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Framkvæmdastjóri

Samorka óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra.

Starfs- og ábyrgðarsvið:

Samorka óskar eftir að ráða reyndan leiðtoga í starf fram

•

Stjórnun og ábyrgð á daglegum rekstri

kvæmdastjóra. Leitað er að einstaklingi sem býr yfir góðri

•

Ábyrgð á starfsemi Samorku gagnvart stjórn

samskiptafærni, frumkvæði og hefur það sem þarf til að starf

•

Innleiða og framfylgja stefnu og ákvörðunum

rækja jákvæðan vettvang um starfsemi orku og veitufyrirtækja.

stjórnar/aðalfundar
•

við aðildarfyrirtæki og rækta félags og fræðslustarf

Starfsfólk Samorku er fimm talsins og eru aðildarfélögin
um 50 orku og veitufyrirtæki um allt land. Samtökin eru

•

Samskipti og upplýsingagjöf til stjórnvalda, fjölmiðla
og almennings

aðilar að Samtökum atvinnulífsins.
Stefna Samorku er að starfrækja trúverðugan, fræðandi

Stuðla að og bera ábyrgð á góðum tengslum

og jákvæðan vettvang um starfsemi og hagsmuni orku

Hæfniskröfur:

og veitufyrirtækja og að samtökin njóti trausts almennings

•

Stjórnunarreynsla

og stjórnvalda sem leiði til farsællar þróunar í orku og

•

Þekking á starfsumhverfi orku og veitufyrirtækja er kostur

veitumálum á Íslandi.

•

Þekking á umhverfismálum og nýtingu náttúruauðlinda
er æskileg

Samorka er samstarfsvettvangur aðildarfyrirtækja og faglegur

•

Góðir samskipta og samstarfshæfileikar

vettvangur þeirra í félags, kynningar og fræðslumálum.

•

Góð hæfni í íslensku og ensku og færni í að tjá sig
í ræðu og riti

Það eru spennandi tímar framundan í orkuog veitumálum við að tryggja áfram heilnæmt
drykkjarvatn, umhverfisvænar fráveitur, heitt
vatn og rafmagn fyrir heimilin, atvinnulífið
og orkuskiptin.

•

Kunnátta í Norðurlandamáli er kostur

Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja
um starfið.

Nánari upplýsingar um samtökin má finna á: www.samorka.is
Nánari upplýsingar um starfið veitir Thelma Krístín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 5111225.
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf.
Umsóknarfrestur er til og með 20. nóvember 2022.
Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað að ráðningu lokinni.

Sjóvá

440 2000

Viðskiptastjóri
í fyrirtækjaráðgjöf

Starfið felur m.a. í sér:
› faglega ráðgjöf og öflun nýrra viðskiptavina
á fyrirtækjamarkaði
› ræktun viðskiptatengsla við núverandi
og nýja viðskiptavini
› greiningu á þörfum fjölbreyttra fyrirtækja
› úrvinnslu gagna, skýrslugerð og kynningu
á niðurstöðum
› þátttöku í þróunarverkefnum í samstarfi við
aðrar deildir

Við leitum að metnaðarfullum og
kraftmiklum einstaklingi í starf
viðskiptastjóra í fyrirtækjaráðgjöf. Í boði er fjölbreytt og
krefjandi starf í samhentu teymi
sem kappkostar að veita viðskiptavinum afburðaþjónustu, jafnt
við ráðgjöf um tryggingavernd
og forvarnir sem og þjónustu
vegna tjóna.

Við leitum að einstaklingi með:
› háskólamenntun sem nýtist í starfi
› mikla samskiptafærni, jákvætt hugarfar
og frumkvæði
› framúrskarandi þjónustulund og metnað
til að ná árangri
› færni í að greina töluleg gögn og setja þau fram
með skýrum hætti

Nánari upplýsingar veitir Heiður Huld
Hreiðarsdóttir, forstöðumaður fyrirtækjaráðgjafar,
heidur.hreidarsdottir@sjova.is.
Umsóknarfrestur er til og með 14. nóvember nk.
Sótt er um starfið á sjova.is/starfsumsoknir.

Fyrirtækjaráðgjöf Sjóvá þjónustar mörg þúsund fyrirtæki, allt
frá sjálfstætt starfandi einyrkjum til stærstu fyrirtækja landsins.
Við erum efst tryggingafélaga í Íslensku ánægjuvoginni og
kannanir sýna að starfsánægja hjá okkur er með því mesta sem
mælist hérlendis.

SÉRFRÆÐINGUR HJÁ VIRK
sjúkraþjálfari eða iðjuþjálfi
VIRK leitar að reyndum sjúkraþjálfara eða iðjuþjálfa til að vinna í þverfaglegri teymisvinnu. Starfið felur meðal annars í sér að kortleggja vanda
einstaklinga sem vísað er í þjónustu. Einnig að vera faglegur stuðningur
við ráðgjafa og rýna framgang í starfsendurhæfingu. Sérfræðngur þarf
að geta metið hvað hindrar atvinnuþátttöku hjá einstaklingi og hvernig
best er að styðja hann í endurkomu til vinnu eins fljótt og auðið er. Hann
mun einnig koma að öðrum verkefnum innan VIRK sem fela í sér þróun
og umbætur á þjónustu.

Hlutverk VIRK er að móta, samþætta, styðja við og hafa eftirlit með
þjónustu á sviði starfsendurhæfingar sem miðar markvisst að því að efla
starfsgetu einstaklinga með heilsubrest í kjölfar veikinda eða slysa.

Helstu verkefni

VIRK er metnaðarfullur vinnustaður þar sem lögð er áhersla á jákvæðan
starfsanda og sterka liðsheild. VIRK kappkostar að skapa jákvæða menningu
með traustu fagfólki. Gildi VIRK eru fagmennska, virðing og metnaður og
er starfsfólk hvatt til að hafa gildin að leiðarljósi í störfum sínum.

•
•
•
•

Kortlagning á vanda einstaklinga í þjónustu VIRK
Gerð áætlana fyrir starfsendurhæfingu
Ákvarðanataka í málum einstaklinga í þjónustu VIRK
Rýna framgang mála m.t.t. hindrana hvað varðar þátttöku
á vinnumarkaði
• Samstarf við fagaðila og stofnanir í heilbrigðis- og félagsþjónustu
• Þróunar- og umbótastarf
Menntunar- og hæfnikröfur
• Réttindi til að starfa sem sjúkraþjálfari eða iðjuþjálfi
• Að minnsta kosti fjögurra ára starfsreynsla í
meðferðar-/endurhæfingarvinnu
• Jákvæð reynsla af þverfaglegri samvinnu
• Framúrskarandi samskiptahæfni og rík þjónustulund
• Þekking á vinnumarkaði, heilbrigðis- og félagsþjónustu
• Þekking og reynsla af verkefnastjórnun er kostur
• Reynsla og þekking á sviði starfsendurhæfingar er kostur
• Framhaldsmenntun á fagsviðinu er kostur
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti

VIRK hefur í samstarfi við fagaðila, fyrirtæki og stofnanir skilað samfélagslegum ávinningi með aukinni þátttöku einstaklinga á vinnumarkaði
og er leiðandi í rannsóknum og þróun á sviði starfsendurhæfingar. Að VIRK
standa öll helstu samtök launamanna og atvinnurekenda á vinnumarkaði.

Nánari upplýsingar um VIRK er að finna á virk.is
Upplýsingar veitir
Geirlaug Jóhannsdóttir
geirlaug@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 15. nóvember 2022.
Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og einnar
blaðsíðu kynningarbréf þar sem á kerfisbundinn
hátt er gerð grein fyrir því hvernig viðkomandi
uppfyllir hæfnikröfur starfsins.

Hefur þú áhuga á að

Þjónustufulltrúi
á tækniborði
Fullt starf

Þjónustufulltrúi

ÞJÓNUSTA KÆLIKERFI

Við leitum að hæfum einstaklingi með góða
samskiptahæfileika og mikla þjónustulund
umsóknarfrestur er til 30. nóvember 2022.
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á vinna@sjukraskra.is

þá erum við að leita að þér
Í boði er fjölbreytt starf í spennandi starfsumhverfi
Vegna aukinna verkefna leitum við að einstaklingi sem hefur
áhuga og reynslu af vinnu við kælikerfi. Viðkomandi ber að hafa
góða samskiptahæfileika, sýna frumkvæði í starfi og þjónustulund, vera jákvæður og geta unnið undir álagi.

Sjá nánar á

Starfssvið
Starfið felst í uppsetningu, viðgerðum, viðhaldi, smíði og eftirliti
á kælibúnaði bæði á verkstæði og hjá viðskiptavinum.
Menntun og/eða reynsla
Óskum eftir vélfræðingi, vélstjóra, vélvirkja eða rafvirkja,
eða aðila sem hefur haldgóða reynslu af kælibúnaði.
Góð aðstaða
Öll aðstaða er fyrsta flokks í nýju húsnæði okkar í Kópavogi,
góður starfsandi og öflugt starfsmannafélag.

PROCUREMENT AGENT

Umsóknir
Umsóknir eða ósk um nánari upplýsingar sendist
á netfangið lausstorf@kapp.is
Umsóknarfrestur er til og með 21. nóv. 2022.

