Atvinnublaðið
Háskólinn í Reykjavík
leitar að leiðtogum
Forseti tæknisviðs

Starf forseta tæknisviðs Háskólans í Reykjavík er laust til
umsóknar. Í Háskólanum í Reykjavík starfa tveir sviðsforsetar
sem ásamt rektor eiga frumkvæði að mótun stefnu fyrir
háskólann, hafa umsjón með innleiðingu hennar og ábyrgð
á akademískri uppbyggingu innan HR. Forsetar fræðasviða
eru staðgenglar rektors. Umfangsmikil alþjóðleg reynsla í
akademísku starfsumhverfi er mikill kostur í þessu starfi.

STARFSSVIÐ
– Stuðla að samræmi milli stefnu HR, tæknisviðs og deilda á sviðinu.
– Stuðningur við rekstur deilda sviðsins.
– Langtíma og árleg fjárhagsáætlun tæknisviðs og deilda þess.
– Kennsla og rannsóknir háskólans í samráði við rektor og í
samvinnu við sviðsforseta samfélagssviðs.
– Samráð við deildir og aðrar einingar HR um þróun stoðþjónustu.
– Samskipti við aðila innan og utan háskólans.

Forstöðumaður
kennslusviðs

2022 - 2025

Háskólinn í Reykjavík hefur haslað
sér völl sem öflugur rannsóknaháskóli
á alþjóðavísu. Háskólinn stenst
samanburð við erlenda háskóla í
fremstu röð og fræðafólk skólans hefur
náð framúrskarandi árangri. Kennsla
og rannsóknir við Háskólann í
Reykjavík mótast af sterkum tengslum
við atvinnulíf og samfélag. Lögð
er áhersla á þverfaglegt samstarf,
alþjóðlegt umhverfi, nýsköpun og
góða þjónustu.
HR er eftirsóknarverður vinnustaður
og þar er lögð áhersla á fyrsta
flokks aðstöðu í nærandi umhverfi,
persónuleg samskipti, framsæknar
kennsluaðferðir og nútímalega

Framkvæmdastjóri
rekstrar

Háskólinn í Reykjavík leitar að árangursdrifnum og framsýnum
framkvæmdastjóra rekstrarsviðs HR til að leiða þau svið er
snúa að rekstri innviða skólans, þar með töldum fjármálum,
upplýsingatækni, fasteignum, Opna háskólanum í HR og
fjölbreyttri nemendaþjónustu. Framkvæmdastjóri rekstrarsviðs
tekur virkan þátt í stefnumótun og þróun HR og hefur leiðandi
hlutverk í að tryggja fjárhagsstöðu og rekstrarhagkvæmni
háskólans í heild og tengdra félaga.

STARFSSVIÐ
– Mótun framtíðarsýnar og stefnu sinna eininga, í takti við stefnu
Háskólans í Reykjavík og annarra eininga.
– Fjárhagsáætlun háskólans til hvers árs og langtíma ásamt
yfirumsjón með fjármálum háskólans í heild.
– Umsjón með rekstrarsviðum, nemendaþjónustu og margvíslegri
annarri stoðþjónustu innan skólans.
– Ábyrgð á upplýsingatækni, það er framþróun kerfa, hugbúnaðar
þróun, upplýsingaöryggi, gagnastýringu, gagnavörslu og
upplýsingatækniþjónustu.
– Ábyrgð á rekstri og viðhaldi fasteigna, útdeilingu húsnæðis
og framkvæmdum.

Háskólinn í Reykjavík leitar að metnaðarfullum og drífandi
einstaklingi í stöðu forstöðumanns kennslusviðs. Hlutverk
kennslusviðs er að leiða þróun kennslumála við háskólann,
móta og taka þátt í að framfylgja kennslustefnu HR, veita
stuðning við kennslu og hafa eftirlit með gæðum náms.
Þá ber kennslusvið ábyrgð á stundatöflu og próftöflugerð,
skráningum nemenda, prófahaldi og umsjón með braut
skráningarskírteinum nemenda.

– Fjármögnun, uppbygging og þróun landsvæðis og bygginga.

STARFSSVIÐ

Háskólinn í Reykjavík leitar að metnaðarfullum og lausna
miðuðum leiðtoga í starf forstöðumanns Opna háskólans.
Starfið felst í umsjón með og ábyrgð á Opna háskólanum,
áætlanagerð, yfirsýn fjárhags og tengdri eftirfylgni. Tækifæri
gefast til nýsköpunar og þróunar nýrra verkferla til að bæta
skipulag og upplýsingagjöf. Kostur ef viðkomandi hefur
reynslu af sölu og markaðsmálum. Brennandi áhugi á
endurmenntun, símenntun og starfsþróun er skilyrði.

– Mótun, þróun og eftirfylgni kennslustefnu í samvinnu við
yfirstjórn HR og námsráð.
– Dagleg stjórnun kennslusviðs, verkefnastýring, fjármál
og starfsmannahald.
– Framþróun kennsluhátta, mælingar og eftirlit með gæðum
náms við HR, mótun og þróun almennra viðmiða varðandi
gæði, samræming verklags vegna gæðaúttekta og eftirfylgd
gæðamælikvarða.
– Ábyrgð á kennslu, stundatöflu og prófakerfum og
þátttaka í stafrænni þróun.
– Ábyrgð á skipulagi, mati á námi, innritun, prófum og
brautskráningu nemenda.
– Samskipti og upplýsingamiðlun til kennara, stjórnenda og
starfsfólks háskólans varðandi kennslu og skipulagsmál.
– Samstarf við aðila innan og utan skólans vegna málefna er
tengjast kennslu, svo sem tölulegra upplýsinga, viðurkenninga
námsbrauta, vottana og úttekta.

– Samstarf við hagsmunaðila innan og utan háskólans.

Forstöðumaður
Opna háskólans í HR

STARFSSVIÐ
– Fjárhagsáætlanir, viðskiptaþróun, nýsköpun og
tekjuöflun Opna háskólans.
– Gerð markaðsáætlana og kynningarefnis í samstarfi
við markaðs og samskiptasvið HR.
– Samskipti við viðskiptavini og aðra hagsmunaaðila
innan sem utan HR.
– Upplýsingagjöf til stjórnenda, starfsfólks og nemenda skólans.

starfshætti. HR fagnar fjölbreytileika
og mikið er lagt upp úr jafnrétti og
virðingu fyrir einstaklingum og
störfum þeirra. Nemendur Háskólans
í Reykjavík eru um 4.000 í sjö deildum
og starfsfólk er um 300 talsins, auk

Nánari upplýsingar veita Ragnhildur Helgadóttir rektor (ragnhildurh@ru.is) og Ester Gústavsdóttir mannauðsstjóri (esterg@ru.is).
Umsóknum skal skilað á ráðningarvef Háskólans í Reykjavík, jobs.50skills.com/ru/is, eigi síðar en 9. október 2022.
Á ráðningarvef HR eru einnig ítarlegri upplýsingar um þessi störf. Fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

350 stundakennara.
Háskólinn í Reykjavík | Menntavegur 1 | 102 Reykjavík | S: 599 6200 | hr.is
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Bifvélavirki

Óskum eftir að ráða bifvélavirkja með reynslu af
bílaviðgerðum til starfa á verkstæði Suzuki bíla h/f.
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt
og helst að geta hafið störf sem fyrst.
Áhugasamir sendið tölvupóst með ferilskrá
á verkstaedi@suzuki.is fyrir 20. september

STÖRF HJÁ

GARÐABÆ
Sjálandsskóli
• Starfsmaður á frístundaheimili
• Stuðningsfulltrúar
Urriðaholtsskóli
• Grunnskólakennari í aﬂeysingu
• Leiðbeinandi
• Leikskólakennari
• Starfsfólk í Frístund
Leikskólinn Akrar
• Leiðbeinandi
• Leikskólakennari
Leikskólinn Holtakot
• Leikskólakennari

KENNSLUSTJÓRI SÉRNÁMS Í HEIMILISLÆKNINGUM
ÞRÓUNARMIÐSTÖÐ ÍSLENSKRAR HEILSUGÆSLU
Laust er til umsóknar starf kennslustjóra sérnáms í heimilislækningum hjá
Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu. Um er að ræða 70% starf sem veitist frá 1. desember 2022
eða eftir nánara samkomulagi. Umsóknarfrestur er til og með 26. september 2022.
HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐ

Umsjón með skipulagningu sérnáms í heimilislækningum á landsvísu
Seta í nefndum sem tilheyra starfi kennslustjóra
Umsjón, ráðgjöf og þátttaka í stefnumótun varðandi sérnám
í heimilislækningum
Umsjón og þátttaka í akademískum viðfangsefnum sem tengjast ÞÍH
Vinna að gerð klínískra verkferla sem unnir verða á vegum ÞÍH
Leiðbeinandi lækna í sérnámi kandidata og læknanema
Þátttaka í vísindarannsóknum, gæða- og umbótaverkefnum
Önnur verkefni sem forstöðumaður ÞÍH felur viðkomandi

HÆFNIKRÖFUR
Sérfræðimenntun í heimilislækningum
Sjálfstæði í starfi
Öguð vinnubrögð og skipulagshæfni
Reynsla sem leiðbeinandi sérnámslækna
í verklegu og bóklegu námi
Reynsla af rannsóknarvinnu, gæða- og
umbótaverkefnum æskileg
Góð íslensku- og enskukunnátta ásamt
góðri almennri tölvukunnáttu

Leikskólinn Mánahvoll
• Háskólamenntaðir starfsmenn
• Leiðbeinandi
• Leikskólakennarar
Leikskólinn Sunnhvoll
• Leikskólakennari
Fjölskyldusvið
• Starf á heimili ungrar konu

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns,
eru hvattir til að sækja um.
Nánari upplýsingar má ﬁnna á ráðningarvef
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is

gardabaer.is

Starfshlutfall er 70%. Umsóknarfrestur er til og með 26.09. 2022
Nánari upplýsingar veitir Emil Lárus Sigurðsson - emil.larus.sigurdsson@heilsugaeslan.is
Sjá nánar á www.starfatorg.is og á www.heilsugaeslan.is undir laus störf

VIRÐING - SAMVINNA - FAGMENNSKA

Þátttakandi í íslensku
atvinnulífi í meira en
50 ár
hagvangur.is
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Framkvæmdastjóri
Neyðarlínan ohf. leitar að öflugum stjórnanda til að leiða fyrirtækið
áfram en fram undan eru mikilvæg verkefni í stefnumótun og
skipulagsbreytingum. Leitað er að leiðtoga með góða reynslu
af stjórnun og rekstri, framúrskarandi félagslega færni, getu
til tengslamyndunar og traust orðspor. Í boði er krefjandi og
spennandi framtíðarstarf þar sem unnið er að mikilvægri
þjónustu við almenning.
Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
• Daglegur rekstur félagsins
• Samskipti við hið opinbera og aðra samstarfsaðila
• Yfirumsjón með fjármálum
• Leiðandi í gerð samninga við stærstu viðskiptavini og birgja
• Stefnumótun í samvinnu við stjórn
Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Stjórnunar- og rekstrarreynsla
• Góð reynsla af samningagerð
• Framtíðarsýn og reynsla af breytingastjórnun
• Reynsla af opinberri stjórnsýslu
• Ákveðni og kraftur
• Framúrskarandi samskiptahæfni
• Góð enskukunnátta nauðsynleg

Neyðarlínan sér um neyðar- og öryggisþjónustu á
Íslandi og starfrækir til þess 112, Vaktstöð siglinga
og Tetra fjarskiptakerfið. Rekstur neyðarvaktstöðvar
er í samræmi við lög um samræmda neyðarsvörun
nr. 40/2008. Neyðarlínan boðar björgunar- og
neyðarsveitir á öllu landinu og er tengiliður milli
almennings og viðbragðsaðila.

Sótt er um starfið
á hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 28. september nk.
Nánari upplýsingar veitir Sverrir Briem,
sverrir@hagvangur.is.

hagvangur.is

Verkefnastjóri öryggis- og gæðamála
Isavia leitar að öflugum verkefnastjóra á sviði öryggis- og gæðamála í flugturninn á Keflavíkurflugvelli
Við leitum að einstaklingi til þess að slást í lið með

Menntunar- og hæfniskröfur

fjölbreyttum og samheldnum hópi sem veitir öllum loftförum
er fara um Keflavíkurflugvöll þjónustu. Við leggjum áherslu
á skilvirkni og fagleg vinnubrögð, erum lausnamiðuð í

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

nálgun okkar á fjölbreytt og spennandi verkefni sem snerta
ferðalanga vallarins.

• Þekking á lögum og reglugerðum sem gilda um
þjónustuna æskileg
• Reynsla af verkefnastjórnun kostur

Helstu verkefni
• Viðhalda og styðja við öryggismenningu innan flugturns
• Tryggja að öryggisáhættu þjónustunnar sé stýrt í
samræmi við verklag
• Skýrslugerð vegna þjónustunnar
• Viðhald og umsjón með skjölum stjórnunarkerfisins
vegna ATS málefna
• Eftirlit með skráningu atvika og eftirfylgni
• Samskipti og samstarf við hagaðila og aðrar einingar
vegna öryggis- og gæðamála

• Hagnýt þekking og reynsla á flugleiðsöguþjónustu
eða sambærilegu

• Þekking og/eða reynsla af öryggis- og gæðastjórnun
• Mjög góð íslensku og ensku kunnátta í ræðu og riti
Sótt er um starfið á isavia.is/atvinna
Umsóknarfrestur er til og með 3. október.
Frekari upplýsingar um starfið veitir Bjarni Páll Tryggvason:
bjarni.tryggvason@isavia.is
Umsóknum skal fylgja ferilskrá ásamt kynningarbréfi með
rökstuðningi um hæfni viðkomandi í starfið. Við hvetjum

áhugasama aðila, án tillits til kyns og uppruna, til að sækja um.

Saman náum við árangri
Isavia er vinnustaður þar sem við sýnum hvert öðru virðingu og erum heiðarleg gagnvart sjálfum okkur og öðrum.
Við gætum þess að viðhalda gleðinni, erum hugrökk, uppbyggileg og tökum ábyrgð á eigin frammistöðu.

