR LÖGFRÆÐINGUR MEÐ
BRENNANDI ÁHUGA Á STJÓRNUN?
Skrifstofa Alþingis leitar að öflugum og jákvæðum stjórnanda í starf deildarstjóra nefndadeildar. Leitað er að
lausnamiðuðum leiðtoga sem veitir faglega forystu og skapar liðsheild og vinnuumhverfi þar sem hæfileikar
og hugmyndir starfsfólks nýtast.
Hlutverk nefndadeildar er að veita þingnefndum og þingmönnum sérfræðiaðstoð og ráðgjöf og tryggja
þannig vandaða lagasetningu og fagleg vinnubrögð í starfi þingnefnda.

Helstu verkefni og ábyrgð

Frekari upplýsingar um starfið

•
•
•
•

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem forseti
Alþingis og Félag starfsmanna Alþingis hafa gert.

Dagleg stjórnun og stuðningur við starfsfólk.
Fagleg forysta á málefnasviði deildarinnar.
Ábyrgð á þjónustu við nefndir og skipulagi hennar.
Þátttaka í umbótastarfi og stefnumótunarvinnu.

Hæfniskröfur
•
•
•
•
•
•
•

Háskólapróf á meistarastigi í lögfræði.
Leiðtogafærni og geta til að leiða fólk til árangurs.
Marktæk starfs- og stjórnunarreynsla, þ.m.t. reynsla
af mannaforráðum.
Þekking á stjórnskipunarrétti og opinberri
stjórnsýslu.
Framsækni, faglegur metnaður og framúrskarandi
samskiptahæfni.
Frumkvæði, sjálfstæði og skipulagshæfni.
Mjög gott vald á íslensku og ensku og færni í að tjá
sig jafnt í ræðu og riti.

Umsókn skal fylgja ferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar
sem umsækjandi rökstyður hæfni sína í starfið. Öllum
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu
liggur fyrir.
Starfið hentar öllum kynjum og áhugasöm eru hvött til
að sækja um. Umsóknir gilda í sex mánuði frá auglýsingu
þessari.
Nánari upplýsingar er að finna á vef Alþingis.
Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 12.09.2022
Nánari upplýsingar veitir:
Hildur Eva Sigurðardóttir, forstöðumaður nefndasviðs hildureva@althingi.is - 563-0500

gildi skrifstofu alþingis eru fagmennska, virðing og framsækni.

Kauptúni

EMS 518325

Verkefnastjóri til starfa í Nuuk
Ístak byggir um þessar mundir stóra skólabyggingu í hjarta höfuðstaðar Grænlands, Nuuk, sem mun
setja svip sinn á bæinn um ókomna tíð. Ístak leitar að hæfileikaríku fólki til að taka þátt í að leiða
framkvæmdavinnuna og leysa tæknileg mál á verkstað. Spennandi tækifæri fyrir þau sem langar til að
vinna á norðurslóðum og starfa við stórar framkvæmdir

Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur

Verkefnastjórnun og
framleiðslustjórnun í samvinnu við
yfirstjórn verksins
Samskipti við verkstjóra og
undirverktaka
Útfærsla á tæknilegum lausnum
Áætlanagerð og eftirfylgni

Háskólamenntun í Verk- eða tæknifræði.
Mikil reynsla af stjórnun á framkvæmdum í
byggingariðnaði nauðsynleg.
Góðir samskiptahæfileikar og lausnarmiðað hugarfar.
Ensk og Íslensk tungumálakunnátta nauðsynleg, kostur
að hafa góð tök á pólsku og/eða dönsku.
Mjög góð tölvufærni.
Frumkvæði, skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð.

Hjá Ístaki starfa rúmlega 500 manns við spennandi og fjölbreytt verkefni. Við kappkostum að vera eftirsóknarverður
vinnustaður í byggingageiranum þar sem hver starfsmaður er metinn að verðleikum eftir hæfni og frammistöðu án
tillits til kyns, aldurs eða þjóðernis. Við leggjum mikið upp úr góðu og sveigjanlegu starfsumhverfi fyrir starfsfólkið
okkar og styðjum vel við öflugt starfsmannafélag.
Hægt er að sækja um starfið á heimasíðu Ístaks www.istak.is
Upplýsingar um starfið veitir Bjarki Þór Iversen, mannauðsstóri Ístaks bjarki@istak.is

Lyfjafræðingur
Fullt starf

Lyfjafræðingur

Borgar Apótek leitar að metnaðarfullum
og duglegum lyfjafræðingi í fjölbreytt starf.
Umsóknafrestur er til 12. september
Sjá nánar á