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu Procurement Agent
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)

KAPP er fjölbreytt fjölskyldufyrirtæki sem
byggir rekstur sinn á þjónustu við sjávarútveg
matvælaiðnað og flutningageirann.
KAPP framleiðir OptimICE® krapakerfi og
forkæla og rekur öflugt renni-, véla- og
kæliverkstæði ásamt stálsmíðadeild.
Hjá KAPP starfa 44 starfsmenn, með aðstöðu
í Kópavogi, Þorlákshöfn og Vestmannaeyjum. Turnahvarfi 8 · 203 Kópavogi · www.kapp.is

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the
position of Procurement Agent. 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)

Öryggis- og umsjónarmaður
flugskýlis Atlantshafsbandalagsins
Landhelgisgæsla Íslands óskar eftir að ráða áreiðanlegan öryggis- og umsjónarmann í flugskýli
Atlantshafsbandalagsins nr. 831 á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli. Um dagvinnu er að ræða en
vegna eðlis verkefna gæti viðkomandi þurft að vera til staðar utan hefðbundins vinnutíma.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Almenn umsjón, hússtjórn, öryggisgæsla og
öryggiseftirlit innan og við flugskýlið

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Reynsla og menntun sem nýtist í starfi, s.s. vélvirkjun,
flugvirkjun eða önnur iðnmenntun

• Umsjón með umhverfis-, slysa- og eldvörnum

• Reynsla af öryggisgæslu, eld- og slysavörnum er kostur

• Þjálfun og samskipti við notendur flugskýlisins

• Aukin ökuréttindi og vinnuvélapróf

• Þátttaka í móttöku og þjálfun starfsfólks, erlends

• Góðir samskiptahæfileikar og þjónustulund

liðsafla og verktaka

• Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð

• Minniháttar viðgerðir og viðhaldstilkynningar

• Reglusemi, nákvæmni og snyrtimennska

• Rekstur og eftirlit þvottastöðvar fyrir flugvélar

• Góð enskukunnátta

• Þátttaka í gæðamálum

• Líkamleg geta til að starfa við erfiðar aðstæður
• Búseta á Suðurnesjum er kostur
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Atlantshafsbandalagsins.
Hjá Landhelgisgæslunni starfar rúmlega
200 manna samhentur hópur sem hefur að
leiðarljósi slagorðið: Við erum til taks!
Gildi Landhelgisgæslunnar eru:

Umsækjendur þurfa að standast kröfur Landhelgisgæslunnar um líkamlegt og andlegt atgervi. Einnig skal starfsfólk uppfylla
skilyrði fyrir öryggisheimild sbr. varnarmálalög nr. 34/2008 og reglugerð nr. 959/2012.
Umsóknarfrestur er til og með 14. nóvember 2022. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja
starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi.
Umsóknir gilda í sex mánuði frá dagsetningu auglýsingar. Í ljósi ríkjandi kynjahlutfalls innan Landhelgisgæslunnar og
jafnréttisáætlunar stofnunarinnar, eru konur sérstaklega hvattar til að sækja um. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi
viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs.

Nánari upplýsingar veita Helga Birna Jónsdóttir (helga@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is)
í síma 511 1225.

Öryggi - Þjónusta – Fagmennska.
Nánari upplýsingar um Landhelgisgæslu
Íslands má finna á: www.lhg.is.

Viltu vinna hjá alþjóðlegu
tæknifyrirtæki í sjávarútvegi?
Naust Marine er spennandi alþjóðlegt tæknifyrirtæki sem óskar
eftir starfsmönnum í tæknideild og þjónustudeild fyrirtækisins.
Í boði eru þrjár stöður
• Sérfræðingur á rafmagnssviði í Tæknideild
• Forritari í Tæknideild
• Tæknimaður í þjónustudeild – Rafvirki/vélvirki

Hjá Naust Marine starfa um 35 manns í þremur löndum.
Höfuðstöðvar þess eru á Íslandi en einnig er fyrirtækið
með starfstöð á Spáni og í Bandaríkjunum. Starfsemin
hefur þróast og vaxið mikið frá stofnun þess árið 1993.
Í upphafi sneri starfsemin að þróun og framleiðslu á
stjórnbúnaði fyrir togvindur, í seinni tíð hóf fyrirtækið
að hanna og smíða vindur og annan þilfarsbúnað undir
merkjum Naust Marine. Í dag er búnaður þeirra um
borð í allt að 200 skipum víðsvegar um heiminn. Frekari
upplýsingar má finna á heimasíðu Naust Marine naust.is.

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á vef Hagvangs.
Umsóknarfrestur er til 10. nóvember nk.
Umsjón með störfunum hefur Elín Dögg Ómarsdóttir, elin@hagvangur.is.

Sótt er um störfin
á hagvangur.is

hagvangur.is

Forstöðumaður hjúkrunarsviðs
Starf forstöðumanns hjúkrunarsviðs Hjúkrunar- og dvalarheimilisins
Brákarhlíðar í Borgarnesi er laust til umsóknar. Leitað er að
lausnamiðuðum stjórnanda sem býr yfir miklum samskiptahæfileikum
og metnaði fyrir sínu starfi og þjónustu heimilisins í þágu heimilisfólks
og samfélagsins.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Ábyrgð og leiðandi hlutverk í daglegri hjúkrunarþjónustu Brákarhlíðar
• Virk þátttaka í teymisvinnu með öðru starfsfólki heimilisins sem hefur
vellíðan heimilisfólks að leiðarljósi
• Umsjón með starfsmannahaldi hjúkrunarþjónustu, s.s. skipulagi
mönnunar, stefnumótun, aðkomu að ráðningu nýrra starfsmanna,
fræðsluáætlun og starfsþróun
• Fagleg ábyrgð á gæðum hjúkrunarþjónustu heimilisins, lyfjaeftirlit
og eftirlit með búnaði sem að þjónustunni snýr
• Samskipti við hagsmunaaðila innan heimilis og utan, aðrar fagstéttir,
stjórnendur og aðstandendur heimilisfólks

Brákarhlíð er sjálfseignarstofnun sem á sér 50
ára sögu. Bakhjarlar heimilisins eru sveitarfélögin
Borgarbyggð, Eyja- og Miklaholtshreppur og
Skorradalur, auk þess sem Samband borgfirskra
kvenna hefur verið bakhjarl heimilisins allt frá
stofnun og á einn fulltrúa í stjórn. Í Brákarhlíð er
unnið eftir Eden hugmyndafræðinni og starfa þar
um 85 manns. Sjá nánar á brakarhlid.is.

Sótt er um starfið
á hagvangur.is

Menntunar- og hæfniskröfur
• BSc. próf í hjúkrunarfræði og leyfisbréf frá embætti landlæknis
• Menntun eða starfsreynsla á sviði öldrunarhjúkrunar eða stjórnunar
er skilyrði
• Frumkvæði, metnaður og lausnamiðuð hugsun
• Hæfni í mannlegum samskiptum og vilji til samstarfs í teymisvinnu
og sköpun liðsheildar
• Góð íslenskukunnátta

hagvangur.is

hagvangur.is

Umsóknarfrestur til 21. nóvember nk.
Með umsókn skal fylgja ferilskrá og kynningarbréf
ásamt afriti af starfsleyfi.
Nánari upplýsingar veita Jóhannes Þorkelsson,
johannes@hagvangur.is
og Katrín S. Óladóttir, katrin@hagvangur.is.
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Við leitum að hornsteinum
framtíðarinnar
Eignarhaldsfélagið Hornsteinn auglýsir tvö spennandi störf hjá framsæknu
fyrirtæki með skýra framtíðarsýn. Leitað er að kröftugum einstaklingum
sem vilja slást í hóp öflugs teymis sem vinnur að því að móta umhverfis
vænni byggingariðnað.

Öryggisstjóri
Við leitum að öflugum og umbótasinnuðum öryggisstjóra sem starfar þvert
á dótturfyrirtæki Hornsteins til að tryggja að allir komist heilir heim eftir
vinnudaginn. Mikil áhersla er lögð á fræðslu og forvarnarstarf sem miðar
að því að efla öryggismenningu.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Þróun og eftirfylgni öryggis, heilbrigðis og vinnuumhverfismála
• Uppbygging og ábyrgð öryggisstjórnunarkerfis
• Ráðgjöf, þjálfun og fræðsla til stjórnenda, starfsfólks og verktaka
• Skráningar, markmið, úrbætur og eftirfylgni
Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun og reynsla sem nýtist í starfi
• Þekking á vottunarferlum er æskileg
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og metnaður
• Framúrskarandi samskiptafærni
• Umbótasinnuð hugsun
• Góð íslensku og enskukunnátta

Sölustjóri byggingalausna hjá BM Vallá

Eignarhaldsfélagið Hornsteinn ehf. á og rekur
þrjú dótturfélög sem starfa við öflun hráefna,
framleiðslu, sölu og þjónustu á byggingarmarkaði
og við mannvirkjagerð. Fyrirtækin eru Björgun,
BM Vallá og Sementsverksmiðjan og hafa þessi
félög rótgróna sögu á Íslandi. Umhverfismál
og sjálfbær nýting auðlinda er rauður þráður í
starfseminni og er markvisst unnið að lausnum
sem hafa jákvæðari umhverfisáhrif.
Hjá fyrirtækjunum starfa um 200 manns
á starfsstöðvum víða um land.
Hornsteinn leggur mikla áherslu á að skapa gott
vinnuumhverfi, jafnrétti og er jafnlaunastefna
órjúfanlegur hluti af launastefnu fyrirtækisins. Við
hvetjum öll kyn til að sækja um starfið en hægt er
að sækja um á hagvangur.is.