Fulltrúi í lífeyrisdeild
Gildi er fjölmennasti lífeyrissjóður
landsins með um 26 þúsund lífeyrisþega
og 53 þúsund greiðandi sjóðfélaga en yfir
250.000 einstaklingar eiga réttindi hjá
sjóðnum. Heildareignir sjóðsins námu
916 milljörðum króna um síðustu áramót.
Áhersla er lögð á að sjóðurinn hafi á að
skipa hæfu starfsfólki sem vinnur sem
ein heild í góðu starfsumhverfi. Gildi
hefur sett sér stefnu í starfsmannaog jafnlaunamálum og hefur hlotið
jafnlaunavottun.

Gildi-lífeyrissjóður auglýsir eftir einstaklingi til að vinna að fjölbreyttum verkefnum í lífeyrisdeild
sjóðsins. Hjá sjóðnum starfar samhentur fjörutíu og fjögurra manna hópur og leggur Gildi áherslu á
góðan starfsanda, góð starfsskilyrði og jafnræði kynjanna. Gildi var Fyrirmyndarfyrirtæki VR árið 2021.
Leitað er að einstaklingi sem hefur áhuga á að veita fyrsta flokks þjónustu og ráðgjöf til sjóðfélaga,
með reynslu af starfi innan lífeyrissjóðs og af margþættum verkefnum á skrifstofu. Viðkomandi þarf
að búa yfir sjálfstæði í starfi, vilja til að tileinka sér nýjungar og takast á við fjölbreytt verkefni. Næsti
yfirmaður er deildarstjóri lífeyrisdeildar.
Starfssvið:
• Upplýsingagjöf og samskipti við viðskiptavini.
• Ráðgjöf varðandi réttindi sjóðfélaga.
• Móttaka, meðhöndlun og úrvinnsla umsókna.
• Lífeyrisútreikningar og skráningar.
• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við yfirmann.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Reynsla af starfi innan lífeyrissjóðs er kostur.
• Góð starfsreynsla af alhliða skrifstofustörfum.
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun.
• Sjálfstæði í starfi, nákvæmni og ögun í vinnubrögðum.
• Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar.
• Góð íslenskukunnátta.
• Góð tölvukunnátta skilyrði.

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

Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna.
Umsóknarfrestur er til og með 26. september nk.
Sótt er um starfið á www.vinnvinn.is.

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

Markaðsstjóri
Heimaleiga er hratt vaxandi fyrirtæki sem
þjónustar 200 hótelíbúðir í skammtímaleigu.
Meðal helstu verkefna Heimaleigu má nefna
Sif Apartments, Blue Mountain Apartments og
Iceland Comfort Apartments.

www.heimaleiga.is.

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

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

Heimaleiga leitar að jákvæðum og drífandi einstaklingi til þess að leiða markaðsstarf
fyrirtækisins. Markaðsstjóri sér um uppbyggingu vörumerkja fyrirtækisins ásamt umsjón
með öllu markaðsstarfi.
Helstu verkefni og ábyrgð:
•
Áætlanagerð og stefnumótun á sviði markaðsmála.
•
Uppbygging og markaðssetning vörumerkja.
•
Stafræn markaðssetning og vefumsjón, ásamt textagerð og ábyrgð á öllu kynningarefni.
•
Umsjón með samfélagsmiðlum, þar með talið auglýsingum.
•
Sölu- og markaðsgreiningar, greining markhópa ásamt leitarvélabestun.
•
Google Analytics og greiningar.
•
Yfirumsjón með framsetningu íbúða á sölurásum, Booking.com, Airbnb o.fl.
•
Þátttaka í stefnumótun og hugmyndavinnu.
•
Ýmis önnur tilfallandi verkefni.
Hæfniskröfur:
•
Háskólamenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi.
•
Reynsla af markaðsmálum.
•
Þekking og reynsla af vefumsjón, stafrænni markaðssetningu og samfélagsmiðlum.
•
Reynsla af greiningum og Google Analytics.
•
Reynsla af gerð kynningarefnis og textagerð.
•
Frumkvæði, skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð og metnaður til að ná árangri.
•
Jákvætt viðmót og framúrskarandi samskiptahæfni.
•
Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti.
Umsóknarfrestur er til og með 26. september nk.
Sótt er um starfið á www.vinnvinn.is.

Framkvæmdastjóri Orlofssjóðs
Kennarasamband Íslands var stofnað 1. janúar
árið 2000. Félagsmenn eru ríflega 10.500 og
starfa í leikskólum, grunnskólum, framhalds
skólum og tónlistarskólum.
Kennarasamband Íslands starfar á landsvísu
og innan þess eru átta aðildarfélög. Hlutverk
KÍ er að gæta hagsmuna og réttinda félags
manna, fara með samningsrétt um kaup og
kjör, efla fag og stéttarvitund, efla skólastarf,
kennaramenntun og starfsþróun félagsmanna.

Kennarasamband Íslands (KÍ) leitar að framkvæmdastjóra fyrir Orlofssjóð KÍ. Framkvæmdastjóri
ber ábyrgð á og stýrir daglegri starfsemi sjóðsins og vinnur náið með stjórn hans.
Leitað er að einstaklingi sem hefur farsæla reynslu af rekstri og stjórnun, á gott með samstarf
og samskipti og hefur áhuga á þróun og innleiðingu nýjunga. Á skrifstofu KÍ starfar öflugur hópur
fólks í verkefnamiðuðu vinnuumhverfi.
Helstu verkefni:
•
Daglegur rekstur og stjórnun Orlofssjóðs KÍ.
•
Þátttaka í áætlanagerð og kostnaðareftirlit.
•
Samningagerð og samskipti.
•
Ábyrgð á innkaupum.
•
Starfsmannamál.
•
Þróunarvinna og innleiðing breytinga.
•
Upplýsingagjöf til félagsmanna.
•
Önnur tilfallandi verkefni.
Hæfniskröfur:
•
Háskólapróf sem nýtist í starfi.
•
Reynsla af stjórnun, rekstri og áætlanagerð.
•
Leiðtogahæfni og framúrskarandi samskiptahæfni.
•
Jákvætt viðmót, drifkraftur, framsýni og lausnamiðuð nálgun.
•
Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.
•
Góð íslensku- og enskukunnátta.
Orlofssjóður á tæplega sextíu orlofseignir en auk þess tekur sjóðurinn á leigu
orlofseignir yfir sumartímann og endurleigir félagsmönnum.

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

Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna.
Umsóknarfrestur er til og með 27. september nk.
Sótt er um starfið á www.vinnvinn.is.

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

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

Vefst fátt fyrir þér?
Umbra leitar að liðsfélögum í öflugt vefteymi hjá Stjórnarráði Íslands.
Umbra sér um rekstur vefja Stjórnarráðsins, innri vefja ráðuneyta og er að taka
að sér þjónustu vegna Ísland.is. Umbra hefur mikinn metnað fyrir því að vefirnir
séu til fyrirmyndar og leitar að öflugum einstaklingum við vef- og ritstjórn.

Vefritstjóri sem er góður að
skrifa texta fyrir vefi og er annt
um upplifun notenda

Nánari upplýsingar
og umsóknir á
intellecta.is

Vefumsjónarmaður sem er
tilbúinn til að annast fjölbreytt
vefverkefni og veit hvernig á að
koma til móts við þarfir notenda

Umbra veitir ráðuneytum og stofnunum margvíslega þjónustu á
sviði upplýsingatækni og reksturs. Hjá Umbru vinnur fjölbreyttur
hópur saman að því að veita framúrskarandi þjónustu í góðu
umhverfi. Mikil tækifæri eru til staðar til að styðja betur við það
markmið stjórnvalda að Ísland verði meðal fremstu þjóða á sviði
stafrænnar tækni og þjónustu hins opinbera.

Umsóknarfrestur
til og með
28.09.2022

Hefur þú áhuga
á viðskiptum og
fyrirtækjarekstri?
Við leitum nú að öflugum og metnaðarfullum
einstaklingum með viðskiptamenntun sem
hafa mikinn áhuga á að læra um og vinna við
reikningsskil, skatta 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
nóvember og desember.

Nánari upplýsingar um störfin má
finna á kpmg.is Umsóknarfrestur
er til og með 25. september.
KPMG er alþjóðlegt fyrirtæki sem býður upp á tækifæri til starfsþróunar og fræðslu í sveigjanlegu vinnuumhverfi. Hjá KPMG starfa um
300 einstaklingar á 16 skrifstofum um land allt með fjölbreytta menntun og reynslu sem þjónusta viðskiptavini í einka- og opinbera geiranum.

Ertu meira
en möppudýr?
Umbra leitar að liðsfélögum til að vera hluti af spennandi
vegferð við að auka samrekstur, bæta tæknilega innviði
ríkisins og skapa umhverfi sem styður við aukna sjálfvirkni
og samvinnu milli stofnana og ráðuneyta.

Gagnastjóri með áhuga á
þróun og innleiðingu
stjórnkerfa

Gagnasérfræðingur sem
getur smíðað skýrslur
og tileinkað sér nýjungar

Ferlasérfræðingur
sem kann að innleiða og
sjálfvirknivæða verkferla

Viðskiptastjóri Microsoft 365
með ríka þjónustulund

Þjónustulundaður og
úrræðagóður liðsfélagi í
notendaþjónustu

Kerfisstjóri með reynslu af
rekstri og innleiðingu
tölvukerfa

Umsóknarfrestur
til og með 28.09.2022

Verkefnastjóri með þekkingu
á upplýsingatækni

Umbra veitir ráðuneytum og stofnunum
margvíslega þjónustu á sviði upplýsingatækni
og reksturs. Hjá Umbru vinnur fjölbreyttur hópur
saman að því að veita framúrskarandi þjónustu
í góðu umhverfi. Framundan er áframhaldandi
innleiðing og stuðningur við Microsoft 365
skrifstofuumhverfi ríkisins með uppbyggingu
öflugs þjónustukjarna í góðu samstarfi við
tæknibirgja.

Nánari upplýsingar og
umsóknir á intellecta.is
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Ertu fer Ð alangur me Ð
áhuga á alþjó Ð amálum?
Skrifstofa Alþingis auglýsir eftir öflugum sérfræðingi til starfa í alþjóðadeild þingsins.
Sérfræðingar deildarinnar veita utanríkismálanefnd og alþjóðanefndum faglega aðstoð og ráðgjöf, m.a. á
sviði alþjóðamála, við undirbúning fyrir þátttöku í alþjóðlegum fundum, gagna- og upplýsingaöflun og
undirbúning fyrir alþjóðlega þingmannafundi sem haldnir eru á Íslandi. Starfið er fjölbreytt og krefjandi í
lifandi starfsumhverfi og því fylgja umtalsverð ferðalög.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Umsjón með starfi alþjóðanefnda
• Fagleg ráðgjöf á sviði alþjóðamála
• Upplýsinga- og greiningarvinna, svo sem ritun
minnisblaða og talpunkta
• Skipulag alþjóðlegra funda og ráðstefna hérlendis
• Skipulag þátttöku í fundum og ráðstefnum erlendis
• Gerð þingmála

Hæfniskröfur
•
•
•
•
•
•
•

Meistarapróf á sviði alþjóðastjórnmála
Góð þekking á alþjóðamálum
Starfsreynsla á sviði alþjóðlegs samstarfs er kostur
Reynsla af skipulagningu funda og ráðstefna er kostur
Framúrskarandi samskiptahæfni og sveigjanleiki
Frumkvæði, sjálfstæði, jákvæðni og skipulagshæfni
Framúrskarandi færni til að tjá sig í ræðu og riti á
íslensku og ensku
• Góð kunnátta í dönsku eða öðru Norðurlandamáli

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem forseti
Alþingis og Félag starfsmanna Alþingis hafa gert.
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.
Starfshlutfall er 100%

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

intellecta.is

RÁÐNINGAR

Umsóknarfrestur er til og með 26.09.2022.
Sótt er um starfið á Starfatorgi.
Nánari upplýsingar veitir:
Hildur Eva Sigurðardóttir, forstöðumaður nefndasviðs hildureva@althingi.is - 563-0500

gildi skrifstofu alþingis eru fagmennska, virðing og framsækni.

Við leitum að liðsauka
Tjónamatsfulltrúi eignatjóna
Brennur þú fyrir þjónustuveitingu, ráðgjöf og samskiptum? Átt þú gott með að vinna í teymi starfsfólks sem sinnir fjölbreyttum og ólíkum verkefnum frá degi til dags?
Vörður leitar að öflugum liðsauka í teymi þeirra sem vinna að tjónamati innan eignatjóna. Helstu verkefni snúa að þjónustu við viðskiptavini í tengslum við eignatjón,
ákvörðun um bótaskyldu, uppgjör tjóna ásamt kostnaðar- og verkeftirliti sem og vettvangsskoðanir og áhættumat.
Við hvetjum alla áhugasama einstaklinga til að sækja um en umsækjandi þarf að hafa viðeigandi menntun á sviði verkfræði, byggingatæknifræði, iðngreina eða sambærilegrar
menntunar sem nýtist í starfi.
Helstu verkefni

Hæfniskröfur

- Þjónusta við viðskiptavini félagsins í tengslum við eignatjón

- Verk- eða byggingatæknifræðimenntun og/eða meistaragráða í iðngrein

- Mat á tjónum og bótaskyldu, kostnaðarmat og uppgjör eignatjóna

- Frumkvæði, þjónustulipurð og fagmennska

- Verkumsjón/eftirlit og samskipti við hagaðila og birgja

- Skipulögð vinnubrögð, vandvirkni og nákvæmni

- Vettvangsskoðanir í tengslum við tjón

- Sjálfstæði og metnaður í vinnubrögðum

- Áhættumat fasteigna

- Góð samningatækni og framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum

Tekið er á móti umsóknum á ráðningarvef félagsins á vordur.is. Nánari upplýsingar veitir Kristinn Þór Guðmundsson teymisstjóri, kristinng@vordur.is
eða Hrefna Kristín Jónsdóttir framkvæmdastjóri tjónaþjónustu, hrefna@vordur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 25. september nk.
Vörður er ört stækkandi tryggingafélag með yfir 65 þúsund viðskiptavini um land allt, bæði einstaklinga og fyrirtæki. Félagið býður upp á nútímalegt vinnuumhverfi og byggir
á umbótamenningu þar sem áhersla er lögð á framsækna hugsun, sveigjanleika, árangur, sjálfbærni, vellíðan og starfsánægju.
Vörður hlaut hvatningarverðlaun jafnréttismála 2021 með áherslu á kynjajafnrétti og hvatningarverðlaun fyrir framúrskarandi samfélagsábyrgð 2020 frá Creditinfo og Festu.
Vörður er jafnlaunavottað fyrirtæki frá árinu 2014.