Starfsmaður í mötuneyti
í Menntaskólanum í Kópavogi
Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða aðstoðarmann í
mötuneyti. Starfið felur í sér afgreiðslu, undirbúning málsverða og
frágang. Vinnutími er kl. 7:30 – 15:30, en við bætast vetrarfrí og
páskaleyfi og lækkuð vinnuskylda á milli jóla og nýárs.
Áríðandi er að viðkomandi eigi gott með samskipti, sé þjónustulipur
og jákvæður.
Menntskólinn í Kópavogi er frábært vinnustaður, þar er starfsandinn góður og aðstaða til fyrirmyndar.
Laun eru skv. sérstökum samningi Sameykis og fjármálaráðuneytis.
Nánari upplýsingar veitir Magnús Héðinsson,
magnus.hedinsson@mk.is og í síma 594 4000.
Umsóknarfrestur er til og með 8. september
Umsóknum skal skila í gegnum www.starfatorg.is
Skólameistari
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Erum við að leita að þér?
Faxaflóahafnir sf. óska eftir að ráða réttindamanneskjur til starfa í hafnarþjónustu.
Störfin í hafnarþjónustu felast í leið- og hafnsögu skipa, skipstjórn og vélstjórn
á dráttarbátum, einnig hafnarvörslu, móttöku skipa og öðrum tilfallandi störfum.
Hjá Faxaflóahöfnum starfa 75 manns, en fyrirtækið leggur áherslu á að vera
leiðandi í umhverfismálum og að þróa snjallar og grænar hafnir. Einnig felst
í starfsemi fyrirtækisins þróun lands, umsýslu og skipulagi lóða, hafnarþjónustu
og gæðavottunum.
Unnið er samkvæmt fyrirliggjandi vaktaplani.

•
•
•
•
•

Skipstjóri / Hafnsögumaður

Vélstjóri

Hæfniskröfur

Hæfniskröfur

Skipstjórnarréttindi D (3 stig)
Slysavarnaskóli sjómanna
Góð tölvukunnátta
Góð íslensku- og ensku kunnátta
Kunnátta í einu norðurlandamáli æskileg

•
•
•
•

Vélstjórnarréttindi VF.1
Slysavarnaskóli sjómanna
Góð tölvukunnátta
Góð íslensku- og ensku kunnátta

Faxaflóahafnir sf. eru með starfsemi í Reykjavík, á Akranesi, á Grundartanga og í Borgarnesi.
Öll kyn eru hvött til að sækja um en fyrirtækið hefur skýr jafnréttismarkmið og vill auka fjölbreytileika í starfsliði sínu.
Starfsstöð beggja starfanna er í Reykjavík.
Nánari upplýsingar um starfið gefur Gísli Jóhann Hallsson yfirhafnsögumaður gisli@faxafloahafnir.is
Umsókn ásamt ferilskrá sendist til Faxaflóahafna sf., á netfangið olafur@faxafloahafnir.is, eigi síðar en sunnudaginn 11. september n.k.

faxafloahafnir.is
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Viltu verða sérfræðingur
hjá Skattinum?
Skatturinn leitar að góðum liðsfélögum til starfa á álagningarsviði í Reykjavík.
Meginhlutverk álagningarsviðs er að leggja skatta og gjöld á einstaklinga og
lögaðila og sinna þeim verkefnum sem því tengjast, þ.m.t. undirbúningi, þjónustu, eftirliti og afgreiðslu erinda og kæra. Gildi Skattsins eru fagmennska,
framsækni og samvinna.
Helstu verkefni:
Um fjölbreytt verkefni er að ræða, m.a. við virðisaukaskatt, tekjuskatt og aðra skatta og gjöld,
yfirferð skattframtala og skýrslna, afgreiðslu erinda, endurákvarðanir og endurskoðunarverkefni til viðbótar við úrvinnslu ýmissa gagna sem tengjast starfsemi Skattsins. Um er að ræða
100% starf.
Menntunar- og hæfniskröfur:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Háskólamenntun sem nýtist í starfi (lágmarksmenntun er bakkalár gráða).
Þekking á reikningsskilum, málsmeðferðarreglum og almennri skattframkvæmd
æskileg.
Skipulögð, nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð.
Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli.
Frumkvæði og metnaður.
Fáguð framkoma og lipurð í samskiptum.
Jákvæðni og rík þjónustulund.
Geta til að vinna undir álagi.
Góð almenn tölvukunnátta.
Hreint sakavottorð.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Stefán Skjaldarson, sviðsstjóri álagningarsviðs,
í síma 442-1000 eða með tölvupósti á netfangið stefan.skjaldarson@skatturinn.is
Umsóknir skulu fylltar út á vefsíðu Skattsins, skatturinn.is eða á vefsíðu Starfatorgs, starfatorg.is.
Ferilskrá, auk kynningarbréfs, sem inniheldur ítarlegar upplýsingar m.a. um menntun, fyrri störf,
umsagnaraðila og annað er máli skiptir þarf að fylgja með svo umsókn teljist fullnægjandi.
Umsækjendum um störf hjá Skattinum kann að vera gert að leysa verkefni í ráðningarferlinu sem
kæmu, auk annarra þátta, heildstætt inn í mat á hæfni þeirra til viðkomandi starfa.