Vilt þú byggja til framtíðar með okkur? Um er að ræða nýtt og spennandi
starf sem viðkomandi hefur tækifæri til að þróa áfram. Ef þú vilt láta til þín
taka í ráðgjöf og sölu á sviði mannvirkjagerðar þar sem áhersla er lögð á
umhverfisvænni lausnir þá viljum við heyra í þér.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Sala og ráðgjöf á húseiningum, steypu, framleiðslu og endursöluvörum
• Tilboðs, samninga og reikningagerð
• Samskipti við viðskiptavini, framleiðsludeildir, hönnuði, birgja og verktaka
• Greining og öflun nýrra viðskiptatækifæra
• Gerð sölu og markaðsáætlana
Menntunar- og hæfniskröfur
• Tækni og/eða iðnmenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla úr byggingariðnaði
• Þjónustulund, frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Góð almenn íslensku og enskukunnátta

hagvangur.is

Umsóknir og
nánari upplýsingar
á hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 17. nóvember nk.
Upplýsingar veita Elín Dögg Ómarsdóttir,
elin@hagvangur.is, og Inga Steinunn Arnardóttir,
inga@hagvangur.is.
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PROCUREMENT AGENT
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu Procurement Agent
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 Procurement Agent. 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)

VERKEFNASTJÓRI SKIPULAGSMÁLA
Á UMHVERFISSVIÐ GARÐABÆJAR
Leitað er að öﬂugum verkefnastjóra til að stýra metnaðarfullum skipulagsverkefnum
sveitarfélagsins í samvinnu við skipulagsstjóra.
Helsti verkefni og ábyrgð:
• Verkstjórn við gerð aðal- og deiliskipulags í samvinnu við skipulagsstjóra og ráðgjafa
• Yﬁrlestur og rýni á skipulagsgögnum frá ráðgjöfum sem lögð eru fyrir skipulagsnefnd
• Yﬁrferð innsendra byggingaráforma með tilliti til gildandi skipulagsskilmála
• Skrifa umsagnir, samskipti við lögaðila og stofnanir
• Svara almennum fyrirspurnum varðandi skipulagsmál
• Umsjón með upplýsingamiðlum á vef Garðabæjar varðandi skipulagsmál
• Vinna grenndarkynningar í samvinnu við skipulagsstjóra
• Samskipti við íbúa og aðra hagsmunaaðila varðandi fyrirspurnir um skipulagsmál
• Samskipti við hönnuði og ráðgjafa vegna skipulagsvinnu
• Undirbúningur, gagnaöﬂun og rýni gagna fyrir fundi skipulagsnefndar
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í skipulagsfræði, arkitektúr eða hliðstæðum greinum
• Haldbær reynsla af verkefnastjórnun
• Skipulagsfærni, nákvæmni og hæﬁleiki til að starfa sjálfstætt
• Góð hæfni í miðlun upplýsinga í ræðu og riti
• Góð samskiptahæfni og mikil þjónustulund
• Frumkvæði, áræðni og röggsemi til verka
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu og starfsumhverﬁ sveitarfélaga er kostur
Umsóknarfrestur er til og með 21. nóvember 2022.

GENERAL SERVICES CLERK
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu General Services Clerk
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 General Services Clerk. 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)

Píparar 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 pípurum til að slást í
hópinn með okkur og takast á við krefjandi verkefni.
Hæfniskröfur:
• Iðnmenntun og að lámarki 10 ára starfsreynsla
• Fagleg og sjálfstæð vinnubrögð
• Liburð og hæfni í mannlegum samskiptum skilyrði
• Metnað til að skila af sér vel unnu verki

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Arinbjörn Vilhjálmsson skipulagsstjóri Garðabæjar
í síma 525 8582 eða með því að senda tölvupóst á arinbjorn@gardabaer.is

Umsóknir skulu sendast ásamt ferilskrá á runar@aqrat.is
merkt „Pípari“

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi
stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Rúnar í síma 892 0688.

Umsókn skal fylgja starfsferliskrá og greinargóðar upplýsingar um störf umsækjanda,
menntun og reynslu sem varpað getur ljósi á færni hans til að sinna umræddu starﬁ.
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
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Sérfræðingur á fjármálasviði
Fyrsta verslun Domino’s Pizza á Íslandi var
opnuð þann 16. ágúst 1993 að Grensásvegi 11
í Reykjavík og fyrirtækið hefur vaxið ört síðan
þá. Í dag rekur Domino’s Pizza 23 verslanir
hér á landi. Ellefu þeirra eru í Reykjavík, ein
í Garðabæ, Mosfellsbæ, Akureyri, Akranesi
og á Selfossi og tvær í Kópavogi, Hafnarfirði
og Reykjanesbæ. Domino’s er leiðandi
fyrirtæki á veitingamarkaði og hjá félaginu
starfa um 500 manns. Lögð er áhersla á að
vera úrvals vinnustaður, ekki síst fyrir ungt
fólk, og fræðslu ásamt því gefa starfsfólki
tækifæri á að þróast áfram í starfi. Margir
af lykilstjórnendum félagins í dag hófu störf
sem almennir starfsmenn.

Domino’s á Íslandi leitar að jákvæðum einstaklingi til að sinna fjölbreyttum verkefnum á
fjármálasviði fyrirtækisins og tengdum félögum. Um er að ræða spennandi tækifæri fyrir
metnaðarfullan einstakling.
Starfssvið:
•
•
•
•
•
•
•

Hæfniskröfur:
•
•
•
•
•
•
•

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

Almenn bókhaldsstörf og skráning reikninga.
Afstemmingar af lánadrottna og bankareikninga.
Virðisaukaskattskil og aðrar afstemmingar fjárhagsbókhalds.
Þátttaka í mánaðarlegum uppgjörum og aðstoð með uppgjörsskýrslur.
Upplýsingagjöf og skýrslugerð.
Greiningar í Power BI.
Önnur tilfallandi verkefni á fjármálasviði.

Menntun sem nýtist í starfi. Háskólamenntun sem nýtist í starfi er kostur.
Þekking og reynsla af bókhaldsstörfum er kostur.
Greiningarhæfni og góð tölvukunnátta þ.m.t Excel og reynsla af notkun viðskipta- og
upplýsingakerfisins Navision er kostur.
Þekking á Power BI er kostur.
Nákvæmni, metnaður og ögun í vinnubrögðum.
Góðir samskipta- og samvinnuhæfileikar.
Gott vald á íslensku og ensku.

Umsóknarfrestur er til og með 13. nóvember nk.
Sótt er um starfið á www.vinnvinn.is.

Umsjón með starfinu hafa Hildur J. Ragnars
dóttir (hildur@vinnvinn.is) og Margrét
Stefánsdóttir (margret@vinnvinn.is).

Markaðsstjóri
Í dag eru IKEA verslanir rúmlega 446 talsins í
yfir 60 löndum með um 231.000 starfsmenn.
Þar af starfar um 470 manna fjölbreyttur,
drífandi og jákvæður hópur fólks við fjölbreytt
og skapandi störf á Íslandi. Við störfum í
lifandi, hröðu og skapandi umhverfi þar sem
framþróun, nýsköpun og jákvæðni er höfð að
leiðarljósi.

IKEA á Íslandi óskar eftir að ráða öflugan og hugmyndaríkan markaðsstjóra. Viðkomandi þarf að
geta starfað sjálfstætt sem og í teymi við að leysa fjölbreytt verkefni. Mikilvægt er að viðkomandi
sé opinn fyrir breytingum og hafi gott auga fyrir nýjungum. Markaðsstjóri er hluti af yfirstjórn
fyrirtækisins og vinnur í nánu samstarfi við aðrar deildir innan fyrirtækisins.
Verkefna- og ábyrgðarsvið:
•
•
•
•
•
•
•
•

Daglegur rekstur og stjórnun markaðsdeildar.
Mótun á stefnu og markmiðum markaðsdeildar.
Ábyrgð á markaðsstefnu og samræmingu við framtíðarsýn fyrirtækisins.
Umsjón með birtingum á markaðsefni.
Samstarf við auglýsingastofur í samræmi við markmið fyrirtækisins á heimsvísu.
Ábyrgð og umsjón með stafrænni þróun tengdri markaðsmálum, t.d. á vef og appi.
Markaðsstjóri er hluti af „Commercial team“ fyrirtækisins.
Önnur tilfallandi verkefni.

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

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

Háskólamenntun á sviði markaðsfræði, framhaldsmenntun í markaðsfræði er kostur.
Árangursrík reynsla af markaðsmálum og markaðssetningu.
Leiðtogahæfni, framúrskarandi samskiptahæfileikar og jákvætt viðmót.
Hæfni til að vinna sjálfstætt og í hópi.
Frumkvæði, fagleg vinnubrögð og metnaður til að ná árangri.
Mjög góð íslensku- og enskukunnátta.