ÖFLUGIR LEIÐTOGAR FYRIR ÞRJÚ NÝ SVIÐ

Veðurstofa Íslands auglýsir eftir leiðtogum í störf framkvæmdastjóra þriggja nýrra sviða
Sviðin þrjú eru hluti af breyttu skipulagi Veðurstofunnar þar sem til verða tvö ný kjarnasvið, annars vegar athugana- og upplýsingatæknisvið
og hins vegar þjónustu- og rannsóknarsvið. Að auki verður til stoðsvið fjármála og reksturs.
Allt ytra umhverfi Veðurstofunnar einkennist af vaxandi áskorunum, allt frá tækniþróun og kröfum samfélagsins um aukna þjónustu til
áskorana vegna loftslagsbreytinga. Með nýju skipulagi verður Veðurstofan betur í stakk búin til að takast á við þessar áskoranir.
Um er að ræða þrjár nýjar stöður framkvæmdastjóra sem bjóða upp á spennandi og krefjandi verkefni í að efla þjónustu við samfélagið og
byggja upp hátækniumhverfi þar sem viðfangsefnið er síbreytileg náttúra Íslands.
FRAMKVÆMDASTJÓRI ÞJÓNUSTU- OG RANNSÓKNARSVIÐS
Á þjónustu- og rannsóknarsviði eru þekkingaröflun, rannsóknir, veðurþjónusta,
spár, náttúruvárvöktun og miðlun upplýsinga samþætt á einu sviði. Nýr
framkvæmdastjóri mun leiða vinnu við mótun þjónustustefnu Veðurstofunnar
og innleiðingu hennar. Framkvæmdastjórinn ber m.a. ábyrgð á forgangsröðun
verkefna og samþættingu verkefnavinnu sviðsins ásamt því að bera heildar
ábyrgð á því að Veðurstofan sinni lögbundinni og samningsbundinni þjónustu
og rannsóknum. Er jafnframt fulltrúi Veðurstofunnar í erlendu samstarfi og
samvinnu er víkur að þjónustu og rannsóknum.

FRAMKVÆMDASTJÓRI ATHUGANA- OG UPPLÝSINGATÆKNISVIÐS
Á nýju sviði er verið að samþætta gagnasöfnun Veðurstofunnar, rekstur
á mælitækjum og búnaði sem staðsettur er víða um land, rekstur og
viðhald upplýsingatækniinnviða og rekstur og þróun á upplýsingatækni.
Hlutverk framkvæmdastjóra athugana- og upplýsingatæknisviðs er að leiða
uppbyggingu, þróun og rekstur tækniinnviða og ber hann ábyrgð á að tryggja
virkni og viðhald tækniinnviða þannig að þeir uppfylli innri og ytri þarfir og
kröfur um öryggi. Er jafnframt fulltrúi Veðurstofunnar í erlendu samstarfi og
samvinnu er víkur að innviðum.

FRAMKVÆMDASTJÓRI FJÁRMÁLA- OG REKSTRARSVIÐS
Fjármála- og rekstrarsvið er nýtt stoðsvið sem sinnir verkefnum á sviði fjármála,
reksturs fasteigna, notendaþjónustu tölvumála, skjalamála og margs konar innri
þjónustu fyrir starfsmenn. Nýr framkvæmdastjóri gegnir veigamiklu hlutverki
við að leiða stofnunina inn í nútímalegri umgjörð fyrir verkefna-, rekstrar- og
fjárfestingaráætlanir í stofnunarinnar og skapa skilvirkt umhverfi fyrir aðra
stjórnendur sem hafa rekstrarlega ábyrgð innan Veðurstofunnar.

HLUTI AF MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUM
Gerð er krafa um háskólamenntun sem nýtist í starfi og er framhaldsmenntun
nauðsynleg. Viðkomandi þarf að hafa víðtæka og farsæla stjórnunarreynslu og
reynslu af stefnumótun, áætlunargerð, verkstýringu og innleiðingu breytinga.
Gerð er krafa um framúrskarandi samskiptafærni og hæfni til að ná árangri í
samvinnu við stjórnvöld og hagaðila og þvert á starfseiningar stofununarinnar.

HLUTI AF MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUM
Gerð er krafa um háskólamenntun sem nýtist í starfi og er framhaldsmenntun
æskileg. Viðkomandi þarf að hafa víðtæka og farsæla stjórnunarreynslu og
haldgóða reynslu af breytingarstjórnun. Gerð er krafa um farsæla reynslu af
stefnumótun, áætlunargerð, verkstýringu og innleiðingu breytinga. Viðkomandi
þarf að hafa haldgóða innsýn í tækniumhverfi og þau tækifæri og áskoranir sem
tengjast fjórðu iðnbyltingunni.

HLUTI AF MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUM
Gerð er krafa um háskólamenntun sem nýtist í starfi og er framhaldsmenntun
æskileg. Viðkomandi þarf að hafa víðtæka og farsæla stjórnunarreynslu og
reynslu af stefnumótun, áætlunargerð, verkstýringu og innleiðingu breytinga.
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af umsjón með fjármálum, ferli áætlanagerðar
og eftirfylgni. Gerð er krafa um framúrskarandi samskiptafærni og hæfni til
að ná árangri í samvinnu við stjórnvöld og hagaðila og þvert á starfseiningar
stofununarinnar.

Umsóknir eru fylltar út á heimasíðu Hagvangs, hagvangur.is,
en þar eru jafnframt nánari upplýsingar um störfin. Tengiliðir
eru Inga S. Arnardóttir (inga@hagvangur)

Hlutverk Veðurstofu Íslands er að stuðla að bættu öryggi almennings, eigna og innviða gagnvart
öflum náttúrunnar, jafnframt því að styðja sjálfbæra nýtingu náttúrunnar og samfélagslega
hagkvæmni. Því hlutverki sinnir starfsfólk Veðurstofunnar með vöktun lofts, láðs og lagar, byggðri á
öflun, varðveislu og greiningu gagna, rannsóknum, þróun og miðlun upplýsinga.

og Geirlaug Jóhannsdóttir (geirlaug@hagvangur.is).
Umsóknarfrestur er til og með 3. október, nk.

Veðurstofa Íslands er opinber stofnun sem heyrir undir umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið.
Á Veðurstofunni starfa um 140 manns með fjölbreytta menntun og starfsreynslu sem spannar mörg
fræðasvið. Auk þess starfar fjöldi fólks við athugana- og eftirlitsstörf víðsvegar um landið.

Gildi Veðurstofunnar eru þekking, áreiðanleiki,
framsækni og samvinna. Ráðningar hjá stofnuninni
taka mið af þessum gildum.

Nánari upplýsingar um Veðurstofu Íslands má finna á vedur.is
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Óskum eftir að ráða þjónustufulltrúa
í verkstæðismóttöku Suzuki bíla h/f.

Þjónustufulltrúi

Viðkomandi þarf að vera mikla þekkingu og áhuga á
bílum. Vera jákvæður, sterkur í mannlegum samskiptum
og með góða þjónustulund.
Áhugasamir sendið tölvupóst með ferilskrá á
verkstaedi@suzuki.is fyrir 28 sept.

Framkvæmdastjóri
Félag prófessora við ríkisháskóla auglýsir laust til umsóknar
starf framkvæmdastjóra. Um hálft starf er að ræða.
Félag prófessora við ríkisháskóla er stéttarfélag prófessora við
Háskóla Íslands, Háskólann á Akureyri, Háskólann á Hólum og
Landbúnaðarháskóla Íslands, en starfsstöð framkvæmdastjórans
verður í Reykjavík.
Framkvæmdastjórinn vinnur náið með stjórn félagsins að málefnum er varða félagið og félagsmenn þess. Í því felst að fylgja eftir
ákvörðunum stjórnar og sinna fyrirspurnum og fyrirgreiðslu við
einstaka félagsmenn vegna kjaratengdra málefna. Einnig er ætlast
til þess að framkvæmdastjóri sýni verulegt frumkvæði varðandi
daglegan rekstur skrifstofu og stefnumótun til lengri tíma.

Rennismiðir og samsetning á Raftjökkum

Kröfur um menntun og reynslu:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfinu er skilyrði.
• Viðamikil reynsla af stjórnun og/eða rekstri félagasamtaka
er æskileg.
• Nákvæmni og öryggi í meðferð tölulegra gagna.
• Færni í mannlegum samskiptum og samstarfi.
• Reynsla af launaútreikningum og samingagerð er kostur.
• Reynsla af umsjón með uppfærslu og þróun heimasíðu er kostur.

Vegna aukinna verkefna viljum við ráða 2 starfskrafta í samsetningu á raftjökkum
sem við framleiðum. Handlagni skilyrði. Konur velkomnar.
2 rennismiðir óskast. Erum með 3 Okuma rennibekki, 2 Harrison rennibekki og 2 Milltronics
fræsivélar allar CNC. Kunnátta á CNC vélar skilyrði. Vélarnar eru allar nokkuð stórar.

Umsóknarfrestur er til og með 10. október 2022
Umsókn og fyrirspurnir sendist til Félags prófessora
við ríkisháskóla fpr@hi.is
Í umsókn er mikilvægt að skýrt komi fram hvernig ofangreindum
hæfnikröfum er mætt. Geta þarf tveggja meðmælenda.

Umsóknir og ferilskrá sendist á isotech@isotech.is
Frekari upplýsingar í síma 5556200
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VIÐ Á FRIDAYS™
STÖNDUM Í
STÓRRÆÐUM OG
VANTAR GOTT
FÓLK!

Hagfræðingur
SEÐL AB ANKI ÍSL ANDS

ÞJÓNA Í SAL OG Á BAR

Vegna mikilla anna þurfum við að bæta við
öflugum þjónum og barþjónum.

SEÐLABANKI ÍSLANDS óskar eftir að ráða hagfræðing á svið hagfræði og peningastefnu.
Hagfræði og peningastefna annast rannsóknir og greiningu á þróun efnahags- og peningamála, gerir þjóðhags- og
verðbólguspár og tekur þátt í mótun stefnunnar í peningamálum. Sviðið hefur m.a. umsjón með útgáfu ársfjórðungsritsins Peningamála og enskri útgáfu þess Monetary Bulletinn.

Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Almennar rannsóknir, einkum á sviði
peninga- og þjóðhagfræði
• Þátttaka í gerð verðbólgu- og þjóðhagsspáa
bankans
• Vinna í tengslum við greiningu og skrif í
Peningamál
• Tilfallandi verkefni og ráðgjöf á ábyrgðarsviðum Seðlabankans

•
•
•
•
•
•

Meistarapróf í hagfræði
Reynsla af rannsóknum á sviði peninga- og þjóðhagfræði
Reynsla af notkun tölfræðiforrita í hagrannsóknum
Gott vald á mæltu og rituðu máli, bæði íslensku og ensku
Góð hæfni í að setja fram fræðilegt efni á skýran hátt
Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna
sjálfstætt og með öðrum
• Frumkvæði, nákvæmni í vinnubrögðum og metnaður í starfi

Nánari upplýsingar um störfin veita Þórarinn G. Pétursson, aðalhagfræðingur og framkvæmdastjóri hagfræði og peningastefnu
(thorarinn.petursson@sedlabanki.is) og Erla Traustadóttir sérfræðingur á mannauðssviði (mannaudur@sedlbanki.is). Umsóknarfrestur er til og með 3. október.
Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík. Sótt er um starfið á heimasíðu Seðlabanka
Íslands, www.sedlabanki.is/storf. Með umsókn þarf að fylgja ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein
fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu rökstudd.

2022 - 2025

Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun bankans og er fólk af öllum kynjum hvatt
til að sækja um. Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja. Umsóknir gilda í sex mánuði og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Vakin er athygli umsækjenda á því að um ráðningarferlið
gilda m.a. stjórnsýslulög nr. 37/1993, upplýsingalög nr. 140/2012 og lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

Við leitum af skemmtilegu fólki sem er 20 ára
og eldra. Brosmildi, metnaður og almennur
hressleiki skilyrði ásamt því að hafa gaman að
góðum mat og drykk.
Reynsla af þjónustustörfum er mikilvæg.

KOKKA OG AÐSTOÐ Í ELDHÚS

Við leitum að matreiðslufólki í fullt starf og
í hlutastarf á daginn, kvöldin og um helgar.
Unnið er á 2-2-3 vaktafyrirkomulagi. Okkur
vantar skemmtilegt fólk sem er til í að
hjálpa okkur að tryggja 100% Fridays bragð.

Í RÚM 20 ÁR HEFUR FÓLK Á ÍSLANDI
HEIMSÓTT FRIDAY’S Í LEIT AÐ EKTA
AMERÍSKUM MAT OG DRYKK.
NÚ ERUM VIÐ AÐ ENDURNÝJA MATSEÐIL
OG YFIRFARA HVERT ATRIÐI TIL AÐ
TRYGGJA 100% FRIDAYS BRAGÐ OG
STEMMNINGU.
Umsóknir sendist á johannes@fridays.is

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu ríkisins sem heyrir undir forsætisráðherra. Markmið bankans
er að stuðla að stöðugu verðlagi, fjármálastöðugleika og traustri og öruggri fjármálastarfsemi. Þá skal
bankinn sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem að varðveita gjaldeyrisforða og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi. Hjá Seðlabankanum starfar öflug liðsheild og leggur
bankinn ríka áherslu á metnaðarfullt og hvetjandi starfsumhverfi sem einkennist af trausti, fagmennsku,
þekkingu og framsækni.