STÖRF HJÁ

GARÐABÆ
Flataskóli
• Leiðbeinandi á frístundaheimili
• Leiðbeinandi við leikskóladeild
• Stuðningsfulltrúi
Sjálandsskóli
• Leiðbeinandi á frístundaheimili
• Stuðningsfulltrúi
Urriðaholtsskóli
• Leiðbeinendur á frístundaheimili
Leikskólinn Akrar
• Deildarstjóri
• Leiðbeinandi
Leikskólinn Bæjarból
• Sérkennslustjóri
Leikskólinn Holtakot
• Leikskólakennari
• Sérkennslustjóri
Krókamýri – heimili fatlaðs fólks
• Starfsmenn
Sigurhæð – heimili fyrir fötluð börn og
ungmenni
• Starfsfólk
Fjölskyldusvið
• Starf á heimili ungrar konu
• Starfsmenn í stuðningsþjónustu
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns,
eru hvattir til að sækja um.
Nánari upplýsingar má ﬁnna á ráðningarvef
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is

gardabaer.is

Skatturinn hvetur fólk af öllum kynjum til að sækja um starfið. Laun eru samkvæmt gildandi
kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.
Umsóknarfrestur er til og með 6. september 2022 og verður öllum umsóknum svarað þegar
ákvörðun hefur verið tekin um ráðningar.

Matreiðslumaður/matráður
442 1000

Upplýsingaver opið:
Mán.-fim. 9:00-15:30
Fös. 9:00-14:00

Fullt starf

Tvær stöður

Dalakofinn á Laugum, Reykjadal, leitar að tveimur
jákvæðum og vinnusömum einstaklingum, gjarnan
hjónum eða pari, með góða reynslu af matreiðslu.
Umsóknafrestur er til 13. september
Sjá nánar á

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

Starf

Bærist í þér
umbótasinni?
Lengi má gott bæta. Við leitum að umbótamiðuðum verkefnastjóra,
sem hefur brennandi áhuga á því að þróa, breyta og bæta vinnulag og
verkfæri, einstaklingi sem hefur auga fyrir því hvernig hægt er að létta
starfsfólki lífið í daglegum verkefnum. Starfið er í teymi stjórnunarkerfa
og umbóta og felur í sér samvinnu við starfsfólk þvert á fyrirtækið.
Helstu verkefni:
– að stýra umbótaverkefnum, innan deildar og þvert á fyrirtækið
– að leiða hóp um þróun stafræns verkefnaumhverfis
– að hanna og leiða vinnustofur fyrir svið og deildir
– að veita fræðslu og stuðning
Hæfni og reynsla:
– háskólamenntun sem nýtist í starfi
– menntun og reynsla á sviði verkefnastjórnunar og reynsla
af innleiðingu breytinga
– afburða samskiptafærni, drifkraftur, sveigjanleiki og
framfaramiðað hugarfar
– góður skilningur á tækni og innri þjónustuferlum
– geta til að leiða hópa, hafa framsögu og setja fram upplýsingar
á skýran og sannfærandi hátt
Umsóknarfrestur er til og með 8. september

Viltu starfa
hjá stærsta
bílaumboði
landsins?

Sérfræðingur í tölvudeild
BL leitar að sjálfstæðum og metnaðarfullum sérfræðingi til starfa í tölvudeild
félagsins. Viðkomandi kemur til með að sinna NAV og BC notendaþjónustu ásamt
öðrum sérverkefnum deildarinnar. Næsti yfirmaður er deildarstjóri tölvudeildar.
Hæfniskröfur:
› Reynsla af Dynamics NAV og/eða Business Central

Sótt er um starfið á Alfreð
Umsóknarfrestur er til og með
4. september 2022
Nánari upplýsingar veitir
Steingrímur Gautur Pétursson, deildarstjóri tölvudeildar:
gautur@bl.is

› Reynsla af kerfisumsjón kostur
› Tölvunarfræðimenntun kostur
› Lausnamiðuð og gagnrýnin hugsun
› Sjálfstæð vinnubrögð
› Eiga auðvelt með að tileinka sér nýjungar
› Framúrskarandi samskiptahæfileikar
› Góð enskukunnátta

BL leitast eftir að ráða starfsmenn sem hafa metnað til þess að skara fram úr og veita
framúrskarandi og faglega þjónustu í samvinnu við samheldinn og sterkan starfsmannahóp.
Hjá BL er mjög virkt starfsmannafélag og einstök fyrirtækjamenning sem við erum afar stolt af.
2022 - 2025

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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Sótt er um starfið hjá Vinnvinn
vinnvinn.is

Réttinga- og málningarverkstæði BL er eitt það fullkomnasta á landinu. Það er eina
verkstæðið sem vottað er af Jaguar / Land Rover og BMW / Mini og vinnur samkvæmt
ströngum gæðastöðlum þeirra. Verkstæðið býður einnig tjónaskoðun og tjónaviðgerðir
fyrir öll tryggingarfélögin frá upphaf verks til enda.

Bílamálari
Við leitum að öflugum starfsmanni með sveinspróf í bílamálun á
réttinga- og málningarverkstæðið. Viðkomandi þarf að vera tölvufær
þar sem mikið er unnið í rafrænu umhverfi og hluti þjálfunar og
endurmenntunar er rafræn. Boðið er upp á endurmenntun í starfi og
möguleika á sérhæfingu eftir getu og áhuga.

Starfsmaður í rúðuskipti
Við leitum að traustum starfsmanni í rúðuskipti á réttinga- og
málningarverkstæðið. Viðkomandi þarf að búa yfir starfsreynslu í faginu
og helst bifreiðasmíðamenntun. Boðið er upp á endurmenntun í starfi
og möguleika á sérhæfingu eftir getu og áhuga.