Umsóknarfrestur er til og með 15. nóvember nk.
Sótt er um starfið á www.vinnvinn.is.
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Starf

Hefur þú ánægju af
orkumiklum mannauði?
Hjá Landsvirkjun leggjum við áherslu á að vera framsækinn og eftirsóttur
vinnustaður. Stór hópur fólks með fjölbreytta reynslu, þekkingu og hæfni
starfar hjá fyrirtækinu. Nú leitum við að góðum liðsauka í mannauðsteymi
okkar. Í teyminu eru sjö sérfræðingar með fjölbreytta reynslu og þekkingu
á sviði mannauðsmála, kjaramála og launavinnslu.
Helstu verkefni viðkomandi eru almenn mannauðsmál og launavinnsla
en í því felst m.a. skráning gagna í mannauðs- og launakerfi, aðkoma
að ráðningum og önnur þjónusta við stjórnendur og starfsfólk.
Þessi einstaklingur verður að búa yfir viðeigandi menntun og reynslu
sem nýtist í starfi og hafa brennandi áhuga á mannauðsmálum.
Jákvætt og lausnamiðað viðhorf, samskiptafærni og sjálfstæði í starfi
er hæfni sem okkur hugnast.
Umsóknarfrestur er til og með 14. nóvember
Sótt er um starfið á vef vinnvinn.is
Frekari upplýsingar gefur Harpa Víðisdóttir mannauðsstjóri
harpa.vidisdottir@landsvirkjun.is

Landsvirkjun er orkufyrirtæki í eigu íslensku þjóðarinnar og vinnur rafmagn úr
endurnýjanlegum orkugjöfum, vatnsafli, jarðvarma og vindi. Hjá fyrirtækinu
starfa rúmlega 300 manns, víða um land. Fyrirtækið hefur metnaðarfulla jafnréttisog mannauðsstefnu, hugar að vellíðan starfsfólks og leggur áherslu á að viðhalda
orkumikilli fyrirtækjamenningu.

5. nóvember 2022 LAUGARDAGUR

Laus störf hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun

Spennandi störf í boði
hjá HMS á Akureyri
Vilt þú starfa á nútímalegum vinnustað sem leggur áherslu á
framúrskarandi þjónustu, miðlun og stafræna þróun?
uppbyggingu þjónustu HMS á starfsstöð okkar á Akureyri. Fjölbreytt og
krefjandi verkefni eru framundan við þróun á framkvæmd brunabótamats
og fasteignaskráningar í takt við hlutverk og framtíðarsýn stofnunarinnar.

Störf í boði

Brunabótamat
vátryggingafjárhæð húseigna. Matið er

Teymisstjóri brunabótamats
Starfs- og ábyrgðarsvið:
•

Faglegur leiðtogi teymis sem ber ábyrgð á þróun og framkvæmd
brunabótamats.

•
tölfræðiúrvinnslu við gerð brunabótamats.
•

Þjónusta við fasteignaeigendur, sveitarfélög og tryggingarfélög.

•

Önnur verkefni í samráði við framkvæmdastjóra.

kostnaðarútreikningur sem byggir á verðbanka
HMS. Áhersla er lögð á að brunabótamat sé
tímanlega sett á, að í upplýsingagjöf sé skýrt til
hvers matið nær og að það endurspegli sem best
endurstofnvirði mannvirkis.

Umsóknarfrestur er til 10. nóvember
Nánari upplýsingar um hæfniskröfur má sjá á

Sérfræðingar í brunabótamati

starfatorg.is og alfred.is. Um er að ræða full störf

Starfs- og ábyrgðarsvið:

og æskilegt er að umsækjendur geti byrjað sem

•

Framkvæmd kostnaðar- og brunabótamats og úrvinnsla athugasemda

fyrst. Lögð er rík áhersla á fjölbreytni og við

vegna brunabótamats.

hvetjum alla áhugasama einstaklinga til að sækja

•

Þátttaka í þróun útreikninga á byggingarkostnaði.

•

Gagnasöfnun og skoðun eigna.

um, óháð kyni. Sendið umsóknir í gegnum alfred.is

•

Þjónusta við fasteignaeigendur, sveitarfélög og tryggingarfélög.

•

Önnur verkefni í samráði við teymisstjóra.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun

Sérfræðingur í fasteignaskráningu

um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir geta

Starfs- og ábyrgðarsvið:

gilt í hálft ár frá því að frestur rennur út. Kjör eru

•

samkvæmt gildandi kjarasamningum.

•

Þátttaka í ákvörðun fasteignamats.

•

Önnur verkefni í samráði við teymisstjóra.

Umsóknarfrestur er til 10. nóvember
Nánari upplýsingar

Sérfræðingur í afmörkun eignamarka jarða
Starfs- og ábyrgðarsvið:
•

Afmörkun eignamarka jarða í landeignaskrá.

•

Samskipti við landeigendur.

•

Önnur verkefni í samráði við teymisstjóra.

Borgartúni 21, 105 Reykjavík - Ártorgi 1, 550 Sauðárkróki - Hafnarstræti 107, 600 Akureyri

hms.is

Skrifstofustjóri Vopnafjarðarhrepps

Tækifæri á Vopnafirði!
Vopnafjarðarhreppur auglýsir eftir kröftugum skrifstofustjóra sem vill hafa áhrif á rekstur og stefnu
metnaðarfulls sveitarfélags. Starfið felur í sér umsjón með stjórnsýsluframkvæmd sveitarfélagsins,
veitingu þjónustu, eftirfylgni með gæðum þjónustu og starfsmannamálum. Helstu verkefni eru
rekstur og stjórnun skrifstofu sveitarfélagsins, starfsmannastjórnun, samhæfing og yfirsýn yfir
verkefni sveitarfélagsins. Greiningarvinna, stefnumótun, áætlanagerð og samningagerð. Umsjón
umbótaverkefna á sviði stjórnsýslu, gæða- og tæknimála auk yfirumsjón með gerð starfsáætlunar.

Háskólamenntun sem nýtist í starfi

Mjög góð samskipta- og samvinnufærni

Rekstrarreynsla og reynsla af stjórnun

Jákvætt viðhorf, frumkvæði og drifkraftur

er æskileg

Mjög góð íslensku- og enskukunnátta

Reynsla af verkefnastjórnun, umbótavinnu

Góð tölvufærni

og stefnumótun
Þekking og/eða reynsla af stjórnsýslu er kostur

Næsti yfirmaður skrifstofustjóra er sveitarstjóri. Laun eru samkvæmt kjarasamningum.

Frekari upplýsingar veita Sara Elísabet Svansdóttir, sveitarstjóri,
saras@vfh.is og einnig má hafa samband við skrifstofu Vopnafjarðarhrepps
í gegnum netfangið, skrifstofa@vfh.is. Öllum umsóknum verður svarað
þegar ráðningu er lokið.
Umsóknarfrestur er til og með 21. nóvember. Nánar á atvinna.vfh.is

Framtíðarstarf fyrir traustan aðila

Verslunarstjóri á Húsavík
Olís óskar eftir að ráða áhugasaman og metnaðarfullan einstakling í starf verslunarstjóra
á Húsavík. Verslunarstjóri ber ábyrgð á daglegum rekstri þjónustustöðvarinnar og vinnur
með samhentum hópi starfsmanna.
Helstu verkefni:
Verslunarstjóri er daglegur stjórnandi
þjónustustöðvar og ber ábyrgð á öllu sem
viðkemur daglegum rekstri.
Hann er skipulagður leiðtogi og teymismaður sem leitast við að öll samskipti á
stöðinni séu góð.
Verslunarstjórinn er góð fyrirmynd,
jákvæður, heiðarlegur, þjónustulundaður
og úrræðagóður.
Verslunarstjóri er til staðar fyrir starfsfólkið sitt og leysir úr þeim vandamálum
sem upp kunna að koma.

JAFNLAUNAVOTTUN
2022–2025

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

Hæfniskröfur:
• Ábyrgð og samviskusemi
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Snyrtimennska og reglusemi
• Jákvæðni, dugnaður, þjónustulund
og hæfni í mannlegum samskiptum
• Reynsla af verslunarstörfum,
stjórnun eða rekstri er æskileg
Umsóknarfrestur er til 14. nóvember.
Umsóknir berist til mannauðsstjóra,
rbg@olis.is, merktar „Verslunarstjóri“
eða á olis.is/um-olis/atvinna

Tvö spennandi störf

þar sem reynir á þekkingu,
ábyrgð og lipurð
Gakktu til liðs við frábæran hóp starfsfólks.

VERKEFNASTJÓRI Á SÖLU- OG ÞJÓNUSTUSVIÐI
Sölu- og þjónustusvið sér um rekstur allra Vínbúða á landinu. Við leitum að öflugum einstaklingi sem getur unnið
sjálfstætt og leitt verkefni á árangursríkan hátt í góðu samstarfi við samstarfsfólk og stjórnendur fyrirtækisins.
Helstu verkefni og ábyrgð
•

Verkefnastjórnun úrbótaverkefna í Vínbúðum

•

Samræming innra skipulags Vínbúða

•

Hæfniskröfur
•

Háskólagráða sem nýtist í starfi eða a.m.k. 3 ára reynsla
af sambærilegu starfi

Samþætting vörustjórnunar Vínbúða við aðrar einingar

•

Reynsla af rýmisútreikningum fyrir verslanir

•

Aðkoma að stefnumótun og þróun lausna varðandi
rýmisnýtingu í Vínbúðum

•

Reynsla af verkefnastjórnun

•

Eftirfylgni með fræðslu og þjálfun í Vínbúðum

•

Eftirfylgni með lykilmælikvörðum

INNKAUPAFULLTRÚI
Við leitum að áhugasömum og talnaglöggum innkaupafulltrúa.
Helstu verkefni og ábyrgð
•

Vörustjórnun í AGR og Navision

•

Þjónusta við birgja og Vínbúðir

•

Greining og áætlanagerð

Hæfniskröfur
•

Háskólagráða sem nýtist í starfi eða a.m.k. 3 ára reynsla
af sambærilegu starfi

•

Reynsla af innkaupum og birgðastýringu

•

Góð almenn tölvukunnátta

•

Þekking á innkaupa- og birgðastýringarkerfum

•

Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum

Starfshlutfall er 100%. Umsóknarfrestur er til og með 14. nóvember.
Umsókn skal fylgja starfsferilskrá ásamt kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar. Allir áhugasamir eru hvattir til að sækja um störfin á vinbudin.is.
Nánari upplýsingar: Thelma Kristín Snorradóttir, starf@vinbudin.is – 560 7700.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi sem
fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert. Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ. Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af þessum gildum.