Smáralind, Hagasmára 1 - Sími 570 4400

W E A R E R EC R U I T I N G O U T S TA N D I N G S P EC I A L I S T S A N D D E V E LO P E R S

INTERNATIONAL SALES MANAGER
CUSTOMER SERVICE LEAD

QUALITY ASSURANCE ENGINEER

Tern Systems are a trusted provider of Air Traffic Control solutions.

We are a diverse company with over a third of our staff hailing from

We are looking for people with great talents, who are naturals at

outside of Iceland - an incredible 16 nationalities in total.

collaboration, and who have a passion solving meaningful problems.

Our homegrown and foreign talent work with Air Traffic Navigation

Join us in building a new generation of Air Traffic Control systems

industry experts to create solutions that appeal far beyond our borders

_ A P P LY

@

www.tern.systems

_ ENQUIRIES

jobs@tern.is
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Vinnueftirlitið leitar að öflugum
sérfræðingi í hreyfi- og stoðkerfi

Vinnueftirlitið er miðstöð vinnuverndarstarfs í landinu og er hlutverk þess að
tryggja að allir komi heilir heim úr vinnu.
Lykilþættir í starfsemi stofnunarinnar er
að stuðla að öruggu og heilsusamlegu
vinnuumhverfi með áherslu á forvarnir og
eftirlit með vinnuumhverfi vinnustaða og
með vinnuvélum og tækjum.
Einnig annast stofnunin fræðslu um vinnuvernd, virka innleiðingu öryggismenningar
á vinnustöðum, gott félagslegt starfsumhverfi, heilsueflingu á vinnustöðum og
markvissar aðferðir í vinnuverndarstarfi.
Gildi Vinnueftirlitsins eru frumkvæði,
forvarnir og fagmennska.
Nánari upplýsingar um stofnunina má
finna á heimasíðu hennar
www.vinnueftirlit.is.

Við leitum að metnaðarfullum og drífandi sérfræðingi með þekkingu á hreyfi- og stoðkerfi
til að stuðla að aukinni vinnuvernd á innlendum vinnumarkaði.
Hlutverk Vinnueftirlitsins er að styðja við að allt fólk komi heilt heim úr vinnu og stuðla að öruggu
og heilsusamlegu vinnuumhverfi með áherslu á forvarnir.
Mögulegt er að sinna starfinu frá starfsstöðvum Vinnueftirlitsins í Reykjavík, Reykjanesbæ, á Akranesi eða á Selfossi.

Umsóknarfrestur er til og með 22. september.
Sótt er um starfið á www.alfred.is.
Allar nánari upplýsingar um verkefni, ábyrgð og hæfniskröfur er að finna á vinnueftirlitid.is

Viltu hafa
rafmögnuð áhrif?
Sérfræðingur í kerfisgreiningum
og áætlanagerð
Þróunar- og tæknisvið Landsnets óskar eftir að ráða til starfa
öflugan sérfræðing sem vill hafa áhrif á framtíðina. Viðkomandi
verður hluti af teymi sérfræðinga sem vinnur áætlanir um uppbyggingu og þróun raforkukerfisins fyrir framkvæmdir á vegum
Landsnets. Sviðið vinnur rannsóknir og greiningar, framkvæmir
umhverfismat og undirbúningsverk sem nauðsynleg eru til að
taka ákvörðun um framkvæmdir í flutningskerfi raforku.
Starf sérfræðings í kerfisgreiningum er fjölbreytt og krefjandi.
Helstu verkefni felast í kerfisgreiningum, eignastýringu og
áætlanagerð sem leggur grunninn að fjárfestingum Landsnets
í flutningsmannvirkjum, bæði endurnýjun eldri virkja sem og
vegna framtíðarþróunar kerfisins. Framundan eru spennandi
tímar orkuskipta í landinu sem gera miklar kröfur til afkastagetu
og áreiðanleika flutningskerfisins og því fjölmargar áskoranir
sem þarf að bregðast við á lausnamiðaðan og faglegan hátt.
Næsti yfirmaður er Gnýr Guðmundsson, yfirmaður greininga
og áætlana í raforkukerfinu.

Menntunar- og hæfniskröfur
•
•
•
•
•
•

Menntun á sviði tækni- eða verkfræði. Mikil
starfsreynsla getur vegið upp á móti formlegri menntun
Reynsla af greiningum, gagnavinnslu og framsetningu
gagna (t.d. Power BI)
Hæfni í uppbyggilegum samskiptum og samvinnu.
Skipulögð og öguð vinnubrögð
Hæfni og þor til að taka ákvarðanir og tjá sig
Sjálfstæði í vinnubrögðum og staðfesta við úrvinnslu
verkefna

Umsóknarfrestur er til og með 28. september nk.
Sótt er um starfið á landsnet.is.
Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá
og kynningarbréf.
Nánari upplýsingar veitir Jason Már Bergsteinsson,
mannauðssérfræðingur, mannaudur@landsnet.is.

Við erum lykilinnviður þjóðarinnar og allt okkar starf snýst um að miðla orku sem drífur áfram lífsgæði og
sköpunarkraft samfélagsins til framtíðar. Við leggjum áherslu á virðingu, samvinnu og ábyrgð. Við erum
framsækið þekkingarfyrirtæki sem býður kraftmiklu starfsfólki spennandi verkefni við aðstæður þar sem
umhyggja, jafnrétti og öryggi eru í fyrirrúmi.

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

RÁÐGJÖF
RÁÐNINGAR
RANNSÓKNIR
Síðumúla 5 • 108 Reykjavík • 511 1225 • intellecta.is
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Ertu fer Ð alangur me Ð
áhuga á alþjó Ð amálum?
Skrifstofa Alþingis auglýsir eftir öflugum sérfræðingi til starfa í alþjóðadeild þingsins.
Sérfræðingar deildarinnar veita utanríkismálanefnd og alþjóðanefndum faglega aðstoð og ráðgjöf, m.a. á
sviði alþjóðamála, við undirbúning fyrir þátttöku í alþjóðlegum fundum, gagna- og upplýsingaöflun og
undirbúning fyrir alþjóðlega þingmannafundi sem haldnir eru á Íslandi. Starfið er fjölbreytt og krefjandi í
lifandi starfsumhverfi og því fylgja umtalsverð ferðalög.

Helstu verkefni og ábyrgð

Frekari upplýsingar um starfið

• Umsjón með starfi alþjóðanefnda
• Fagleg ráðgjöf á sviði alþjóðamála
• Upplýsinga- og greiningarvinna, svo sem ritun
minnisblaða og talpunkta
• Skipulag alþjóðlegra funda og ráðstefna hérlendis
• Skipulag þátttöku í fundum og ráðstefnum erlendis
• Gerð þingmála

Hæfniskröfur

Erum við
að leita
að þér?

•
•
•
•
•
•
•

Meistarapróf á sviði alþjóðastjórnmála
Góð þekking á alþjóðamálum
Starfsreynsla á sviði alþjóðlegs samstarfs er kostur
Reynsla af skipulagningu funda og ráðstefna er kostur
Framúrskarandi samskiptahæfni og sveigjanleiki
Frumkvæði, sjálfstæði, jákvæðni og skipulagshæfni
Framúrskarandi færni til að tjá sig í ræðu og riti á
íslensku og ensku
• Góð kunnátta í dönsku eða öðru Norðurlandamáli

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem forseti
Alþingis og Félag starfsmanna Alþingis hafa gert.
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.
Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 26.09.2022.
Sótt er um starfið á Starfatorgi.
Nánari upplýsingar veitir:
Hildur Eva Sigurðardóttir, forstöðumaður nefndasviðs hildureva@althingi.is - 563-0500

gildi skrifstofu alþingis eru fagmennska, virðing og framsækni.

Amazing opportunities
Can you see yourself working in an innovative software company where you are
empowered to influence the future success and growth of the business?

If the answer is yes, LS Retail might have an exciting opportunity for you!

Are you business minded lawyer?

LS Retail is looking for a business-minded individual with a law degree to join
our Partner Operations team as a Partner Success Specialist.

Do you want to be a software licenses expert?

If you have knowledge about process improvements and a keen interest in
selling software licenses globally, this is a great opportunity for you!

Partner Operations provides LS Retail partners and customers around the
world with LS Retail software licenses and related services, including central
management of partner agreements and programs.

For details and more info visit:
careers.lsretail.com
Please apply before 25th of September

STARFSMAÐUR
FASTEIGNA &
ÚTISVÆÐA
LBHÍ Á
HVANNEYRI

Smiðir, málarar og
múrarar óskast til starfa
AQ-rat ehf byggingaverktakar leggja áherslu á að veita
fyrirtækjum, húsfélögum og einstaklingum faglega og góða
þjónustu, allt frá nýsmíði til viðhalds og endurbóta.
Vegna aukinna verkefna leitum við af öflugum smiðum,
málurum og múrurum til að slást í hópinn með okkur og takast
á við krefjandi verkefni.

Starfsmaður óskast í 100% starf til þess að sinna fasteignum og útisvæðum Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri.

Hæfniskröfur:
• Iðnmenntun og að lámarki 5 ára starfsreynsla
• Fagleg og sjálfstæð vinnubrögð
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum skilyrði
• Metnaður til að skila af sér vel unnu verki

HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐ

HÆFNISKRÖFUR

Umsóknir skulu sendast ásamt ferilskrá á runar@aqrat.is
merkt „Verktakar-1709“

+ Húsvarsla og aðstoð við rekstrarsvið

+ Iðnmenntun æskileg (s.s. pípulagnir, smíði, rafvirkjun,

Nánari upplýsingar um starfið veitir Rúnar í síma 8920688

+ Umhirða fasteigna, innviða og útisvæða

+ Vinnuvélaréttindi skilyrði

+ Viðhald og eftirlit með nemendagörðum LbhÍ

+ Haldgóð reynsla af ýmsum verklegum framkvæmdum

+ Viðhaldsverkefni innan- og utanhúss

+ Þekking og reynsla af viðhaldi fasteigna og útisvæða

+ Grassláttur, trjáklippingar, umhirða gróðurbeða

+ Þjónustulund og góð samskiptahæfni

og kennsluskrifstofu

skrúðgarðyrkja)

og almenn útistörf

+ Samstarfsvilji og frumkvæði

+ Umsjón með snjómokstri og aðgengismálum

að skólanum

UMSÓKNARFRESTUR er til og með 5.10. 2022

+ Önnur tilfallandi verkefni

Sótt er um á starfatorg.is

Hlutverk Landbúnaðarháskóla Íslands er að skapa og miðla þekkingu á sviði sjálfbærrar nýtingar auðlinda, umhverfis,
skipulags og matvælaframleiðslu á Norðurslóðum.

FREKARI UPPLÝSINGAR
Guðmunda Smáradóttir, mannauðs- og gæðastjóri gudmunda@lbhi.is - 433 5000
Kristín Theodóra Ragnarsdóttir, rekstrar- og fjármálastjóri - theodora@lbhi.is - 433 5000
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og hafa gert.
Landbúnaðarháskóli Íslands áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

WWW.LBHI.IS

·

HVANNEYRI

�

433 5000

Spennandi starf
á sviði gervihnattafjarskipta

Inmarsat Solutions ehf.
leitar að þjónustustjóra

Starf þjónustustjóra býður upp á fjölbreytileg

Starfið felur meðal annars í sér

og spennandi verkefni samhliða ört vaxandi

› uppsetningu, bilanagreiningu og viðgerðir

þróun á sviði internettenginga fyrir skip.

á gervihnattafjarskiptabúnaði fyrir skip
› innleiðingu og uppsetningu á innra

Inmarsat Solutions ehf. er að hluta til í eigu
Inmarsat Global Ltd. sem hefur verið leiðandi
á sviði gervihnattafjarskipta fyrir sjófarendur

netkerfi fyrir skip
› ráðgjöf um tæknilegar lausnir
til viðskiptavina

í yfir 40 ár, með þjónustusvæði um allan heim.
Við leitum að einstaklingi með
Ef þú vilt taka þátt í slíkum tækniframförum þá skaltu senda okkur umsókn
á johann.bjarnason@inmarsat.com.

› menntun á sviði rafeinda-, fjarskiptaog tölvubúnaðar
› góða þekkingu á internet- og tölvubúnaði
› frumkvæði og drifkraft

Umsóknarfrestur er til og með 26. september.

› góða enskukunnáttu

intellecta.is

RÁÐNINGAR

ÖFLUGIR GREINENDUR TAKIÐ EFTIR!
Við leitum að tveimur sérfræðingum í einvalalið fjármála- og efnahagsráðuneytisins – hagfræðingi á sviði skattamála
og gagnadrifnum sérfræðingi sem brennur fyrir vinnumarkaðs- og mannauðsmálum. Í boði eru áhugaverð og lífleg
störf á krefjandi og skemmtilegum vinnustað þar sem hvatt er til framsækni og sjálfstæðra vinnubragða.

HAGFRÆÐINGUR Á SKRIFSTOFU SKATTAMÁLA

Starfið felur í sér stefnumörkun, áætlanagerð, greiningar og ráðgjöf. Skrifstofan tekur m.a. þátt í mótun stefnu í skattamálum og annarri tekjuöflun ríkisins og meðal helstu verkefna er undirbúningur og gerð lagafrumvarpa á sviði skattamála ásamt mati á áhrifum fyrirhugaðra skattbreytinga, auk ýmissa annarra verkefna, svo sem setningu heildarmarkmiða um tekjuöflun ríkissjóðs og alþjóðlegt samstarf. 11 sérfræðingar starfa á skrifstofunni.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Þátttaka í stefnumörkun og áætlanagerð er varðar
tekjuöflun ríkissjóðs.
• Gagnavinnsla og greining á horfum og þróun.
• Almenn umfjöllun í ræðu og riti um skattamál
og tekjuöflun ríkissjóðs.
• Stuðningur og ráðgjöf vegna skatta- og tekjumála
almennt.
• Ýmis nefndarstörf og þátttaka í starfshópum
á verkefnasviði skrifstofunnar.
• Samskipti við innlendar og erlendar stofnanir og
hagaðila á sviði skattamála.