Sótt er um störfin á Alfreð
Umsóknarfrestur er til og með 4. september nk.

Jafnlaunavottun
Fyrirmyndarfyrirtæki VR
Endurmenntun í starfi

Hæfniskröfur:
› Sveinspróf í bílamálun
› Nokkurra ára starfsreynsla
› Tölvufærni
› Bílpróf
› Sjálfstæð, vönduð, skipulögð og fagleg vinnubrögð

Hæfniskröfur:
Reynsla af störfum við rúðuskipti
Tölvufærni
Bifreiðasmíðamenntun er kostur
Bílpróf
Sjálfstæð, vönduð, skipulögð og fagleg vinnubrögð

›
›
›
›
›

Vinnutími:
Mánudaga til fimmtudaga kl. 8:00-17:00 og föstudaga kl. 8:00-15:15
Upplýsingar veitir Reynir Örn Harðarson, deildarstjóri réttingar og málningar:
reynir@bl.is

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

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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Vinna á einu fullkomnasta
réttingaverkstæði landsins

ÚTBOÐ

HÚSNÆÐISÖFLUN

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

Húsnæði fyrir Vínbúð
á Akureyri.
21786: Ríkiskaup fyrir hönd Áfengis- og tóbaksverslunar
ríkisins (ÁTVR) óska eftir að taka á leigu um 600-800 m²
húsnæði fyrir Vínbúð á Akureyri.
Afmörkun húsnæðis:
Ríkiskaup fyrir hönd ÁTVR óska eftir að taka á leigu um 600800 m² húsnæði fyrir Vínbúð á Akureyri.
Húsnæðið þarf að fullnægja eftirfarandi kröfum:
• Vera á skilgreindu miðsvæði eða verslunar- og þjónustusvæði.
• Liggja vel við almenningssamgöngum, hjólandi og gangandi
umferð
• Nálægð við stofn- eða tengivegi er kostur
• Umferð að og frá húsnæðinu skal vera greið.
• Húsnæðið skal vera á jarðhæð.
• Húsnæði bjóði upp á að vöruhurð opnist beint út á bakeða hliðarsvæði.
• Góð aðkoma sé að húsnæðinu fyrir viðskiptavini og
aðgangur að 50-60 bílastæðum.
• Lögð er áhersla á gott aðgengi af bílaplani fyrir hreyfihamlaða og jafnframt þurfa að vera bílastæði fyrir starfsfólk.
• Aðkoma að húsnæðinu fyrir flutningabíla með vörur skal
vera góð.
• Verslunarrýmið sé sem næst rétthyrnt (hlutföll rýmisins
nálægt 3 á móti 2) og mega súlur, veggir eða annað ekki
hamla yfirsýn um verslunarhluta húsnæðisins.
• Húsnæðið verður að fullnægja öllum kröfum sem opinberar
eftirlitsstofnanir og umsagnaraðilar gera til slíks og vera
samþykkt af þeim.
Fylgiskjölum skal hlaða rafrænt upp í rafræna útboðskerfinu
TendSign. Gögn þurfa meðal annars að innihalda eftirfarandi:
1. Staðsetning húsnæðis
2. Teikningar af húsnæði
3. Afhendingartími
4. Ástand húsnæðis við afhendingu
5. Leiguverð án vsk. og skal tiltaka hvað er innifalið í því
6. Fyrirsjáanlegar breytingar sem gætu haft áhrif á kröfuliði
1- 11 að ofan á leigutímanum
Leigutími húsnæðisins er allt að 10 ár.
Húsnæðið skal afhenda samkvæmt samkomulagi og ræðst
afhendingartími nánar af ástandi þess við afhendingu.
Mikilvægar dagsetningar
Leigutilboðum skal skila rafrænt í útboðskerfinu, eigi síðar
en kl. 12:00 fimmtudaginn 29. september 2022. Ekki verður
haldinn sérstakur opnunarfundur. Leiðbeiningar varðandi
útboðskerfið er að finna á heimasíðu Ríkiskaupa.

• Úlfarsárdalur - stækkun hverfis.
Yfirborðsfrágangur og stígagerð 2022. 5. áfangi,
útboð 15643

Hjúkrunarfræðingur með
reynslu og/eða áhuga á
endurhæfingu óskast til starfa
hjá Sjálfsbjargarheimilinu
Helstu verkefni og ábyrgð
• Meta þörf, skipuleggja og veita heildræna
hjúkrunarmeðferð eftir þörfum hvers og eins
• Styðja þjónustuþega í endurhæfingu
• Skipuleggja og veita fræðslu til þjónustuþega og
aðstandenda
• Virk þátttaka í teymis- og umbótastarfi með öðrum
heilbrigðisstéttum
• Að stuðla að og þróa aðferðir til að bæta þjónustuna

• Brúarskóli Vesturhlíð 3 - Aðalbygging,
endurnýjun þakklæðningar 2022, útboð 15647
• Borgargata í Árbæ – Verkhönnun, útboð 15652
Nánari upplýsingar er að finna á
www.reykjavik.is/utbod

Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

Menntunar- og hæfniskröfur
• Íslenskt hjúkrunarleyfi
• Reynsla af endurhæfingarhjúkrun er kostur
• Fagleg vinnubrögð og frumkvæði í starfi
• Góðir samskiptahæfileikar og jákvæðni
• Sjálfstæði í starfi, skipulagshæfni og öguð vinnubrögð
Um 100% dagvinnustarf er að ræða með möguleika
öá bakvöktum
Frekari upplýsingar um starfið
Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsferil
ásamt afriti af prófskírteini og starfsleyfi berist til Öldu
Ásgeirsdóttur, forstöðumanns hjúkrunar Sjálfsbjargarheimilisins á netfangið alda@sbh.is fyrir 12. september n.k.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags íslenskra
hjúkrunarfræðinga og samtaka fyrirtækja í Velferðarþjónustu.
Sjálfsbjargarheimilið veitir þverfaglega einstaklingsmiðaða
endurhæfingu fyrir hreyfihamlaða einstaklinga sem glíma við
tauga- og heilaskaða. Tekið er á móti einstaklingum á aldrinum
18-67 ára sem hafa lokið frumendurhæfingu en þurfa áframhaldandi endurhæfingu við að aðlagast breyttum aðstæðum og
færni. Takmark endurhæfingarinnar er að einstaklingar geti farið
aftur út í lífið og tekið þátt miðað við sína færni.
Sjálfsbjargarheimilið hefur verið starfandi í Hátúni 12 frá árinu
1973 og hjá því starfar fjölbreyttur hópur starfsmanna.

Spurningar og svör verða meðhöndluð í hinu rafræna
útboðskerfi.
Fyrirspurnatíma lýkur föstudaginn 23. september og er
svarfrestur til og með 27. september 2022. Fyrirspurnir
varðandi verkefnið skulu sendar rafrænt í gegnum
útboðskerfið TendSign og verða svör birt þar, nafnlaust.
Áhugasamir aðilar eru því hvattir til að skila upplýsingum
tímanlega. Það er á ábyrgð bjóðanda að svör berist innan
tímafrests.
Almennar upplýsingar
Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin lögum
um opinber innkaup nr. 120/2016, sbr. a. lið 1. mgr. 11. gr.
Við mat á hagkvæmni tilboða verður m.a. tekið tillit til leiguverðs, stærð húss og skipulags þess út frá fyrirhugaðri
starfsemi, afhendingartíma, staðsetningu, aðkomu og fjölda
bílastæða.
Allar nánari upplýsingar um ferlið og útboðsskilmála er
að finna gjaldfrjálst í útboðskerfi Ríkiskaupa, TendSign,
á vefslóðinni https://tendsign.is/.
Leiðbeiningar um skráningu og skil á tilboðum er hægt að
nálgast á heimasíðu Ríkiskaupa.

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.

Nánari upplýsingar má finna á www.utbodsvefur.is.

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

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

Til leigu veitingastaður á besta stað í miðborg Reykjavíkur
Veitingastaðurinn stendur við Amtmannsstíg 1 á Bernhöftstorfu ( Humarhúsið )
Húsið er 390 m² að stærð, þar af 75 m² turnhús, möguleiki á góðu útisvæði
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 692 0900 eða netfanginu fifasteignir@fifasteignir.is
FÍ fasteignafélag slhf. – Katrínartúni 2 – 105 Reykjavík

Erum við að leita að þér?
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SAFNARÁÐ
AUGLÝSIR EFTIR
UMSÓKNUM
UM STYRKI ÚR

AÐALÚTHLUTUN
SAFNASJÓÐS 2023

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL KL. 16.00 FIMMTUDAGINN 20. OKTÓBER 2022
Í aðalúthlutun safnasjóðs eru veittir styrkir til eins árs og til 2-3 ára.

STYRKIR TIL EINS ÁRS
Viðurkennd söfn geta sótt um styrki til eins árs, einnig geta viðurkennd söfn sótt um styrki í samstarfi við
önnur söfn, höfuðsöfn, safnvísa, setur eða sýningar.
Sjóðnum er einnig heimilt að styrkja aðra starfsemi til að efla faglegt safnastarf.

STYRKIR TIL 2-3 ÁRA - ÖNDVEGISSTYRKIR
Öndvegisstyrkjum er úthlutað til 2-3 ára með fyrirvara um fjármögnun sjóðsins og hægt er að sækja um allt
að 15 milljónir króna í heildarstyrk yfir styrktímann. Einungis viðurkennd söfn geta sótt um Öndvegisstyrki
í safnasjóð.
Upplýsingar um safnasjóð, umsóknareyðublöð, úthlutunarreglur og leiðbeiningar má finna á vef safnaráðs,
safnarad.is eða hjá framkvæmdastjóra safnaráðs, Þóru Björk Ólafsdóttur, thora@safnarad.is.
Hlutverk safnasjóðs er að styrkja starf þeirra safna sem falla undir safnalög nr. 141/2011.
Menningarráðherra úthlutar styrkjum úr safnasjóði að fengnum tillögum safnaráðs.