ÁTVR rekur 51 Vínbúð um allt land. Stefna fyrirtækisins er að vera í hópi
bestu þjónustufyrirtækja landsins og fyrirmynd á sviði samfélagsábyrgðar.
Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn sé öruggur, heilsueflandi og skemmtilegur
þar sem samskipti einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

2021 - 2024

Háskólinn á Hólum leitar eftir öflugum einstaklingum sem hafa
metnað og drifkraft til að sinna skemmtilegum og krefjandi
verkefnum á fjölbreyttum sviðum innan skólans.
Háskólinn á Hólum er elsta menntastofnun landsins, staðsett á Hólum í Hjaltadal. Við skólann er boðið upp á gæðanám
á grunn- og framhaldsnámsstigi, sem og öflugt rannsóknastarf. Háskólinn er miðstöð þekkingar á þremur fræðasviðum:
hestafræði, ferðamálafræði og fiskeldis-, sjávar- og vatnalíffræði.
Kennslustjóri

Viltu vera „hjarta háskólans“?
Um er að ræða spennandi og krefjandi starf
við mótun og þróun kennslustefnu skólans,
nemendabókhald, námskynningar, samskipti við nema o.fl. Kennslustjóri vinnur náið
með starfsmönnum og stjórnendum skólans
til að tryggja vandaða og góða kennslu.

Öryggis- og staðarumsjónarmaður

Hefurðu gaman af almennu viðhaldi og
samskiptum við verktaka?
Gefandi starf með yfirumsjón með fasteignum háskólans. Þar á meðal eru bæði
sögulegar byggingar og nýbyggingar,
reiðhallir, fiskeldisstöðvar o.fl.
Framundan eru einnig miklar framkvæmdir
á húsnæði og svæði skólans.

Sérfræðingur á fjármálasviði

Ertu snillingur í fjármálum?
Við leitum að aðila sem þrífst á því að sinna
fjölbreyttum verkefnum, býr yfir nákvæmni
og skipulagi og sér tækifæri í tækninni.
Frábær möguleiki til að taka þátt í mótun
fjármálaverkefna í samstarfi við stjórnendur
og starfsmenn. Um er að ræða starf án staðsetningar.

Starfsmaður við fiskeldistilraunir

Hefurðu brennandi áhuga á rannsóknum
og kynbótum?
Áhugavert starf við fiskeldistilraunir í bleikjukynbótastöðinni okkar, sem rekin hefur verið
á Hólum í Hjaltadal í meira en 30 ár.
Starfið hentar vel fyrir aðila með þekkingu
og reynslu á sviði fiskeldis og/eða líffræði.

Um 100 % stöður er að ræða.
Umsóknarfrestur er til og með
21. nóvember 2022 og er æskilegt að
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar um störfin veitir
Íris Dögg Björnsdóttir mannauðsráðgjafi,
hr@holar.is.
Ítarlegri upplýsingar og umsóknir um
störfin eru á starfatorg.is
Á Hólum er fjölskylduvænt samfélag, falleg náttúra og sögurík umgjörð.
Á staðnum eru einnig leikskóli og grunnskóli. Háskólinn aðstoðar við að
útvega húsnæði í Skagafirði ef þess er þörf.
Um meðferð umsókna, mat á hæfi umsækjenda og ráðningu í starfið er
farið eftir ákvæðum laga um opinbera háskóla nr. 85/2008. Launakjör
eru skv. kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.
Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru leyti lög um réttindi og
skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

www.holar.is
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Viltu vera
samferða
okkur?

Samgöngustofa óskar eftir að ráða tvo starfsmenn
í flugleiðsögu-, flugvalla- og flugverndardeild.
Flugleiðsaga

Flugvernd

Starfið felst í eftirlits- og stjórnsýsluverkefnum, einkum að

Starfið felst í eftirlits- og stjórnsýsluverkefnum, einkum að

því er varðar skipulag loftrýmis og flugleiðsögu auk annarra

því er varðar flugvernd. Einnig felst starfið í prófunum á

verkefna tengdum málaflokkum þvert á ábyrgðarsvið

framkvæmd flugverndar auk aðkomu að innleiðingu krafna

deildarinnar. Við leitum að starfsmanni sem á auðvelt með

og uppfærslum handbóka. Við leitum að starfsmanni sem á

að takast á við ólík og ný verkefni, sem er tilbúin(n) að vinna

auðvelt með að takast á við ný verkefni og er tilbúin(n) að

í krefjandi starfsumhverfi þar sem reynir á öguð vinnubrögð,

vinna í krefjandi starfsumhverfi þar sem reynir á öguð

ábyrgð og sjálfstæði. Ennfremur reynir á frumkvæði hvað

vinnubrögð, ábyrgð og sjálfstæði. Ennfremur reynir á

varðar stöðugar umbætur í starfi deildarinnar og framþróun

frumkvæði hvað varðar stöðugar umbætur á starfi

verkefna.

deildarinnar og framþróun verkefna.

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

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

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

Umsóknarfrestur
er til 14. nóvember 2022.

Við
leiðum
fólk
saman
Metnaðarfullur öryggisstjóri

Vegagerðin leitar að öflugum og framsýnum
öryggisstjóra. Öryggisstjóri heyrir beint undir
forstjóra og er með starfsstöð í Garðabæ.
Um er að ræða fullt starf.
Starfssvið
→ Stefnumótun og markmiðasetning
í öryggismálum og þróun öflugrar
öryggismenningar.
→ Mótun, undirbúningur, stýring og
eftirfylgni verklags og verkefna í
öryggismálum, skýrslugerð og kynningu
á árangri (KPI).
→ Skipulagning starfa öryggisnefnda
Vegagerðarinnar og utanumhald um
verkefni þeirra.
→ Samþætting öryggismála við gæðamál,
þvert á stofnunina.
→ Stýra atvikarannsóknum á frávikum og
eftirfylgni úrbóta.
→ Tryggja að vinnuaðstæður, búnaður og
verklag sé í samræmi við öryggisstaðla.
→ Skipulagning þjálfunar og fræðslu
til starfsmanna og stjórnenda í
öryggismálum.

Menntunar- og hæfniskröfur
→ Verkfræði, tæknifræði eða önnur menntun
sem nýtist í starfi.
→ Þekking og reynsla af öryggismálum.
→ Sterk öryggisvitund.
→ Reynsla af verkefnastjórnun, mótun
stefnu og verklags.
→ Þekking á gæðastjórnunarkerfum og
vottunarferlum.
→ Skipulagshæfni, frumkvæði og hæfni til að
vinna sjálfstætt.
→ Framúrskarandi samskiptafærni og
umbótasinnuð hugsun.
→ Góð íslensku- og enskukunnátta í rituðu
og töluðu máli.
→ Hæfni til að fylgja málum eftir og til að
finna bestu lausnir hverju sinni.
Nánari upplýsingar veita
Bergþóra Þorkelsdóttir forstjóri
bergthora.thorkelsdottir@vegagerdin.is
og Sigurbjörg J. Narby Helgadóttir
mannauðsstjóri
sigurbjorg.helgadottir@vegagerdin.is
eða í síma 522 1000.

Umsóknarfrestur er til og með
10. nóvember 2022.

Sótt er um starfið
á heimasíðu Vegagerðarinnar,
www.vegagerdin.is

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi
sem fjármála- og efnahagsráðherra og
viðkomandi stéttarfélag hafa gert.

Tryggvagata 10 __ 101 Reykjavík __ atonjl.is

Greinandi ráðgjöf
og skýr samskipti
Aton.JL er leiðandi fyrirtæki í samskiptaráðgjöf þar sem
unnið er við mótun heildstæðrar stefnu í samskiptum
fyrirtækja og stofnana. Við leitum að ráðgjafa til að
sinna fjölbreyttum verkefnum í ráðgjöf og stefnumótun.
Viðkomandi þarf að vera sjálfstæð/ur í vinnubrögðum,
sýna framúrskarandi samskiptahæfni, og vera mjög
fær í textavinnu. Mikilvægt er að viðkomandi búi yfir
góðri greiningarhæfni og hæfni til að lesa úr tölulegum
upplýsingum.