Hæfniskröfur
• Hagfræði eða sambærileg menntun sem nýtist í
starfinu. Meistaragráða kostur.
• Reynsla af áætlanagerð og greiningarvinnu sem nýtist í
starfi.
• Góð þekking og reynsla af notkun og þróun reiknilíkana,
t.a.m. tölfræðiforritinu R.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Framúrskarandi samskiptahæfni auk hæfileika til að
leiða teymisvinnu.
• Mjög gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti
er skilyrði.

Nánari upplýsingar veita: Helga Jónsdóttir, skrifstofustjóri helga.jonsdottir@fjr.is og
Ragnheiður Valdimarsdóttir, mannauðsstjóri ragnheidur.valdimarsdottir@fjr.is

HAGFRÆÐINGUR HJÁ KJARA- OG MANNAUÐSSÝSLU RÍKISINS

Kjara- og mannauðssýsla ríkisins leitar að sérfræðingi til starfa sem er gagnadrifinn og með haldgóða þekkingu á
tölfræði. Kjara- og mannauðssýsla ríkisins (KMR) vinnur að stefnumörkun ríkisins í mannauðsmálum og sinnir stefnumarkandi ráðgjöf er varðar mannauðsstjórnun, ákvæði starfsmannalaga og framkvæmd kjarasamninga. KMR fer m.a.
með innleiðingu og eftirfylgni kjarasamninga, sinnir starfsþróun og fræðslumálum ríkisstarfsmanna og málefnum
forstöðumanna og stuðlar að framþróun í starfsumhverfi hjá ríkinu. 11 sérfræðingar starfa hjá KMR. Fram undan eru
krefjandi verkefni á vettvangi kjaramála, í málefnum stjórnenda og stefnumótun mannauðsmála ríkisins. Verkefnin fela
í sér mikil tækifæri fyrir einstakling með drifkraft og áhuga á vinnumarkaðsmálum.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Greining á þróun og horfum og framsetning vinnumarkaðsupplýsinga.
• Þáttaka í undirbúningi við gerð, framkvæmd og eftirfylgni kjarasamninga.
• Þátttaka í umbótum og framfaraverkefnum á opinberum vinnumarkaði.
• Afgreiðsla erinda m.a. frá stjórnvöldum og stéttarfélögum.
• Ýmis nefndarstörf og þátttaka í starfshópum.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólanám sem nýtist í starfi, í hagfræði eða skyldum
greinum. Meistarapróf er kostur.
• Reynsla af gagnavinnslu og framsetningu á tölfræðiupplýsingum.
• Mjög góð greiningarhæfni, gagnrýnin og lausnamiðuð
hugsun.
• Góð samskiptahæfni, sjálfstæði í vinnubrögðum
og hæfileiki til að taka þátt í teymisvinnu.
• Þekking og/eða reynsla af vinnumarkaðsmálum er
kostur.
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti
er skilyrði.

Nánari upplýsingar veita: Jökull Heiðdal Úlfsson skrifstofustjóri (jokull.ulfsson@fjr.is) og
Ragnheiður Valdimarsdóttir mannauðsstjóri (ragnheidur.valdimarsdottir@fjr.is)

Frekari upplýsingar um störfin:
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins. Meginhlutverk fjármála- og
efnahagsráðuneytis felst í yfirstjórn opinberra fjármála og efnahagsmála. Ráðuneytið fer með málefni fjármálamarkaðarins, ber ábyrgð á bættum stjórnunarháttum og áætlanagerð, hefur með höndum virka stjórn mannauðsmála ríkisins
og er leiðandi í umbótum og nýsköpun í rekstri ríkisins. Ráðuneytið hefur frumkvæði, fagmennsku og árangur að leiðarljósi í starfsemi sinni. Um 100 starfsmenn eru í starfsliði ráðuneytisins og nánari upplýsingar um starfsemi þess er að
finna á www.stjornarradid.is.
Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá birtingu þessarar auglýsingar, sbr. reglur nr. 1000/2019 um auglýsingu lausra starfa.
Sótt er um störfin á vefnum www.starfatorg.is Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Umsóknarfrestur er til og með 26. september nk.
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.
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Þrjú ný og spennandi störf
Hjá Heilsuvernd er vinnuumhverfið sveigjanlegt og í örum vexti og þróun. Við leitum að einstaklingum sem hafa jákvæðni
og góð samskipti að leiðarljósi, eru sjálfstæðir í vinnubrögðum en vilja jafnframt vera hluti af öflugu teymi.

Heilbrigðisgagnafræðingur

Klínískur lyfjafræðingur

Verkefnastjóri gæða og umbóta

Gott tækifæri til að byggja upp nýtt starf þar sem áhersla
er á gott skipulag, samskiptahæfni og lipurð í sveigjanlegu starfsumhverfi.

Gott tækifæri til byggja upp nýtt starf, vinna að nýjum
hugmyndum og framþróun í í vaxandi starfsemi.

Gott tækifæri fyrir einstakling með brennandi áhuga á gæðamálum
og umbótamenningu. Viðkomandi mun byggja upp og leiða gæðaog umbótastarf þvert á starfseiningar Heilsuverndar í samstarfi við
framkvæmdastjórn félagsins.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Sérhæfð verkefni, gæðaskráning, upplýsingagjöf,
gagnavinnsla og frágangur
• Verkefnaumsýsla
• Afleysing móttökuritara
• Önnur tilfallandi verkefni

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Þróun á nýju starfi klínísks lyfjafræðings
• Lyfjarýni (medication review) skjólstæðinga
• Lyfjasaga (medication reconsiliation) við flutning milli heilbrigðisstiga (transitions of care)
• Eftirlit með hááhættusömum lyfjum (high risk medication)
• Styðja við notkun klínískra leiðbeininga
• Svara lyfjatengdum fyrirspurnum lækna og hjúkrunarfræðinga
• Fræðsla fyrir starfsmenn

Menntunar- og hæfnikröfur
• Íslenskt starfsleyfi sem heilbrigðisgagnafræðingur
• Sjálfstæði í starfi og skipulögð vinnubrögð
• Þjónustulund, jákvæðni og lipurð í samskiptum

Menntunar og hæfnikröfur:
• MS-próf í klínískri lyfjafræði
• Starfsleyfi sem lyfjafræðingur á Íslandi
• Starfsreynsla sem klínískur lyfjafræðingur kostur

Starfshlutfall er 80-100%.

Um Heilsuvernd:
Hjá Heilsuvernd og dótturfélögum starfar öflugt teymi sérfræðinga sem sinna fjölbreyttum störfum á sviði heilbrigðisþjónustu.
Markmið Heilsuverndar er að hafa jákvæð áhrif á lífsgæði fólks og efla heilbrigði og vellíðan.
Heilsuvernd er starfrækt í björtu og nýju húsnæði á besta stað við Elliðaárdalinn.
Starfsandi og aðstaða er til fyrirmyndar og við höfum metnað til að bjóða upp á framúrskarandi þjónustu við alla sem til okkar leita.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Gæða- og umbótastarf og umsjón með gæðaúttektum
• Þátttaka í stjórnun, stefnumótun og innleiðingu breytinga
• Ábyrgð á fræðslu til starfsmanna varðandi gæðamál og umbætur
• Ferlagreining – endurskoðun, innleiðing og utanumhald verkferla
• Úttektar og umbótaverkefni
Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af gæða- og umbótastarfi
• Reynsla af gæðastarfi í heilbrigðisgeiranum er kostur
• Vottun í verkefnastjórnun er kostur
• Sjálfstæði í starfi og skipulögð vinnubrögð
• Drifkraftur, jákvæðni og lipurð í samskiptum

Nánari upplýsingar um störfin veitir
Elín Hjálmsdóttir, framkvæmdastjóri mannauðs- og
markaðsmála elin@hv.is
Tekið er á móti umsóknum á heimasíðu Heilsuverndar
www.hv.is.
Umsóknarfrestur er til og með 22. september.

RÁÐGJÖF

RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR

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

Starfsmenn eru lykill
að árangri allra fyrirtækja.

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

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is

Rannsóknir auka þekkingu
og gera ákvarðanir markvissari

Laus störf á tæknisviði Skattsins
Á tæknisviði Skattsins er unnið að fjölbreyttum verkefnum sem miða að liprum og öruggum
stafrænum samskiptum við almenning og öruggri og hagkvæmri úrvinnslu upplýsinga sem
Skattinum berast. Gildi Skattsins eru fagmennska, framsækni og samvinna.

Öryggisstjóri í upplýsingatækni
Helstu verkefni upplýsingaöryggisstjóra Skattsins:
• Hafa eftirlit með og stuðla að framkvæmd
upplýsingaöryggisstefnu embættisins í samræmi við
ISO 27001 staðalinn.
• Sinna öryggismálum er snúa að vörslu gagna, aðgengi
og öryggisreglum í samskiptum við þjónustuaðila o.fl.
• Yfirumsjón með innleiðingu og rekstri á stjórnkerfi
upplýsingaöryggis.
• Annast gerð verkferla og handbóka og sjá um innri
úttektir er varða upplýsingaöryggi.
• Framkvæmd áhættumats og þátttaka í neyðarstjórnun.
• Umsjón með þjálfun og fræðslu til starfsmanna um
m.a. upplýsingaöryggi.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. verkfræði,
tölvunarfræði, kerfisfræði o.fl. (lágmarksmenntun
er bakkalár gráða).
• Reynsla af stjórnun öryggismála í hugbúnaðareða upplýsingatæknigeira.
• Þekking á ISO 27001 staðlinum er nauðsynleg.
• Reynsla af gæðastarfi og verkefnastjórnun er kostur.
• Skipulögð, nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð.
• Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli.
• Sveigjanleiki, frumkvæði og metnaður.
• Fáguð framkoma og lipurð í samskiptum.
• Jákvæðni og rík þjónustulund.
• Geta til að vinna undir álagi.
• Hreint sakavottorð.
Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfsstöð á Laugavegi
166. Nánari upplýsingar um starf öryggisstjóra veitir Jens Þór
Svansson, sviðsstjóri tæknisviðs, í síma 442-1000 eða með
tölvupósti á netfangið jens.th.svansson@skatturinn.is

Hugbúnaðarsérfræðingur með
brennandi áhuga á stafrænum
lausnum
Helstu verkefni hugbúnaðarsérfræðings:
• Greining og hönnun á hugbúnaðarlausnum.
• Verkefnastjórnun á sviði stafrænna lausna og
þjónusta við notendur.
• Rekstur á upplýsingakerfum Skattsins.
• Samskipti við samstarfsaðila vegna daglegra verkefna
tengt tolla- og skattframkvæmd.
• Prófanir og þjálfun starfsmanna á hugbúnaðarlausnum
Skattsins.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði tölvunar-, verkfræði
eða annarra raungreina sem nýtast í starfi
(lágmarksmenntun er bakkalár gráða).
• Þekking og/eða reynsla C#, .NET og SQL.
• Færni í þarfagreiningu og hönnun lausna.
• Skipulögð, nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð.
• Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli.
• Sveigjanleiki, frumkvæði og metnaður.
• Fáguð framkoma og lipurð í samskiptum.
• Jákvæðni og rík þjónustulund.
• Geta til að vinna undir álagi.
• Hreint sakavottorð.
Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfsstöð
á Laugavegi 166. Nánari upplýsingar um starf
hugbúnaðarsérfræðings veitir Einar Valur Kristinsson,
deildarstjóri, í síma 442-1000 eða með tölvupósti á netfangið
einar.v.kristinsson@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. Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra
og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.
Skatturinn hvetur fólk af öllum kynjum til að sækja um starfið.
Umsóknarfrestur er til og með 27. september 2022 og verður öllum umsóknum svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin um ráðningu.

442 1000

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

Verkefnastjóri
Embætti ríkislögreglustjóra leitar að öflugum verkefnastjóra til starfa
í notendaþjónustu og rekstrardeild sem er hluti af þjónustusviði.
Við leitum að einstaklingi sem er lausnarmiðaður, brennur fyrir hönnun
og framþróun og hefur áhuga á að starfa í öflugu teymi.

Notendaþjónusta og rekstrardeild sinnir m.a. uppsetningu og innleiðingu á stórum tölvukerfum og daglegum rekstri þeirra. Hjá deildinni starfa 7 starfsmenn og starfsstöð
er Skúlagata 21, Reykjavík. Um er að ræða 100% starf.
Embætti ríkislögreglustjóra er lifandi þekkingarvinnustaður sem býr að fjölbreyttum og framúrskarandi mannauði þar sem starfa rúmlega 200 starfsmenn sem sinna margbreytilegum
verkefnum. Lögð er áhersla á opin og jákvæð samskipti, markvissa starfsþróun og unnið er í samræmi við stefnu embættisins um samræmingu fjölskyldulífs og vinnu.
Embætti ríkislögreglustjóra hefur hlotið jafnlaunavottun.
Stefna embættis ríkislögreglustjóra í hnotskurn: Okkar tilgangur er að vernda og virða - Okkar sýn er að vinna að öruggara samfélagi - Okkar markmið er að vera þjónustudrifin,
framsækin og upplýsandi með áherslu á þjónustu - fagmennsku - mannauð - tækni - rekstur.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Að tryggja rekstur og uppitíma kerfa lögreglu.
• Þátttaka í gerð framtíðaráætlana um uppbyggingu og þróun tölvukerfa lögreglunnar.
• Þáttaka í hönnun, innleiðingu og rekstri Microsoft 365 lausna lögreglunnar.
• Þáttaka í hönnun, innleiðingu og rekstri Microsoft Azure lausna lögreglunnar.
• Þáttaka í hönnun, innleiðingu og rekstri öryggislausna lögreglunnar.
• Dagleg störf er snúa að rekstri upplýsingkerfa lögreglu.
• Halda námskeið fyrir starfsmenn um rekstur og innleiðingu tölvukerfa logreglunnar.
• Verkefnastjórn á uppsetningu og innleiðingu á stórum tölvukerfum.