Lækjargötu 3/101 Reykjavík/Sími 534 2234/safnarad@safnarad.is/www.safnarad.is

Þátttakandi í íslensku
atvinnulífi í meira en
50 ár
hagvangur.is

Ný og öflug
fasteignaleit
Finndu réttu eignina fyrir þig á frettabladid.is

Öflugur fasteignaleitarvefur með einföldu og
notendavænu viðmóti sem býður upp á ítarlegar
upplýsingar um fasteignir, þróun verðlags og
fróðleik um fasteignamarkaðinn.

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

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

OPIÐ HÚS
Sunnudag kl. 13-15

Holtsvegur 55
210 Garðabær
Fjölbýli

Frá 89-131 m2

3- 5 herbergi

Vandaðar 3, 4 og 5 herbergja íbúðir til sölu að Holtsvegi 55 í
Garðabæ. Stærð frá 89 til 131 fm. Íbúðir afhendast fullbúnar með
parketi og innréttingum frá Parka. Rúmgóðar svalir eða pallur fylgir
öllum íbúðum með möguleika á svalalokun. Bílastæði eða bílskúrar í
bílageymslu fylgja nokkrum íbúðum. Húsið er viðhaldslétt og klætt
að utan með hvítum og dökkgráum flísum.
Afhending við kaupsamning.

Verð frá

74,9 m.kr.
Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

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

Ragnhildur Anna
Gunnarsdóttir
Lögfræðingur og löggiltur
fasteignasali
ragnhildur@eignamidlun.is
861 1197

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

Kristján

s: 867-3040

Guðbjörg G.

s: 899-5949

Garðar B.

Hallgrímur

Sólveig

s: 898-0255

Elísabet

s: 896-6020

s: 869-4879

s: 781-2100

Einar Örn

Viktoría Larsen

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

Sonata

s: 823-4969

s: 618-5741

s. 764-6334

VIÐ ERUM

Kristín María
s: 837-1177

Ragnheiður
s: 788-3069

Halldór

Aðalsteinn Jón

Bára

s: 660-5312

s: 767-0777

s: 693-1837

OP

IÐ

Thelma

s: 860-4700

Inga Reynis

Ragnar

s: 820-1903

Kristján Björn

s: 699-8282

s: 844-1450

OP

IÐ

HÚ

S

TJARNARGATA 14
101 REYKJAVÍK

Hallgrímur
s: 896-6020

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 5. SEPT. KL. 17:30-18:00

Einstök eign í miðbæ Reykjavíkur með stórkostlegu útsýni yfir
Tjörnina og Ráðhúsið, alls 103,4 fm, þar af 13,9 fm geymsla.
Íbúðin er laus við kaupsamning. Fallega endurgerð íbúð með upprunalegu viðargólfi sem hefur verið pússað upp og lakkað. Eldhús
og baðherbergi nýlega uppgert. Nánari uppl. veita Hallgrímur lgf.
s. 896-6020 og Kristján lgf. s. 867-3040. Verð: Tilboð

OP

IÐ

Hallgrímur
s: 896-6020

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 5. SEPT. KL. 17:30-18:00

Vel skipulögð og mjög rúmgóð 2ja herbergja 74,6 fm. íbúð með
sérinngangi af svölum á 3. hæð (efstu hæð). Geymsla innan
íbúðar. Tengi fyrir þvottavél á baðherbergi. Húsið var múrað og
málað sumarið 2021. Þak var endurnýjað árið 2020 og þakrennur
árið 2018. Eignin er laus við kaupsamning. Nánari uppl. veitir
Guðbjörg G. lgf. s. 899-5949. Verð: 39,5 millj.

IÐ

HÚ

Glæsileg 4ra herbergja 102,5 fm. endaíbúð á jarðhæð í Smárahverfinu. Stór sólpallur er við tvær hliðar íbúðarinnar með skjólveggjum og húsið var málað og sprunguviðgert í sumar. Íbúðin er
með sérinngang og einkabílastæði. Frábær staðsetning þar sem
stutt er í alla þjónustu, skóla og leikskóla. Nánari uppl. veita Hallgrímur lgf. s. 896-6020 og Kristján lgf. s. 867-3040. Verð: 76,9 millj.

BÓ

KI

HJARÐARTÚN 12
355 ÓLAFSVÍK
BÓKIÐ SKOÐUN

Ð

Hallgrímur
s: 896-6020

Inga
s: 820-1903

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 5. SEPT. KL. 17:30-18:00

Björt og falleg 4ja herbergja 89,3 fm. íbúð á miðhæð í vel viðhöldnu þríbýli á frábærum stað á Seltjarnarnesi. Suðvestur
svalir. Húsið hefur fengið gott viðhald síðustu árin og var þak
endurnýjað 2019 og skipt um glugga árið 2018. Nánari uppl. veita
Guðbjörg G. lgf. s. 899-5949 og Inga lgf. s. 820-1903.
Verð: 66,9 millj.