Helstu verkefni:
→
→
→
→
→

Greiningarvinna
Skýrslugerð
Skipulögð upplýsingamiðlun
Stefnumótandi ráðgjöf
Textavinna

Hæfniskröfur:
→ Háskólamenntun sem
nýtist í starfi
→ Reynsla sem nýtist í starfi
↳ kostur er ef viðkomandi býr
yfir reynslu úr stjórnsýslu
→ Áreiðanleiki, metnaður,
samskiptahæfni, skipulögð
og sjálfstæð vinnubrögð
→ Hæfni í tjáningu í ræðu og riti,
á íslensku og ensku

Starf

Hefur þú ánægju af
orkumiklum mannauði?
Hjá Landsvirkjun leggjum við áherslu á að vera framsækinn og eftirsóttur
vinnustaður. Stór hópur fólks með fjölbreytta reynslu, þekkingu og hæfni
starfar hjá fyrirtækinu. Nú leitum við að góðum liðsauka í mannauðsteymi
okkar. Í teyminu eru sjö sérfræðingar með fjölbreytta reynslu og þekkingu
á sviði mannauðsmála, kjaramála og launavinnslu.
Helstu verkefni viðkomandi eru almenn mannauðsmál og launavinnsla
en í því felst m.a. skráning gagna í mannauðs- og launakerfi, aðkoma
að ráðningum og önnur þjónusta við stjórnendur og starfsfólk.
Þessi einstaklingur verður að búa yfir viðeigandi menntun og reynslu
sem nýtist í starfi og hafa brennandi áhuga á mannauðsmálum.
Jákvætt og lausnamiðað viðhorf, samskiptafærni og sjálfstæði í starfi
er hæfni sem okkur hugnast.
Umsóknarfrestur er til og með 14. nóvember
Sótt er um starfið á vef vinnvinn.is
Frekari upplýsingar gefur Harpa Víðisdóttir mannauðsstjóri
harpa.vidisdottir@landsvirkjun.is

Landsvirkjun er orkufyrirtæki í eigu íslensku þjóðarinnar og vinnur rafmagn úr
endurnýjanlegum orkugjöfum, vatnsafli, jarðvarma og vindi. Hjá fyrirtækinu
starfa rúmlega 300 manns, víða um land. Fyrirtækið hefur metnaðarfulla jafnréttisog mannauðsstefnu, hugar að vellíðan starfsfólks og leggur áherslu á að viðhalda
orkumikilli fyrirtækjamenningu.

Við hvetjum hæfileikaríkt fólk af
öllum kynjum til að sækja um.
Umsóknarfrestur er til
og með 15. nóvember.
Umsókn um starfið þarf að
fylgja ítarlegt kynningarbréf
og starfsferilsskrá þar sem gerð
er grein fyrir ástæðu umsóknar
og rökstuðningur fyrir hæfni
viðkomandi í starfið.
Fyrirspurnir skulu berast Sif
Jóhannsdóttur, sif@atonjl.is.
Sótt er um starfið á alfred.is.
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Veghönnuður
Við leitum að sérfræðingi í öflugan hóp hönnuða sem vinnur að úrlausn fjölbreyttra og
spennandi verkefna á sviði samgöngumannvirkja.

VIÐ BYGGJUM UPP 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 byggjum upp sjálfbær samfélög víða um heim
með því að hafa sjálfbærni alltaf í huga við
ákvarðanatöku – allt frá fyrstu hugmynd til förgunar.

Starfið felur m.a. í sér hönnun vega, gatna, göngu- og hjólastíga, flugvalla og flughlaða sem og
gerð verklýsinga og útboðsgagna. Verkefnin eru í þéttbýli jafnt sem dreifbýli, bæði hér á landi
sem erlendis.
Menntunar- og hæfniskröfur
•
•
•
•
•

Háskólapróf í verkfræði eða tæknifræði, áhersla á veghönnun æskileg
Reynsla í notkun helstu teikni- og hönnunarforrita s.s. AutoCAD, Civil 3D og/eða Nova Point er æskileg
Þekking á íslenskum og norskum reglum, stöðlum og handbókum er kostur
Gott vald á íslensku, ensku og einu Norðurlandamáli
Góðir samskipta- og skipulagshæfileikar, metnaður, frumkvæði og sjálfstæði í starfi

Umsóknarfrestur er til og með 10. nóvember 2022.
Nánari upplýsingar veitir Áslaug Ósk Alfreðsdóttir,
sérfræðingur í mannauðsmálum, aoa@verkis.is

RÁÐNINGAR

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, getu og reynslu
starfsmanna. Hver einstök ráðning er mikilvæg fjárfesting
og er hagur bæði fyrirtækis og viðkomandi einstaklings
að vel takist til.
Intellecta ehf. Síðumúla 5 108 Reykjavík 511 1225 intellecta.is

ATVINNUBLAÐIÐ 17

LAUGARDAGUR 5. nóvember 2022

Gefandi starf
í góðum félagsskap
Staða deildarstjóra í Sunnuhlíð
Hjúkrunarheimilið Sunnuhlíð leitar að öﬂugum hjúkrunarfræðingi til að gegna stöðu
deildarstjóra hjúkrunar á deild sem telur 23 íbúa ásamt 4 endurhæﬁngar rýmum.
Framundan er uppbygging á nýju húsnæði og miklar og jákvæðar breytingar í kjölfarið
sem felur í sér mikla samvinnu með deildarstjórum og stjórnendum heimilisins.
Starﬁð er 100% starf í dagvinnu (36 tíma vinnuvika).
Ert þú til í að starfa að þessari vegsemd með okkur?
Í starﬁnu felst meðal annars:
• Skipulagning hjúkrunar og fræðslu á
deild með starfsfólki.
• Ábyrgð á mönnun og gæðum hjúkrunar.
• Náin samskipti við íbúa og aðstandendur
• Samvinna með sjúkra- og iðjuþjálfun.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Íslenskt hjúkrunarleyﬁ
• Framhaldsmenntun í klíniskri hjúkrun
eða í stjórnun
• Reynsla af notkun Rai mælitækisins
• Reynsla af stjórnun
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar veitir Svanlaug Guðnadóttur, framkvæmdastjóra hjúkrunar,
svana@sunnuhlid.is eða í síma 864 4184
Sótt er um starﬁð á heimasíðu Vigdísarholts: vigdisarholt.is eða á alfred.is

Vinnvinn | Kringlan 7 | 103 Reykjavík
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Vigdísarholt er rekstraraðili
þriggja hjúkrunarheimila:
Sunnuhlíð í Kópavogi, Seltjörn á
Seltjarnarnesi og Skjólgarður á
Höfn í Hornafirði.

Sunnuhlíð
KÓPAVOGI

Í Sunnuhlíð eru 66 almenn
hjúkrunarrými, fjögur rými fyrir
skammtímainnlögn með
endurhæfingu og dagdvöl fyrir
30 einstaklinga.
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Hefur þú áhuga á að

ÞJÓNUSTA KÆLIKERFI
þá erum við að leita að þér
Í boði er fjölbreytt starf í spennandi starfsumhverfi
Vegna aukinna verkefna leitum við að einstaklingi sem hefur
áhuga og reynslu af vinnu við kælikerfi. Viðkomandi ber að hafa
góða samskiptahæfileika, sýna frumkvæði í starfi og þjónustulund, vera jákvæður og geta unnið undir álagi.
Starfssvið
Starfið felst í uppsetningu, viðgerðum, viðhaldi, smíði og eftirliti
á kælibúnaði bæði á verkstæði og hjá viðskiptavinum.
Menntun og/eða reynsla
Óskum eftir vélfræðingi, vélstjóra, vélvirkja eða rafvirkja,
eða aðila sem hefur haldgóða reynslu af kælibúnaði.
Góð aðstaða
Öll aðstaða er fyrsta flokks í nýju húsnæði okkar í Kópavogi,
góður starfsandi og öflugt starfsmannafélag.
Umsóknir
Umsóknir eða ósk um nánari upplýsingar sendist
á netfangið lausstorf@kapp.is
Umsóknarfrestur er til og með 21. nóv. 2022.

Sendiráð Indlands, Reykjavík (Ísland)
Sala á bíl sendiráðsins
Sendiráð Indlands í Reykjavík óskar eftir sölutilboði í sendiráðsbíl - Mercedes Benz Model – E400 4M; Svartur á litinn, Bensin,
árg. - 2017, Ekinn 127.140 Km, Sjálfskiptur o.fl. meðfylgja aukalega
4 vetrardekk. Áhugasamir kaupendur geta skoðað bílinn hjá
Sendiráðinu á skrifstofutíma.
Verðtilboð á að vera staðgreitt í dollurum eða í íslenskum krónum.
Vinsamlegast senda tilboð í lokuðu umslagi í frumríti til: Sendiráð
Indlands, Tungötu 7, 101 Reykjavík.
Bíllinn hefur fengið gott viðhald og er til sölu eins og hann er.
Bæði viðhalds- dagbók og skoðunarskýrsla eru til staðar.
Síðasti móttökudagur tilboða er 30. nóvember 2022.
Fyrir frekari upplýsingar, vinsamlegast hringdu í - 5349955 eða
sendu tölvupóst á -sosec.reykjavik@mea.gov.in

The Embassy of India in Reykjavik invites quotations for sale of its
Flag Car - Mercedes Benz Model – E400 4M; Black color, Bensin,
Model - 2017, approx. 127.140 Kms driven, Automatic, etc. with
4 winter tyres extra. Interested buyers can view the car at the
Embassy’s premises during office hours.
The price quote should be in US Dollars or Icelandic króna. The
quotations may kindly be sent, in sealed envelopes, by hard copy
only at the address: Embassy of India, Tungata 7, 101 Reykjavik.
The car is well maintained and is for sale on ‘as is’ basis.
Both maintenance log book and inspection report are available.
The last date of receipt of quotations is 30 November 2022.
For any further information/appointment, please call - 5349955 or
email at - sosec.reykjavik@mea.gov.in

KAPP er fjölbreytt fjölskyldufyrirtæki sem
byggir rekstur sinn á þjónustu við sjávarútveg
matvælaiðnað og flutningageirann.
KAPP framleiðir OptimICE® krapakerfi og
forkæla og rekur öflugt renni-, véla- og
kæliverkstæði ásamt stálsmíðadeild.
Hjá KAPP starfa 44 starfsmenn, með aðstöðu
í Kópavogi, Þorlákshöfn og Vestmannaeyjum. Turnahvarfi 8 · 203 Kópavogi · www.kapp.is

Auglýsing um skipulag
Hafnarfjarðarbær
Skipulagslýsing - Hraun vestur,
breyting á aðalskipulagi
Hafnarfjarðar 2013– 2025

LEITAR ÞÚ AÐ STARFSMANNI?
HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að
veita afburðarþjónustu og að rétti einstaklingurinn finnist fyrir þá aðila sem nýta sér þjónustu okkar
vegna ráðninga starfsfólks í allar tegundir starfa.