Menntunar-, reynslu- og hæfniskröfur
Menntun
• Microsoft vottun í Azure innleiðingu og hönnun.
• Microsoft vottun í Microsoft 365 innleiðingu og hönnun.
• Microsoft vottun í upplýsinga öryggi.
• Microsoft vottun í rekstri Windows netþjóna
• Önnur menntun sem nýtist í starfinu.

Reynsla
• Umfangsmikil þekking og reynsla á tölvumálum, þ.m.t. rekstri tölvu-, net- og símkerfa.
• Staðgóð þekking á og reynsla af þróun og samþættingu upplýsingatæknikerfa.
• Reynsla af verkefnastjórnun.
• Reynsla af þjálfun og miðlun upplýsinga.
• Reynsla af hönnun, innleiðingu og samþættingu tölvukerfa.
• Reynsla af sjálfvirknivæðingu í tölvukerfum.
• Reynsla af skráningu vegna innleiðinga tölvukerfa.
• Reynsla af rekstri Active Directory ásamt þjónustum eins og PKI.

Persónulegir eiginleikar/hæfni
• Jákvætt viðmót, lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Faglegur metnaður, frumkvæði og lausnamiðuð nálgun við úrlausn verkefna.
• Góðir skipulagshæfileikar og öguð vinnubrögð.
• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og hluti af teymi.
• Hæfni til að afla þekkingar á sjálfstæðan hátt.
• Hæfni í miðlun þekkingar skriflega og í formi námskeiða.
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• Hugbúnaðargerð , viðhald og uppfærslur á hugbúnaði og kemur að samskiptum
við stofnanir og fyrirtæki utan lögreglu vegna þess.
• Tekur þátt í að veita fræðslu og aðstoð til embætta í tengslum við lögreglukerfin.
• Tekur þátt með deildarstjóra í vinnslu tillagna- og áætlanagerða verkefna
(tími-gæði-kostnaður).
• Samskipti við samstarfsaðila á sviði upplýsingatæknimála bæði innanlands
og erlendis.
• Fylgist með nýmælum og framförum á sviði tölvu- og símamála og kemur á framfæri
við deildarstjóra og starfsmenn deildarinnar.

Frekari upplýsingar um starfið
• Umsækjendur skulu senda inn ferilskrá að hámarki 2 bls. ásamt kynningarbréfi sem
er að hámarki 1 bls. á íslensku þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni
umsækjanda sem nýtist til að sinna starfinu í samræmi við þær hæfniskröfur sem fram
koma í auglýsingu. Umsóknir skulu berast í gegnum Starfstorg (www.starfatorg.is).
Umsóknir sem berast eftir að umsóknarfresti lýkur verða ekki teknar til greina.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
• Umsækjendum um störf hjá embætti ríkislögreglustjóra kann að vera gert að leysa
verkefni í ráðningarferlinu sem kæmu, auk annarra þátta, heildstætt inn í mat á hæfni
þeirra til viðkomandi starfa.
• Umsóknarfestur er til 23. september nk.
Öllum umsóknum verður svarað að loknum ráðningum. Umsóknir geta gilt í 6 mánuði
frá lokum umsóknarfrests. Í ljósi ríkjandi kynjahlutfalls innan lögreglu og jafnréttisáætlunar lögreglunnar, eru konur sérstaklega hvattar til að sækja um.
• Vakin er athygli á því að samkvæmt 28. gr. a. lögreglulaga nr. 90/1996 má engan skipa,
setja eða ráða til starfa hjá lögreglu sem hefur hlotið fangelsisdóm fyrir refsiverðan
verknað sem framinn var eftir að hann varð fullra 18 ára eða sýnt af sér háttsemi sem
getur rýrt það traust sem starfsmenn lögreglu verða almennt að njóta. Til þess að
staðreyna þetta er lögreglu heimilt að afla upplýsinga úr sakaskrá og málaskrám lögreglu. Með vísan til 24. gr. varnarmálalaga nr. 34/2008 og 20. gr. reglugerðar nr. 959/2012,
sbr. einnig 30. og 31. gr. reglugerðarinnar þarf starfsmaður að standast
bakgrunnskoðun til að hljóta öryggisvottun vegna starfans.

Sérfræðingar
Vegna aukinna verkefna viljum við bæta öflugu og metnaðarfullu starfsfólki í hópinn
okkar. Við viljum jákvæða einstaklinga sem sýna frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
Verkefnin okkar byggja að miklu leyti á teymisvinnu sem krefst góðrar samskiptahæfni
innanhúss sem utan.
Nánari upplýsingar um störfin eru á umsokn.verkis.is
HÖNNUÐUR VEGA OG STÍGA
Fjölbreytt verkefni tengd samgöngu
mannvirkjum, s.s. hönnun vega, gatna og
göngu og hjólastíga sem eru staðsett í þéttbýli
jafnt sem dreifbýli, bæði hér á landi sem
erlendis.

VIÐ BYGGJUM
SAMFÉLÖG
VERKÍS veitir trausta ráðgjöf
sem styður við uppbyggingu
sjálfbærra samfélaga. Við
höfum mikla þekkingu á sviði
vistvænnar hönnunar og erum
leiðandi á heimsvísu þegar
kemur að grænni orkuvinnslu og
nýtingu jarðvarma. Við vinnum
að sjálfbærniverkefnum víða um
heim, þar sem við byggjum upp
sjálfbær samfélög með því að
hafa sjálfbærni alltaf í huga við
ákvarðanatöku – allt frá fyrstu
hugmynd til förgunar.

SÉRFRÆÐINGUR Í SJÁLFBÆRNI
Verkefnin eru á sviði sjálfbærni bygginga og
innviða, þ.m.t. lífsferilsgreiningar (LCA) og
umhverfisvottanir s.s. BREEAM, greiningar og
aðgerðir vegna vistspora, hringrásarhagkerfis og
loftslagsmála.

TÆKNITEIKNARI
Aðstoða hönnuði við gerð teikninga og
þrívíddarlíkana í AutoCAD, Civil3D og Revit
ásamt útgáfu og utanumhaldi teikninga og
teikningaskráa.

HÖNNUÐUR HAFNARMANNVIRKJA
Fjölbreytt verkefni á sviði hafnarframkvæmda
sem fela í sér ýmis konar greiningar tengdar
fyrirkomulagi og hönnun hafnarmannvirkja.

SÉRFRÆÐINGUR Í HÖNNUN STJÓRNKERFA
Hönnun stjórnkerfa í virkjunum, tengivirkjum,
veitukerfum og iðnaði ásamt prófunum og
gangsetningu kerfa.

BYGGINGAHÖNNUÐUR
Fjölbreytt hönnunarverkefni, gerð
kostnaðaráætlana og eftirlit í verkefnum á sviði
virkjana, veitna og iðnaðar.

SÉRFRÆÐINGUR Í UMHVERFISMATI
FRAMKVÆMDA
Verkefnin tengjast umhverfismati framkvæmda
s.s. gerð matsskýrslna og matskyldufyrirspurna,
túlkunar á rannsóknum og sérfræðiskýrslum
sem og öðrum verkefnum sem varða umhverfi
og samfélag.

HÖNNUÐUR VATNS- OG HITAVEITNA
Verkefnin felast m.a. í lagnahönnun,
kerfisgreiningum, hönnun veitumannvirkja og
samræmingarhönnun veitustofnana í
þverfaglegri teymisvinnu þar sem lögð er
áhersla á sjálfbærni.

VERKEFNASTJÓRI
Starfið felst í verkefnastjórn og skipulagningu
fjölbreyttra verkefna á sviði hönnunar og
framkvæmda þar sem lögð er áhersla á
árangursrík samskipti.

SÉRFRÆÐINGUR Í INNKAUPUM OG
SAMNINGAGERÐ
Utanumhald útboðsferla fyrir stór verkefni og
aðstoð við gerð samninga fyrir viðskiptavini,
bæði á íslensku og ensku ásamt skipulagningu
verkefna og kostnaðargát.

SKJALASTJÓRNUN
(E. DOCUMENT CONTROL)
Starfið felst í utanumhaldi og eftirfylgni á
skjölum í stærri verkefnum og samskiptum við
hönnuði og verkkaupa. Vinnan fer fram með
notkun skjalastjórnunarkerfis Verkís og á ýmsum
verkefnavefum.

Nánari upplýsingar veitir
Áslaug Ósk Alfreðsdóttir, sérfræðingur í mannauðsmálum, aoa@verkis.is
Umsóknarfrestur er til og með 20. september 2022. Sótt er um á umsokn.verkis.is
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ÚTBOÐ
Framkvæmdastjóri
Félag prófessora við ríkisháskóla auglýsir laust til umsóknar
starf framkvæmdastjóra. Um hálft starf er að ræða.
Félag prófessora við ríkisháskóla er stéttarfélag prófessora við
Háskóla Íslands, Háskólann á Akureyri, Háskólann á Hólum og
Landbúnaðarháskóla Íslands, en starfsstöð framkvæmdastjórans
verður í Reykjavík.
Framkvæmdastjórinn vinnur náið með stjórn félagsins að málefnum er varða félagið og félagsmenn þess. Í því felst að fylgja eftir
ákvörðunum stjórnar og sinna fyrirspurnum og fyrirgreiðslu við
einstaka félagsmenn vegna kjaratengdra málefna. Einnig er ætlast
til þess að framkvæmdastjóri sýni verulegt frumkvæði varðandi
daglegan rekstur skrifstofu og stefnumótun til lengri tíma.
Kröfur um menntun og reynslu:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfinu er skilyrði.
• Viðamikil reynsla af stjórnun og/eða rekstri félagasamtaka
er æskileg.
• Nákvæmni og öryggi í meðferð tölulegra gagna.
• Færni í mannlegum samskiptum og samstarfi.
• Reynsla af launaútreikningum og samingagerð er kostur.
• Reynsla af umsjón með uppfærslu og þróun heimasíðu er kostur.
Umsóknarfrestur er til og með 10. október 2022
Umsókn og fyrirspurnir sendist til Félags prófessora
við ríkisháskóla fpr@hi.is
Í umsókn er mikilvægt að skýrt komi fram hvernig ofangreindum
hæfnikröfum er mætt. Geta þarf tveggja meðmælenda.

Útboð nr. 2022-37
Rekstur mötuneytis í
Kröflu og Þeistareykjum

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Ævintýraborg – Vogabyggð - Lóðafrágangur,
útboð 15657.
• Hagaskóli – lampakaup, útboð 15655
• Vogabyggð 2, Arkarvogur og Drómundarvogur.
Gatnagerð og lagnir, útboð 15654

Óskað er eftir tilboðum í þjónustuna
rekstur mötuneytis í Kröflu og
Þeistareykjum samkvæmt útboðsgögnum
nr. 2022-37.

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

Bjóða skal í þjónustuna í heild sinni.
Samningstími er eitt ár með heimild
um framlengingu í tvö ár einu sinni og
eitt ár einu sinni.

Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

Útboðsgögn og skil á tilboðum
eru í gegnum útboðsvef Landsvirkjunar
utbod.landsvirkjun.is
Vettvangsskoðun verður haldin þann
03.10.2022 kl. 15 í mötuneytinu á
Þeistareykjum og í framhaldi verður farið
í mötuneytið í Kröflu.
Skilafrestur á tilboðum
20.10.2022, kl. 10

Skógahverfi 3C og 5 Gatnagerð og lagnir

Nöfn bjóðenda og heildarfjárhæðir verða
birtar eftir kl. 10 sama dag á landsvirkjun.is

Akraneskaupstaður í samvinnu við Veitur ohf.,
Ljósleiðarann ehf og Mílu ehf., óskar eftir tilboði í
gatnagerð og lagnir í nýju hverfi, Skógahverfi á
Akranesi.

Auglýsing um breytt deiliskipulag.

Í nýbyggingarhverfinu er um að ræða gatnagerð,
stígagerð, götulýsing og lagningu allra veitukerfa og
fjarskiptalagna í hluta af skipulagsáföngum
Skógahverfi 3C og 5.
Nokkrar stærðir í verkinu:

Boðaþing 5-13 – Breytt deiliskipulag.

- Gröftur 105.000 m3

Bæjarstjórn Kópavogs samþykkti þann 13. september 2022 að auglýsa í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, tillögu að breyttu deiliskipulagi fyrir Boðaþing 5-13. Í breytingunni felst að innri byggingarreitur fyrir Boðaþing nr. 11 og nr. 13 breytist og færist fjær Boðaþingi 1-3. Gert er ráð fyrir aðkomu þjónustubíla
á norðurhluta lóðarinnar (sjúkra- sorp og matarbíla) með nýjum einbreiðum akvegi 3,5 til 4 m. á breidd sem liggur
frá núverandi bílastæðum að nýjum þjónustuinngangi austan núverandi þjónustukjarna. Að öðru leyti er vísað í
gildandi deiliskipulag samþykkt í bæjarstjórn 24. ágúst 2006 m.s.br. samþykkt 12. apríl 2016 og birt í B- deild
Stjórnartíðinda 26. apríl 2016.
Tillagan er sett fram á uppdráttum í mkv. 1:1000 ásamt skýringarmyndum dags. 15. ágúst 2021.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.
Kynningarfundur verður í félagsmiðstöðinni Boðanum þann 12. október 2022 milli kl. 17-18
þar sem tillagan verður kynnt sérstaklega þeim sem þess óska.

- Fylling 115.000 m3
- Fráveitulagnir 4.400 m
- Kaldavatnslagnir 2.600 m
- Hitaveitulagnir 4.500 m
Verkið er með áfangaskilum 15. janúar 2023, 30. júlí
2023, 30. október 2023 og verklok eru 30. ágúst
2024. Verkið er auglýst á EES svæðinu.
Útboðsgögn eru aðgengileg á rafrænu formi frá
föstudeginum 16. september 2022 í gegnum
útboðsvef https://mannvit.ajoursystem.is/.
Tilboðum skal skilað á útboðsvefinn fyrir

Ofangreind tillaga er aðgengileg á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is. Ef óskað er eftir nánari upplýsingum
um tillöguna er hægt að senda fyrirspurn á starfsfólk skipulagsdeildar á netfangið skipulag@kopavogur.is.
Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Athugasemdir og ábendingar
skulu hafa borist skriflega til skipulagsdeildar, Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða á netfangið skipulag@kopavogur.is eigi síðar en kl. 13:00 föstudaginn 4. nóvember 2022.

kl. 11:00 föstudaginn 21. október 2022.
Fundargerð verður send öllum bjóðendum eftir
opnun tilboða.