IÐ

UN

FJARÐARSTRÆTI 57
400 ÍSAFJÖRÐUR
BÓKIÐ SKOÐUN

Ð

Hallgrímur
s: 896-6020

Kristján
S: 867-3040

OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN 8. SEPT. KL. 17:00-17:30

Falleg 4ra herbergja íbúð á 3. hæð með miklu útsýni. Bílastæði í
bílageymslu fylgir íbúðinni. Falleg eign á góðum stað í Hafnarfirði
þar sem stutt er í skóla, leikskóla og alla helstu þjónustu. Sjón
er sögu ríkari. Nánari uppl. veita Hallgrímur lgf. s. 896-6020 og
Kristján lgf. s. 546-5050.
Verð: 73,9 millj.

BÓ

KI

SK

OÐ

UN

Guðbjörg G.
S: 899-5949

Björt og rúmgóð 3ja til 4ra herbergja íbúð á 1. hæð í klæddu
fjölbýlishúsi. Íbúðin er töluvert endurnýjuð. Auðvelt að bæta við
3ja svefnherberginu eins og upprunalegt skipulag er. Eignin er í
útleigu í dag af mjög traustum leiguaðila.
Nánari uppl. veitir Guðbjörg G. lgf. s. 899-5949.
Verð: 43,9 millj.

HÚ

S

BREKKUÁS 1
221 HAFNARFJ.

Fallegt 262,6 fm. einbýlishús á einni hæð. Húsið, sem er teiknað af
Kjartani Sveinssyni arkitekt, er 262,6 fm samkvæmt Þjóðskrá og
þar af er bílskúrinn 46,5 fm. Húsið stendur á 842 fm. lóð á góðum
stað í rólegu umhverfi. Nánari uppl. veita Hallgrímur lgf. s. 8966020 og Kristján lgf. s. 546-5050
Verð: Tilboð

OÐ

Mikið endurnýjað 239,6 fm. hús ásamt bílskúr á góðum stað, stutt
í alla þjónustu. Stór og góður garður. Gott bílastæði við húsið.
Útleigumöguleikar, efri hæð 4-5 herb. íbúð og neðri hæð, 6 herb.
íbúð og bílskúr. Fallegt útsýni til sjávar og fjalla.
Nánari uppl. veitir Elísabet lgf. s. 781-2100.
Verð: 54,5 millj.

Guðbjörg G.
S: 899-5949

HÚ

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 7. SEPT. KL. 17:30-18:00

KI

Elísabet
s. 781-2100

170 SELTJARNARN.

OP

Kristján
S: 867-3040

BÓ
SK

HÚ

S

S

HVASSABERG 14
221 HAFNARFJ.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 6. SEPT. KL. 17:30-18:00

IÐ

HÚ

MELABRAUT 14

OP

Kristján
S: 867-3040

s: 820-0831

OP

Guðbjörg G.
S: 899-5949

S

LINDASMÁRI 41
201 KÓPAVOGUR

TRAUSTI

S

SUÐURHÓLAR 16
111 REYKJAVÍK

Kristján
S: 867-3040

Nína Björk

ÁLHELLA 26-28
221 HAFNARFJ.
BÓKIÐ SKOÐUN

Ragnar
s: 699-8282

Ð

SK

OÐ

UN

Kristján
S: 867-3040

32 fm. atvinnuhúsnæði við Álhellu í Hafnarfirði. Epoxy á gólfi og
niðurfalli, vaskur með heitu og köldu vatni, lýsing í lofti, ofn til
upphitunar, rafmagnstafla með 3ja fasa rafmagni. Bílskúrshurð
með inngönguhurð, breidd 250 cm., hæð 259 cm.
Nánari uppl. veita Ragnar s. 699-8282 og Kristján lgf. s. 867-3040.
Verð: 9,9 millj.

520 9595

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

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

Hafdís
Fasteignasali

820 2222

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Garð at o rg i 5

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

837 8889

2 1 0 Garð a bær

Sigríður Rut
Fasteignasali

699 4610

Jón Gunnar
Fasteignasali

848 7099

kraftur • traust • árangur

www.fs torg.i s

Helgi
Fasteignasali

780 2700

Holtsvegur 55 |

Hrönn
Fasteignasali

692 3344

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Hafliði
Fasteignasali

846 4960

210 Garðabær

Ragnar
Fasteignasali

844 6516

Darri Örn
Fasteignasali

767 0000

Elka
Fasteignasali

863 8813

Rebekka
Fasteignasali

776 8624

Svavar
aðst.m. lgfs

6231717

Unnur
Fasteignasali

623 8889

NÝTT Í SÖLU

GLÆSILEGAR NÝJAR FULLBÚNAR ÍBÚÐIR VIÐ HOLTSVEG 55 Í URRIÐAHOLTI

•

17 íbúða lyftuhús með 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðum. Stórar svalir með
glerhandriðum og eða verandir á jarðhæð.

•

Íbúðirnar afhendast fullbúnar með gólfefnum, áætl. Afhending Nóv. 2022

•

Fjórum íbúðum fylgir bílskúr og 5 íbúðum fylgir stæði í lokaðri bílageymslu.

•

Frábært útsýni og göngufæri í skóla, leikskóla og fallega náttúru.