ATVINNUAUGLÝSING HJÁ
HH RÁÐGJÖF KOSTAR
AÐEINS 24.500 kr.*
Á Atvinnuvefnum geta fyrirtæki sett
sjálf inn atvinnuauglýsingar og nýtt
ráðningarkerfið okkar til að vinna úr
umsóknum eða beint umsóknum á
eigin síðu.

Ódýrt
• Sanngjarnt lágt verð
• Einföld verðskrá

Þegar vinna við tillögu að breytingu á
aðalskipulagi hefst skal sveitarstjórn taka
saman lýsingu á skipulagsverkefninu þar
sem fram kemur hvaða áherslur sveitarstjórn
hafi við skipulagsgerðina og upplýsingar um
forsendur, fyrirliggjandi stefnu og fyrirhugað
skipulagsferli, svo sem um kynningu og samráð
gagnvart íbúum sveitarfélagsins og öðrum
hagsmunaaðilum.
Skipulagslýsinguna má nálgast á hfj.is/skipulag og
skulu skriflegar ábendingar vegna hennar berast
Þjónustuveri Hafnarfjarðar, Strandgötu 6, 220
Hafnarfirði, eða á netfangið skipulag@hafnarfjordur.
is, eigi síðar en 25.11. 2022. Ábendingar skulu merktar
„Aðalskipulag – Hraun vestur“ og skal nafn sendanda,
kennitala og heimilisfang koma fram.

Skilvirkt
• Flokkunarkerfi
• Aðstoð við textagerð
• Svarpóstar
• Viðbótarþjónustur
• Fjöldi umsækjenda á skrá

Hafnarfjarðarbær
bt. umhverfis- og skipulagssvið
Strandgötu 6
220 Hafnarfjörður

Auðvelt í notkun
• Þú setur inn atvinnuauglýsingu í ráðningarkerfi
• Móttekur umsóknir í ráðningarkerfi
• Flokkar og vinnur úr umsóknum í ráðningarkerfi
• Svarar umsækjendum í ráðningarkerfi
• Ráðgjafar HH Ráðgjafar alltaf tiltaks ef á þarf að halda

Atvinnuauglýsingin þín birtist í Atvinnuappinu og á Atvinnuvef HH Ráðgjafar og dv.is

Á fundi skipulags- og byggingarráðs
Hafnarfjarðar þann 25.08. 2022 var lögð
fram endurskoðuð lýsing, dags. 23.08. 2022,
vegna fyrirhugaðrar breytingar á aðalskipulagi
Hafnarfjarðar 2013-2025. Breytingin nær
til Hrauns vestur, svæðis sem afmarkast af
Flatahrauni, Fjarðarhrauni og Reykjavíkurvegi.
Eftirfarandi bókun var gerð: „Skipulags- og
byggingarráð samþykkir lýsingu vegna
breytinga á aðalskipulagi Hraun vestur og vísar
til staðfestingar í bæjarstjórn.“
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar staðfesti afgreiðslu
skipulags- og byggingarráðs þann 31.08. 2022.

*Verð er án vsk.

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

hafnarfjordur.is

Útboð

Auglýst eftir umsóknum um
styrki úr þróunarsjóði
innflytjendamála
Félags- og vinnumarkaðsráðuneytið og innflytjendaráð auglýsa eftir
umsóknum um styrki úr þróunarsjóði innflytjendamála. Hlutverk sjóðsins er
að styðja þróunarverkefni og efla rannsóknir á sviði málefna innflytjenda.

Ný útboð í auglýsingu
Engjavellir – sverun skólplagnar

Hafnarfjarðarbær óskar eftir tilboðum í
lagningu á nýju stofnræsi fyrir skólplagnir.
Tilboð verða opnuð 10.11.22

To read about the Development Fund for Immigrant Affairs go to
government.is/frn
Við val verkefna sem hljóta styrk úr þróunarsjóði innflytjendamála árið
2022 verður áhersla lögð á verkefni sem stuðla að bættri andlegri líðan
innflytjenda og aukinni samfélagslegri þátttöku þeirra, auk þess að vinna
gegn fordómum, einangrun og jaðarsetningu.

Nánar á:

hfj.is/utbod

Sérstaklega verður horft til verkefna með eftirfarandi áherslum:

ÚTBOÐ

• Verkefna sem stuðla að virkri notkun íslensku í gegnum félagslega
viðburði og sem styðja við hefðbundið íslenskunám.
• Verkefna þar sem lögð er áhersla á virkni ungs fólks, annars vegar þess
sem er nýlega komið til landsins og hins vegar þess sem hvorki er í
vinnu né skóla.
• Verkefna sem stuðla að inngildingu,* einkum verkefna sem stuðla að
jafnri þátttöku innflytjenda og innlendra á jafningjagrunni.

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Hlemmur og nágrenni - Snákurinn Fjölnota stálvirki, útboð nr. 15645
• Smáhús fyrir velferðarsvið 2022.
Stórhöfði-Lóðafrágangur, útboð nr. 15698

Önnur verkefni sem varða málefni innflytjenda koma einnig til álita. Horft
verður sérstaklega til nýsköpunar í stað endurtekinna verkefna, auk þess
sem áhersla verður lögð á virkniúrræði á landsbyggðinni.

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

Styrkir verða veittir félögum, samtökum og opinberum aðilum. Félags- og
hagsmunasamtök innflytjenda eru sérstaklega hvött til þess að sækja um.
Unnt er að sækja um jafnt á íslensku sem og ensku.

Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

Umsóknarfrestur er til og með 1. desember 2022.
Sækja skal um á rafrænu formi á umsóknarvef Stjórnarráðsins
(minarsidur.stjr.is) og má nálgast leiðbeiningar á vef félags- og
vinnumarkaðsráðuneytisins (frn.is).

FORVAL/ÚTBOÐ

Kynningarfundur

TILKYNNING UM FYRIRHUGAÐ FORVAL/ÚTBOÐ

Föstudaginn 11. nóvember kl. 13-14 stendur innflytjendaráð fyrir opnum
kynningarfundi um umsóknarferlið, áherslur ársins og reglur sjóðsins.

21756: Ríkiskaup fyrir hönd utanríkisráðuneytisins
og Landhelgisgæslu Íslands, varnarmálasvið vekja
athygli á auglýsingu bandarískra yfirvalda um
fyrirhugað forval/útboð á byggingaframkvæmdum á
öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli.

Fundurinn fer fram á netinu og þátttakendur skrá sig fyrir fram.
Hægt verður að velja um fjögur tungumál: Íslensku, ensku, pólsku og
spænsku. Skráning fer fram á frn.is.

Fyrirtæki sem taka þátt í verkefninu þurfa m.a. að uppfylla
skilyrði fyrir útgáfu öryggisvottunar og skilyrði reglna sem
gilda um aðgang að öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli.
Hæfiskröfum er lýst í útboðsgögnum.

Frekari upplýsingar fást í síma 545 8100 og með tölvupósti
á netfangið frn@frn.is.
* Inngilding felur í sér að viðurkenna og virða fjölbreytileikann og gera alltaf ráð

Bandarísk stjórnvöld munu einungis semja við íslensk og/
eða bandarísk fyrirtæki. Aðeins fyrirtæki sem hafa skráð sig í
gagnagrunn bandarískra yfirvalda á www.sam.gov geta tekið
þátt í útboðsferlinu.

fyrir honum í öllu starfi. Inngilding snýr að því að virkja allt fólk til þátttöku og gefa
fjölbreyttum hópi fólks kleift að taka þátt í ákvarðanatöku.

Nánar tiltekið er um að ræða verkefni nr.: P-20001 Deployable
Airbase Systems (DABS) - Facilities, Equipment and Vehicles
(FEV)DABS-FEV Storage Area.
Um er að ræða verkframkvæmdir við byggingu vöruhúsa og
tengd verkefni á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli.

Leiðbeiningar um skráningu og skil á tilboðum er hægt að
nálgast á heimasíðu Ríkiskaupa.

Ingileifur Einarsson, Lögg. fasteignasali.
– www.asbyrgi.is

– www.asbyrgi.is
Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen
- 108 Reykjavík
Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

LÆKJARHJALLI
20 - Löggiltur fasteignasali.
Ingileifur Einarsson
LÆKJARHJALLI
2015-16
OPIÐ HÚS
Í DAG Á MILLI
OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 15-16

SMIÐJUVEGUR 5, KÓPAVOGI

Frum
Frum

Almennar upplýsingar
Allar nánari upplýsingar um ferlið og útboðsskilmála verða
birtar á ensku gjaldfrjálst í útboðskerfi Ríkiskaupa, TendSign,
á vefslóðinni https://tendsign.is/.