Skipulagsfulltrúinn í Kópavogi.

Sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs

kopavogur.is

RÁÐGJÖF
RÁÐNINGAR
RANNSÓKNIR

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

ÚTBOÐ
Félagsbústaðir hf

óska eftir tilboðum í verkið:

HÁTEIGSVEGUR 59

Hæðarbyggð 3
Einbýli

Verkefnið er 500 m2 fjölbýlishús á þremur
hæðum við Vatnshól og Stýrimannaskólann
með stigahúsi. Íbúðarhúsið er léttur
búsetukjarni fyrir Félagsbústaði en gert er
ráð fyrir 8 íbúðum í húsinu, þar af einni fyrir
starfsfólk.

294,3 fm

Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
sverrir@eignamidlun.is
861 8514

210 Garðabæ
7 herb.

194.000.000

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

Miðborgarleikskóli
og miðstöð barna

Verkefnið hefur þá sérstöðu að markmið þess
er að lækka kolefnisfótspor byggingarinnar og
framkvæmdarinnar allrar eins mikið og hægt
er í samburði við viðmiðunarhús/sambærilega
hefðbundna framkvæmd. Er það meðal
annars gert með lífsferilsgreiningum (LCA) og
endurnýtingu byggingarefna.

EES útboð nr. 15653

Útboðsgögn verða aðgengileg á Ajour
vef Félagsbústaða frá kl. 14:00 þann 12.
september 2022, á vefslóðinni:
https://felagsbustadir.ajoursystem.net/
Tender/DirectLink/7382d820-1b8c-49f3-a13de14a68d4c691.
Nýskráning fyrirtækja hefst með því að smella
“Nýskráning“.
Vakin er athygli á að allar fyrirspurnir verður
að senda gegnum Ajour vef Félagsbústaða.
Fyrirspurnum sem berast með öðrum hætti
verður ekki svarað.
Tilboðum skal skila með rafrænum hætti á
framangreindan útboðsvef Félagsbústaða eigi
síðar en kl. 10:30 þann 22. september 2022.
Tilboðin verða opnuð á sama stað á sama tíma.

Framkvæmdin felst í uppbyggingu og lóðafrá- gangi á
nýjum leikskóla og miðstöð barna við Njálsgötu 89.
Hönnun byggir á vinningstillögu Basalt arkitekta og
Landslags í hönnunarsamkeppni á vegum Reykjavíkurborgar og Arkitektafélags Íslands.
Umhverfismálum verður gert hátt undir höfði og skal
Miðborgarleikskóli hljóta BREEAM Excellent vottun og
er kolefnisspor hennar það lægsta af byggingum
Reykjavíkurborgar, 286 kg CO2 ígildi á m2. Bjóðendum
sem skuldbinda sig til að uppfylla ákveðin umhverfis-,
gæða-, og öryggisviðmið er umbunað við úrvinnslu
tilboða.

Umhverfis- og skipulagssvið

hagvangur.is

Megin byggingarefni eru krosslímdar timbureiningar auk
staðsteypts tæknikjallara.
Heildarstærð nýbyggingar er 1.436 m2.
Helstu verkþættir eru uppbygging og fullnaðarfrágangur húsnæðis, fullnaðarfrágangur lóðar og lagning
raf-, loftræsti og lagnakerfa.

Áætluð verklok: 31. október 2024
Útboðsgögn verða aðgengileg á útboðsvef
Reykjavíkurborgar frá 20. september kl 14.
http://utbod.reykjavik.is

Viltu kaupa fasteign
á Tenerife?
Láttu löggiltan íslenskan fasteignasala leiða þig í gegnum ferlið
Virt spænsk lögmannsstofa, Goya Asesores, aðstoðar kaupendur með alla
pappírsvinnu ásamt því að aðstoða við að sækja um kennitölu og bankareikning
Áreiðanleg spænsk fasteignasala, PalmBeech Properties finnur draumaeignina
Aðstoð við fjármögnun fasteigna í samvinnu við spænskan miðlara

Viltu fund á Íslandi eða á Tenerife?
Hafið samband við Andres Pétur í síma 772 0202 eða á andres@eignfasteignasala.is
Íbúðir á Tenerife

www.tenerent.is

Villa Samarin

Villa Zion

La Caleta Palms

Duplex in Las Americas Golf

6 herbergi, 5 baðherbergi

4 herbergi, 4 baðherbergi

2 herbergi, 2 baðherbergi

2 herbergi, 2 baðherbergi

Staðsetning: Costa Adeje Golf Valley

Staðsetning: Roque Del Conde

Staðsetning: La Caleta

Staðsetning: Las Americas

Stærð eignar: 487m

Stærð eignar: 269m

Stærð eignar: 100m

Stærð eignar: 100m2, 20m2 pallur

€2.750.000M Evrur

€1.400.000M Evrur

€1.035.000M Evrur

€249.000 Evrur

2

2

Francesca Beech

Andres Pétur

2

Jodie Palmer

Jamie Palmer

Eign fasteignasala ehf
Skipholti 50d • 105 Reykjavík

Andrew Palmer

Sími 477 2222
andres@eignfasteignasala.is
eignfasteignasala.is

FA S T E I G N A S A L A
Eign fasteignasala

Kristján

s: 867-3040

Guðbjörg G.

s: 899-5949

Garðar B.

s: 898-0255

Sólveig

s: 869-4879

Hallgrímur
s: 896-6020

Elísabet

Viktoría Larsen

s: 781-2100

s: 618-5741

Einar Örn

s: 823-4969

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

Sonata

s. 764-6334

VIÐ ERUM

Kristín María
s: 837-1177

Ragnheiður
s: 788-3069

Halldór

s: 660-5312

Bára

s: 693-1837

Aðalsteinn Jón
s: 767-0777

Thelma

Inga Reynis

s: 860-4700

OP

IÐ

s: 820-1903

Ragnar

s: 699-8282

Kristján Björn
s: 844-1450

Nína Björk

TRAUSTI

s: 820-0831

OP

IÐ

HÚ

S

TRÖNUDALUR 7

260 REYKJANESBÆR

Elísabet
s. 781-2100

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 19. SEPT. KL. 17:30-18:00

IÐ

Kristján
S: 867-3040

Rúmgóð og björt íbúð á tveimur hæðum með sérinngangi ásamt bílskúr. Stór bílskúr þar sem hafa
verið útbúnar tvær íbúðir, ein stúdío íbúð og 2ja herb. íbúð á tveimur hæðum og eru þær báðar
með sérinngangi. Eignin er skráð alls 205,9 fm., þar af er bílskúr/geymsla skráð 68,8 fm. Nánari
uppl. veita Kristján lgf. s. 867-3040 og Guðbjörg G. lgf. s. 899-5949 Verð: 94,7 millj.

OP

IÐ

HÚ

S

KLAPPARSTÍGUR 7
101 REYKJAVÍK

Hallgrímur
s: 896-6020

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 20. SEPT. KL. 17:00-17:30

Falleg og björt þriggja herbergja 78,8 fm. íbúð á jarðhæð við Klapparstíg 7, steinsnar frá miðbæ
Reykjavíkur. Snotur sérafnotareitur er út af stofunni. Stutt er í miðbæjarmenninguna, verslanir og
þjónustu, skóla og leikskóla.
Nánari uppl. veita Hallgrímur lgf. s. 896-6020 og Kristján lgf.
s. 867-3040. Verð: 63,9 millj.

IÐ

Inga
s: 820-1903

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 20. SEPT. KL. 17:30-18:00

Björt og góð 3ja herbergja 113 fm. íbúð á þriðju hæð á frábærum stað við Tröllakór í Kópavogi.
Íbúðinni fylgir sérgeymsla í sameign auk sérbílastæðis í bílakjallara.
Nánari uppl. veitir Inga lgf. s. 820-1903.
Verð: 74,6 millj.

ZAUFANI AGENCI NIERUCHOMOŚCI
HÚ

S

ÁLFHEIMAR 9
104 REYKJAVÍK

HÚ

S

TRÖLLAKÓR 2-4
201 KÓPAVOGUR

Kristján
S: 867-3040

OP

Guðbjörg G.
S: 899-5949

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 19. SEPT. KL. 17:00-17:30

Falleg og björt 4 herbergja 90,4 fm. íbúð með sérinngangi á annari hæð í nýlegu sexbýli. Stórar
svalir með frábæru útsýni. Tilvalin eign fyrir fyrstu kaupendur.
Nánari uppl. veita Elísabet lgf. s. 781-2100 og
Inga lgf. s. 820-1903.
Verð: 53,9 millj.

OP

S

ÁLFHÓLSVEGUR 27
200 KÓPAVOGUR

Inga
s: 820-1903

HÚ

Zapewniamy kompleksową obsługę w języku polskim,
angielskim i islandzkim. Jeśli myślisz o sprzedaży lub
zakupie nieruchomości zapraszamy do kontaktu.

Guðbjörg G.
S: 899-5949

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 20. SEPT. KL. 17:30-18:00

Björt og mjög rúmgóð 5 herbergja 139,7 fm. efri sérhæð með sérinngangi á eftirsóttum stað við
Álfheima í Reykjavík. Á jarðhæð eru góðar geymslur. Fallegur sameiginlegur garður. Tvenn bílastæði á lóð fylgja eigninni.
Nánari uppl. veitir Guðbjörg G. lgf. s. 899-5949.
Verð: 89,9 millj.

EINAR ÖRN GUÐMUNDSSON

SONATA SZCZEPANEK

Löggiltur fasteignasali
823-4969
einar@trausti.is

Aðstoðarmaður fasteignasala
764-6334
sonata@trausti.is

NES 1, REYKHOLTSDAL,
BORGARFIRÐI.
AUGLÝSA EFTIRFARANDI EIGN TIL SÖLU:

Jörðin er frábærlega vel staðsett í
nágrenni við Reykholt. Stærð jarðarinna er ca 71 ha. Allt gróið land og
liggur jörðin að Reykholtsdalsá.
Góður húsakostur er á jörðinni og
síðust ár hefur verið rekin ferðatengd starfsemi, gisting og aðstaða
fyrir samkomuhald, auk þess sem
leigðar hafa verið út geymslur fyrir
hjólhýsi og ferðabíla.
Stutt er í þekktar náttúruperlur, en
fjarlægð frá Reykjavík er ca. 100 km.
Einstakt tækifæri til þess að eignast
jörð með miklum og góðum húsakosti á fallegum og vaxandi stað.

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 37, 101 REYKJAVÍK
Eignin verður sýnd fimmtudaginn
22. september á milli kl. 15:00 - 16:00.
Ríkiskaup kynna eitt fallegasta hús í
hjarta borgarinnar. Glæsilegt steinsteypt
hornhús sem er kennileiti á horni
Kárastígs og Skólavörðustígs.
Húsið hefur einnig menningarsögulegt
og listrænt gildi.
Húsið er byggt árið 1933, hannað og
teiknað af Arinbirni Þorkelssyni.
Húsið hefur frá upphafi hýst sjúkrahús kvenfélagsins Hvítabandsins.

Dan Wiium lögm, og löggiltur fasteignasali verður á staðnum sunnudaginn 18. september n.k.
milli kl. 14.00 – 15.00. Áhugasamir geta haft samband í síma 896-4013 eða dan@kjoreign.is
TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is

Dan Wiium lögg.
fasteignasali
símar 533-4040 og 896-4013
eða dan@kjoreign.is

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Opnunartími
mán-fös
OPIÐ
MÁN.-FIM.
9-18kl.
OG9-17
FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Húsið er þrílyft með kjallara, risi, stórum hornkvisti og þremur gluggakvistum, byggt úr steinsteypu,
múrsléttað utan og með þakhellu á þaki.

Verð: 550 mkr.
Nánari upplýsingar á heimasíðu Ríkiskaupa: www.rikiskaup.is

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

Frum

GRASARIMI
– PARHÚS
VERSLUNAR
OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.
Kársnesbraut, 200-Kópavogi

Til sölu - Atvinnuhúsnæði/Verslunarhúsnæði á 1.hæð

Bjóðum
180,7
fm parhús
á Stærð alls 166,0 fm.
jarðhæðtilí sölu
tveggja
hæða
steinhúsi.
tveimur
hæðum
með
Á efri hæð
hússins
eruinnb.
íbúðir.bíl-Stórir gluggar að
skúr. Svefnherb. eru fjögur og baðframanverðu og tveir inngangar í húsnæðið. Laust fljótlega.
herb. tvö. Sérlega fallegur garður
og afgirtur sólpallur úr timbri með
heitum potti. HúsiðSíðumúli
er í sérlega -góðu
108ástandi,
Rvk nýlega málað að utan. Vel skipulagt hús í lokaðri götu í barnvænu umhverfi.
Verð 49 milljónir. ATH. skipti á minni eign möguleg.

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

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Til sölu - Iðnðaðarhúsnæði á tveimur hæðum, Stærð alls
629,4 fm. Stór salur (bakhús) með innkeyrsludyrum að framanverðu. Salurinn er með góðri lofthæð, ca. 4 metrar upp
í bita, engar súlur. Gluggar á báðum hliðum húsnæðisins.
Milliloft með gluggum á suðausturhliðinni.
Eignin er til afhendingar í janúar 2014. Verð: 65,0 millj

Atvinnuhúsnæði til leigu.
Smiðjuvegur, 200- Kóp

Kringlan 4-6, 103 Reykjavík - hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800
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Til leigu.- Verslunar og iðnaðarhúsnæði á jarðhæð. Mjög góð
og áberandi staðsetning. Húsnæðið er með gott auglýsingagildi. Góðir gluggar og tveir inngangar. Hentar margháttaðri starfsemi. Stærð 415 fm. þ.e. 330 fm verslun og 85 fm
lagerhúsnæði. Eignin er laus strax.