Eskiás 1 | 210 Garðabær

NÝJAR
ÍBÚÐIR

OPIÐ HÚS

lau. 3. sept. kl 14.00-15.00
Herbergi: 3-5 | 17 íbúðir | Lyfta | Svalir

Verð frá: 74.900.000
OPIÐ HÚS lau 3. sept. kl. 15:30-16:00
Herbergi: 4-5 | 3 íbúðir óseldar
Eskiás er ný gata á grónum stað í Ásahverfinu í Garðabænum
skammt frá skólum, leikskólum, íþróttasvæði og verslunarkjarna í miðbæ Garðabæjar.
Húsið er utanum skjólgóðan inngarð og eru allar íbúðir með
aðgengi og eða glugga/svalir í átt að inngarðinum.
Íbúðirnar afhendast fullfrágengnar án gólfefna, en votrými
er flísalagt. Allar með sér-inngangi. Áætluð afhending í
október 2022.
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OPIÐ HÚS

3. sept. 13:00-13:30

Ystasel 5

Guðjónsgata 4, Úthlíð

109 Reykjavík

Einbýlishús – 2 auka íbúðir

380 fm

8 herb.

Sumarbústaður

Verð tilboð óskast

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is
777 2882

Furugrund 24
Fjölbýli

125,2 fm

Magnea Sverrisdóttir
Löggiltur fasteignasali
magnea@eignamidlun.is
861 8511

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

806 Selfoss

59.900.000

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

OPIÐ HÚS

75,5 fm

Magnea Sverrisdóttir
Löggiltur fasteignasali
magnea@eignamidlun.is
861 8511

200 Kópavogur
3ja herb.

58.900.000

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

OPIÐ HÚS

5. sept. 17:00-17:30

3. sept. 14:00-14:30

SÉRHÆFÐ
LÖGFRÆÐIÞJÓNUSTA
MEÐ ÁHERSLU Á 60+

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.

Ásvallagata 4
Hæð og bílskúr

Heiðarbrún 44

101 Reykjavík
187 fm

7 herb.

Birting:

Elín Sigrún Jónsdóttir, lögmaður | Tryggvagötu 11, 2. hæð
Fimmtudagur
Sími 78314.júlí
8600 |2022
elin@buumvel.is | www.buumvel.is

129.000.000

Raðhús

177,1 fm

810 Hveragerði
7 herb.

77.500.000

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

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

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

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

Síðumúla 31 | 108 Reykjavík | 517 3500 | fyrirtækjasala.is
__________________________________________________

Stórglæsileg
Áhugaverð Líkamsmeðferðarstofa
og fáanleg fyrirtæki sem hafa
Boðið uppá
algengustu
líkamsmeðferðir.
skilað
góðri afkomu
og arðsemi.
Vel staðsett og rómuð fyrir góða upplfiun.

• Netverslun með heimilisvörur og -tæki
• Ferðaskrifstofa með VIP áherslu á USA
• Vinsæl Pizzeria
og veitingarstaður
KEF
Verktakafyrirtæki
- góð
verkefnastaða
Efnissala,
Vín- og bjórgerð
Eigin •vélaog tækjakostur.
Rekstur í eigin húsn.
• Verslun með lífstílsvörur í eigin húsnæði
• Ferðaþjónusta – Siglingar og veiði
Heildverslun
Snyrtivörur
• Hótel ámeð
Austfjörðum
- Mjög öflugur rekstur
Mjög •þekktar
og
vinsælar
til fjölda ára.
Varahlutaverslun -vörur
eigin innflutningur
• Hársnyrtistofa - Góður rekstur og mikið
um fastakúnna
til fjölda ára. + húsn.
Veitingarekstur
á Vesturlandi
• veitingarstaður
Verktakafyrirtæki
- Öflugt
fyrirtæki í
Vinsæll
í eigin
húsnæði.
byggingu og viðhaldi fasteigna.

AUGLÝSA EFTIRFARANDI EIGN TIL SÖLU:

REYNIMELUR 55, 107 REYKJAVÍK
PARHÚS

... svo er meira inná fyrirtækjasala.is
Heildsala
– Rótgróinn rekstur
... eða bara hafa samband við okkur
Þekktar hreingerningarvörur og ýmsar efnavörur.
Óskar Mikaelsson lg. fasteigna og fyrirtsali s. 773-4700
Björgvin Óskarsson s. 773-4500 bjorgvin@atv.is

Hótel við Egilsstaði - Öflugur rekstur
Mjög vinsæll áfangastaður. Fasteign og rekstur
saman eða í sitthvoru lagi.
Pizzastaður - Sá Besti!
Frábærlega staðsettur og afar vinsæll. Topp
umsagnir. Borðað í sal, heimsendingar og sótt.
Björgvin Óskarsson s. 773-4500 bjorgvin@atv.is
Óskar Mikaelsson lg. fasteigna og fyrirtsali s. 773-4700

Blaðið í dag og safn eldri blaða á frettabladid.is

Ríkiskaup kynna 227,7 m2 ágætis parhús á horni Reynimels og
Hofsvallagötu, byggt árið 1938. Eignin skiptist í kjallara og tvær
hæðir. Vinsæl staðsetning þar sem stutt er í alla þjónustu.

Nánari upplýsingar á heimasíðu Ríkiskaupa:
www.rikiskaup.is
Verð: 130 mkr.
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is
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