Neðstaleiti 6
Dan V.S. Wiium
Neðstaleiti
6 – 103 Rvk.
hdl., og löggiltur fasteignasali

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

145,4 fm íbúð með stæði í kjallara – Verð 89.700.000

Opið hús laugardaginn 17. september frá kl. 13:00 til 14:00
Stórglæsileg, björt og vel skipulögð endaíbúð á 1. hæð á eftirsóttum stað í mjög
vel viðhöldnu húsi. Íbúðin skiptist í setustofu og borðstofu, tvö rúmgóð svefnherbergi, sjónvarpshol, eldhús og baðherbergi. Íbúðinni fylgir stæði í lokuðum bílakjallara. Tvennar svalir sem báðar snúa í suður. Þvottahús er innan íbúðar. Eignin
er skráð 145,4 fm, þar af er bílastæði 28,6 fm. Þar að auki fylgir eigninni rúmgóð
geymsla í kjallara sem er ekki skráð í birta fermetratölu eignarinnar. Húsið var
múrviðgert og málað að utanverðu 2021, tréverk einnig yfirfarið og málað.

Dalsbrún 40

Þórður S.
Ólafsson,
löggiltur
fasteignasali.

Ólafur Már
Björg
Ólafsson,
Ágústsdóttir,
löggiltur
skrifstofa
fasteignasali.
S. 865-8515

HÚ

S

Lindargata 54

Valhúsabraut 39

Lindargata 54 – 101 Reykjavík

Valhúsabraut 39 – 200 Seltjarnarnes

Opið hús þriðjudaginn 20. september frá kl. 16:45 til 17:15
Björt og vel skipulögð rishæð í miðbæ Reykjavíkur. Eignin er með sérinngangi
og glugga í allar áttir. Húsið er afar fallegt og vann til verðlauna árið 2009 fyrir
vel heppnaðar endurbætur. Íbúðin skiptist í forstofu og stofu með útgengi á
vestursvalir. Tvö góð svefnherbergi. Baðherbergi og eldhús. Parket á gólfum.
Risloft með glugga yfir stofu sem getur nýst sem svefnloft eða geymsla og risloft
yfir eldhúsi sem er nýtt sem geymsla. Sameiginelgt þvottahús. Góð íbúð í einkar
fallegu húsi á eftirsóttum stað í miðborginni.

Sérlega glæsilegt 424,0 fm einbýlishús með aukaíbúð efst á Valhúsabraut á
Seltjarnarnesi. Húsið stendur á 1.120 fm eignarlóð innst í götu við opið svæði á
Valhúsahæð. Húsið er á tveimur hæðum og er íbúð (um 75fm.) með sérinngangi
á neðri hæð hússins. Húsið skiptist í forstofu, hol, stóran bílskúr, þvottahús og
íbúð á neðri hæð. Á efri hæð eru borðstofa, stofa og arinstofa. Mikil lofthæð yfir
stofum. Stórt eldhús og skáli með miklu útsýni. Gestasnyrting við hol. Þrjú stór
svefnherbergi og baðherbergi á svefngangi. Afar veglegt einbýlishús á einstökum
stað - stutt í alla helstu þjónustu - skólar og leikskóli í í næsta nágrenni.

63,8 fm 3ja herbergja íbúð – Verð 56.500.000

Auðbrekka 14

Dalsbrún 40 – 810 Hveragerði

Auðbrekka 14 – 200 Kópavogur

Fallegt, bjart og vel skipulagt raðhús á einni hæð á eftirsóttum stað við Dalsbrún
í Hveragerði. Húsið skiptist í forstofu, setustofu, tvö svefnherbergi, baðherbergi,
eldhús, þvottahús og geymslu/herbergi. Hiti í öllum gólfum. Geymslurými yfir hluta
hússins. Skjólgóð og afgirt verönd út af stofu er meðfram suðurhlið hússins. Húsið
er til afhendingar við kaupsamning. Ath. að þjóðvegur verður færður neðar og
mun því umferðarniður verða óverulegur.

273,4 fm iðnaðarhúsnæði við Auðbrekku 14 í Kópavogi.
Eignin skiptist í stórt opið rými með stórum gluggum sem snúa að Auðbrekku.
Í austurenda húsnæðisins hefur verið stúkað af stórt herbergi með gluggum.
Baðherbergi er í húsnæðinu, sturtuklefi og salerni. Drög að deiliskipulagi fyrir
svæðið gera ráð fyrir að nýtingarhlutfall lóðarinnar í Auðbrekku 14 hækki úr 1,0
í 1,2.

85,0 fm 3ja raðhús á einni hæð – verð 57.800.000

Ingibjörg
Þórðardóttir,
löggiltur
fasteignasali.
S. 864-8800

273,4 fm iðnaðarhúsnæði – verð 79.500.000

424,0 fm einbýlishús með aukaíbúð

Austurbraut 2
Austurbraut 2 – 230 Reykjanesbær
253,3 fm einbýlishús með aukaíbúð – verð 98.700.000

Fallegt, tvílyft funkis hús teiknað af Kjartani Sveinssyni við Austurbraut í Reykjanesbæ. Húsið er með aukaíbúð með sérinngangi á jarðhæð sem gefur góða
tekjumöguleika. Einnig væri hægt að opna á milli og nýta allt húsið sem eina
einingu. Húsið skiptist í anddyri, inn af því er herbergi sem nýtist sem skrifstofa
eða svefnherbergi. Gestasnyrting. Á neðri palli er samliggjandi eldhús, stofa og
borðstofa, inn af stofu sjónvarpshol. Þvottahús og búr inn af eldhúsi. Á efri palli
eru fjögur svefnherbergi og baðherbergi með baðkari og sturtu. Íbúð á jarðhæð
skiptist í stofu, svefnherbergi, eldhús og baðherbergi.

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

18. sept 16:15-16:45

Árskógar 6
Fjölbýli 60+

Dalprýði 9b
190,2 fm

69.900.000

129,8 fm

Fjölbýlishús með stæði bílageymslu

5 herb.

178.000.000

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is
777 2882

4 herb.

94.900.000

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali
dadi@eignamidlun.is
824 9096

Skógarvegur 12

210 Garðabæ

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

113 Reykjavík

Stæði í bílageymslu - Frábært útsýn

3 herb.

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

Parhús

Kristnibraut 87

109 Reykjavík

93,6 fm

18. sept 15:00-15:30

103 Reykjavík
161 fm

4 herb.

152.500.0000

OPIÐ HÚS

18.sept 15:00-15:30

Digranesheiði 19
200 Kópavogur
Hæð og bílskúr

142 fm

5 herb.

Dofraborgir 30

Tómasarhagi 16

112 Reykjavík

107 Reykjavík

Raðhús

157 fm

85.000.000
Bjarni T. Jónsson
Viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali
bjarni@eignamidlun.is
895 9120

5 herb.

Frábær staðsetning

114.900.000
Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

84 fm

3 herb.

55.900.000
Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali
dadi@eignamidlun.is
824 9096

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

18. sept 15:00-15:30

20. sept 17:00-17:30

Stakkholt 4a
101 Reykjavík
Fjölbýli

Logafold 163

60.900.000

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

6 herb.

194,4 fm

Raðhús

2 herb.

73,9 fm

116.900.000
OPIÐ HÚS

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

OPIÐ HÚS

20. sept 17:30-18:30

19. sept 17.30-18.00

Melabraut 16
170 Seltjarnarnes
Fjölbýli

Hverafold 112

79.900.000

112 Reykjavík
Lárus Ómarsson
Löggiltur fasteignasali
larus@eignamidlun.is
824 3934

7 herb.

256 fm

Einbýlishús

159.900.000
OPIÐ HÚS

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is
777 2882

OPIÐ HÚS

19. sept 17:30-18:00

19. sept 17:00-17:30

Sörlaskjól 70

Túngata 22

107 Reykjavík
Fjölbýli

4 herb.

110 fm

70,1 fm

Leirubakki 8

225 Garðabær
2ja herb.

Einbýli

49.900.000
Magnea Sverrisdóttir
MBA og löggiltur fasteignasali
magnea@eignamidlun.is
861 8511

109 Reykjavík

159,4 fm

5 herb.

Fjölbýli

117 fm

112.900.000

5 herb.

59.500.000

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

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

Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali og
framkvæmdastjóri
824 9093

Guðlaugur I. Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
864 5464

Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
588 9090

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
777 2882

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur leigumiðlari og
löggiltur fasteignasali
824 9098

Brynjar Þór Sumarliðason
Viðskiptafræðingur og
löggiltur fasteignasali
896 1168

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali
824 9096

Magnea Sverrisdóttir
MBA og löggiltur
fasteignasali
861 8511

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur og löggiltur
fasteignasali
694 6166

Bjarni T. Jónsson
Viðskiptafræðingur og
löggiltur fasteignasali
895 9120

Gunnar Helgi Einarsson
Löggiltur fasteignasali
615 6181

Kári Sighvatsson
Löggiltur fasteignasali og
lögfræðingur
899 8815

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
867 0968

Lárus Ómarsson
Löggiltur fasteignasali
824 3934

Ragnhildur A. Gunnarsdóttir
Lögfræðingur og löggiltur
fasteignasali
861 1197

Úlfar Freyr Jóhannsson
Lögmaður og löggiltur
fasteignasali
588 9090

Lilja Guðmundsdóttir
Viðskiptafræðingur og nemi
til löggildingar fasteignasala
649 3868

Jenný Sandra
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri
588 9090

María Guðrún
Waltersdóttir
Móttaka
588 9090

Daníela R. Reynisdóttir
Móttaka
588 9090

Ólafur H. Guðgeirsson
MBA rekstrarhagfræðingur
og löggiltur fasteignasali
663 2508

2.062 fm iðnaðar- og athafnahúsnæði á 23.000 fm lóð.

Atvinnuhúsnæði
- áhugavert tækifæri.

Brautarhóll í Reykholti í Bláskógabyggð.
Miklir og fjölbreyttir notkunarmöguleikar á húsnæðinu, sem dæmi, iðnaður og framleiðsla,
hverskyns matvælaframleiðsla t.d. lóðrétt ræktun, gagnaver, ferðaþjónustutengd starfsemi,
geymslu og lagerhúsnæði o.s.fr. Jafnframt eru miklir stækkunarmöguleikar skv. gildandi
deiliskipulagi. Stórt athafnasvæði utandyra.

Komi orkufrek starfsemi í húsið verða raforkunotendur í Reykholti skrefi nær í að verða skilgreindir
stórnotendur og raforkuverð lækki um 40% (nánar í sölugögnum).
Húsið er límtréshús sem stendur á steyptum sökkli og gólfplötu. Í útveggjum og lofti eru yleiningar.
Húsið var byggt í tveimur áföngum. Eldri hlutinn frá 1990 og yngri hlutinn frá 2002.
Í húsinu er skrifstofa, starfsmannaaðstaða búningsklefar og salerni og milliloft þar sem er skrifstofa,
kaffistofa, fundarsalur og lager. (Í húsinu var áður starfsemi Límtrés)
Mænishæð hússins er 9,6 m og hæð útveggja 5,5 fm. Tvær stórar iðnaðarhurðar með fjarstýringu.
Auðvelt að fjölga. Í húsinu er brúkrani sem gengur eftir endilöngu húsnæðinu og til hliðar.
Lóðin sem er leigulóð er 23.000 fm og nýtingarhlutfall 0,3-0,5 sem býður upp á stækkun húsnæðis
um 4.000 - 9.500 fm. Veturinn 2022-23 verður húsnæðið notað sem vagnageymsla.

Verð 205.000.000 (99 þús. per. fm.)
Allar nánari upplýsingar veitir:
Snorri Sigurfinnsson löggiltur fasteignasali s 8648090 eða snorri@husfasteign.is

HÚS fasteignasala | Austurvegi 26, 800 Selfoss | www.husfasteign.is

Erum við að leita að þér?

519 5500 · FASTBORG.IS · EUROMARINA.COM/IS/

Úrval fasteigna á Spáni
Kynning á Grand Hótel Reykjavík um helgina

Allir velkomnir!

Fasteignasalan Borg, í samstarfi við byggingarfyrirtækið Euromarina á Spáni, býður glæsilegt
úrval nýrra heimila á Spáni. Um er að ræða íbúðir
og einbýlishús af ýmsum stærðum og gerðum.

Laugardaginn 17. september kl. 11–18
Sunnudagur 18. september kl. 11–17

Við hjá Borg fasteignasölu tryggjum örugga
og góða þjónustu við Euromarina og fylgjum
þér frá upphafi til enda með þínar þarfir og
væntingar að leiðarljósi.

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.

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

Síðumúla 31
108 Reykjavík
517 3500
fyrirtækjasala.is

Viltu selja rekstur eða húsnæði? Hafðu samband við okkur
Hannyrðaverslun - Góð kaup!
Eigin innflutningur á mjög vinsælum
hannyrða-vörum til margra ára.
Smáralind - ísbúð - Einstakt tækifæri
Starfrækt óslitið frá opnun Smáralindar.
Hagkvæmt verð ef samið er strax!
Heildsala - Snyrtivörur
Mjög þekktar og vinsælar vörur til fjölda ára
Söluturn - í miðborg Reykjavíkur
Þægilegur opnunartími. Gott verð.
Heildsala - Smásala - Heimilisvörur
Vaxandi netverslun með mikið úrval af
heimilis-, raftækja- og heilsuvörum.

Brúarfljót 5
Keilisbraut 770
Atvinnuhúsnæði

262 Reykjanesbær

802 fm

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

Iðnaðarbil

Tilbúið til afhendingar - Tvær iðnaðarhurðir - Mikil lofthæð
Sérafnotareitur 113,6 fm. Tilbúið til afhendingar

144.000.000

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

270 mosfellsbær

216 fm

84.900.000

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

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

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

Stórglæsileg Líkamsmeðferðarstofa
Boðið uppá flestar algengustu líkamsmeðferðir. Glæsilega innréttuð
Undirföt - Unaðsvörur - netverslun
Vinsælar hágæða vörur. Eigin innflutningur.
Björgvin Óskarsson lglm, s. 773-4500 bjorgvin@atv.is
Óskar Mikaelsson lgfs., s. 773-4700 oskar@atveignir.is