Sími
Sími
Sími
Sími

568 2444
568
5682444
2444
568
2444

Nánari upplýsingar má finna á www.utbodsvefur.is.
Borgartúni 26, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Mjög fallegt og vel staðsett parhús við Lækjarhjalla í KópaMjögHúsið
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lagerhúsINGILEIFUR EINARSSON, löggiltur fasteignasali
INGILEIFUR
fasteignasali
www.3lian.com
3lian素材 löggiltur
næði og
góðar EINARSSON,
skirfstofur.
Góð lofthæð
og 4 stórar innkeyrsluwww.3lian.com 3lian素材

dyr. Stór malbikuð lóð. Húsnæðið leigist ekki undir óþrifalega
starfsemi. Mögulegt að leigja húsnæðið í tvennu lagi.
Allar frekari upplýsingar veitir Ingileifur Einarsson,
lögg. fasteignasali, gsm 8941448, ingileifur@asbyrgi.is
Ásbyrgi ábyrg fasteignasala í 35 ár

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

Fasteignablaðið
Fasteignablað Fréttablaðsins kemur út alla þriðjudaga

Kristján

Guðbjörg G.

s: 867-3040

s: 899-5949

Kristín María

Ragnheiður

s: 837-1177

s: 788-3069

Garðar B.

s: 898-0255

Halldór

s: 660-5312

Sólveig

Hallgrímur
s: 896-6020

Elísabet

Viktoría Larsen

s: 869-4879

Bára

Aðalsteinn Jón

Telma

Inga Reynis

s: 693-1837

s: 781-2100

s: 767-0777

s: 618-5741

s. 773-7223

OP

IÐ

s: 820-1903

Einar Örn

Sonata

Ragnar

Kristján Björn

s: 823-4969

s: 699-8282

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

s. 764-6334

s: 844-1450

Nína Björk
s: 820-0831

OP

IÐ

HÚ

S

NÆFURÁS 8
110 REYKJAVÍK

Guðbjörg G.
S: 899-5949

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 6. NÓV. KL. 13:30-14:00

Einstaklega vel skipulagt og fjölskylduvænt 6 herbergja 186,8 fm. endaraðhús á tveimur hæðum
með innbyggðum 24 fm. bílskúr. Fjögur rúmgóð svefnherbergi, tvö baðherbergi og afgirtur garður
með heitum potti. Háaloft er yfir efri hæð eignarinnar sem nýtist sem góð geymsla. Gólfhiti er í
stofu og baðherbergi. Nánari uppl. veita Guðbjörg G. lgf. s. 899-5949 og Kristján lgf. s. 867-3040.
Verð: 114,9 millj.

OP

IÐ

S

HRAUNBÆR 80
110 REYKJAVÍK

Kristján
S: 867-3040

Einar Örn
S: 823-4969

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 6. NÓV. KL. 12:00-12:40

Vel skipulögð 4ra. herb. 95,9 fm. íbúð á 3. hæð. Aukaherbergi í sameign með aðgangi að salerni/
sturtu, er í útleigu í dag á ca. 55 þúsund á mánuði, góðir tekjumöguleikar.
Nánari uppl. veitir Einar Örn lgf. s. 823-4969.
Verð: 54,5 millj.

OP

IÐ

HÚ

S

LERKIDALUR 3
260 REYKJANESBÆR

Sonata
s. 764-6334

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 6. NÓV. KL. 13:00-13:30

Einstaklega vandað og fallegt, nýtt 5 herbergja 239 fm. einbýlishús á einni hæð ásamt innbyggðum
bílskúr. Húsið er byggt árið 2022, steinsteypt og flísalagt að utan. Hiti er í öllum gólfum hússins.
Sérsmíðaðar innréttingum frá HTH og vönduð AEG tæki frá Ormsson. Gert er ráð fyrir sólpalli við
suður- og vesturhlið hússins, lagnir fyrir heitan pott eru til staðar.
Nánari uppl. veita Kristján lgf. s. 867-3040 og Sonata s. 764-6334.
Verð: Tilboð

OP

IÐ

Inga
s: 820-1903

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 7. NÓV. KL. 17:30-18:00

Virkilega falleg og vel skipulögð 3- 4ja herbergja risíbúð í 4 íbúða fjölbýli með frábæru útsýni af
Hallgrímskirkju og Perlunni í mjög vinsælu hverfi. Nýlega búið að taka baðherbergið í gegn, nýtt
dren og skolp lagað 2021 einnig aðkoman að húsinu. Dýrahald leyft í húsinu. Eignin er skráð skv.
Þjóðskrá Íslands alls 75,3 fm, auk 23.7 fm sem eru ekki í fullri hæð.
Nánari uppl. veitir Inga Reynis lgf. s. 820-1903.
Verð: 63,9 millj.

OP

IÐ

HÚ

S

SÓLVALLAGATA 74
101 REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 8. NÓV. KL. 17:30-18:00

Guðbjörg G.
S: 899-5949

Kristján
S: 867-3040

Rúmgóð og björt 4ra herbergja 100,6 fm. íbúð á 3. hæð í góðu fjórbýli á vinsælum stað í Vesturbæ.
Suðursvalir með útsýni. Nýlegt parket er á íbúðinni. Baðherbergi hefur verið endurnýjað.
Nýjar rafmagnslagnir eru innan íbúðar. Þak var nýlega endurnýjað.
Nánari uppl. veita Guðbjörg G. lgf. s. 899-5949 og Kristján lgf. s. 867-3040.
Verð: 66,9 millj.

HÚ

S

ÚTHLÍÐ 10
105 REYKJAVÍK

Kristján
S: 867-3040

HÚ

HÚ

S

DREKAVELLIR 26
221 HAFNARFJÖRÐUR
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 6. NÓV. KL. 14:30-15:00

Guðbjörg G.
S: 899-5949

Kristján
S: 867-3040

Sérlega rúmgóð og björt 3ja herbergja 79,9 fm. endaíbúð á jarðhæð með stórum sólpalli í
álklæddu lyftuhúsi ásamt sérbílastæði í bílakjallara þar sem búið er að leggja fyrir rafhleðslustöð.
Þvottahús innan íbúðar. Myndavéladyrasími og öryggismyndavél í sameign. Íbúðin er hönnuð
upphaflega sem eign fyrir fatlaða og er því öll mjög rúmgóð.
Nánari uppl. veita Guðbjörg G. lgf. s. 899-5949 og Kristján lgf. s. 867-3040.
Verð: 59,9 millj.

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

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

Láland 7
Einbýlishús

Bjarmaland 13

108 Reykjavík
390 fm

Einbýlishús

7 herb.

Tilboð

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

Lynghagi 26
Hæð, ris og hluti kjallara

Tilboð

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

105 Reykjavík

Heil húseign - Miklir möguleikar

9 herb.

144.900.000

Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
861 8511

9 herb.

Grænahlíð 12

107 Reykjavík
238,5 fm

286 fm

108 Reykjavík

8 herb.

170.000.000

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

OPIÐ HÚS

9. nóv. 17:00-17:30

Hverafold 112

Vesturgata 7

Dalsel 17

112 Reykjavík

101 Reykjavík

109 Reykjavík

Einbýlishús

256 fm

5 herb.

Fjölbýlishús

70 fm

154.900.000
Lárus Ómarsson
Löggiltur fasteignasali
larus@eignamidlun.is
824 3934

2 herb.

Fjölbýli

119.8 fm

44.900.000
Lárus Ómarsson
Löggiltur fasteignasali
larus@eignamidlun.is
824 3934

5 herb.

67.900.000
Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

OPIÐ HÚS

7. nóv. 17:00-17:30

Eskiás 1c
210 Garðabær
Fjölbýli - sérinngangur

Valhúsabraut 2

4-5 herb.

85.900.000

170 Seltjarnarnesi

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

Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
861 8511

6 herb.

223,7 fm

Einbýli

102,6 fm

185.000.000

OPIÐ HÚS

6. nóv. 15:00-15:30

Álfhólsvegur 93
200 Kópavogur
Hæð + bílskúr - aukaíbúð

Bollagarðar 101

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is
777 2882

Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
861 8511

150.000.000
OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

8.nóv. 17:00-18:00

8. nóv. 17:30-18:00

Holtsgata 17
101 Reykjavík
Fjölbýli, jarðhæð

6 herb.

106.000.000

170 Seltjarnarnesi
7 herb.

217,1 fm

Einbýlishús

201 fm

65 fm

2ja herb.

Hrísateigur 22

Austurströnd 10

105 Reykjavík

170 Seltjarnarnes

Hæð

3 herb.

61,4 fm

49.900.000

Fjölbýli

43.900.000
Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur og Löggiltur fasteignasali
herdis@eignamidlun.is
694 6166

Ólafur H. Guðgeirsson
MBA Rekstrarhagfræðingur og löggiltur fasteignasali
olafur@eignamidlun.is
663 2508

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

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

55,8 fm

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur leigumiðlari og
löggiltur fasteignasali
824 9098

Ragnhildur A. Gunnarsdóttir
Lögfræðingur og löggiltur
fasteignasali
861 1197

Brynjar Þór Sumarliðason
Viðskiptafræðingur og
löggiltur fasteignasali
896 1168

Úlfar Freyr Jóhannsson
Lögmaður og löggiltur
fasteignasali
588 9090

2 herb.

49.900.000
Brynjar Þór Sumarliðason
Viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is
896 1168

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali
824 9096

Magnea Sverrisdóttir
MBA og löggiltur
fasteignasali
861 8511

Lilja Guðmundsdóttir
Viðskiptafræðingur og nemi
til löggildingar fasteignasala
649 3868

Anna Þrúður Guðbjörnsdóttir
Löggiltur fasteignasali
849 0575

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur og löggiltur
fasteignasali
694 6166

Birgir Valur Birgisson
BA í lögfræði og nemi
til löggildingar fasteignasala
694 8474

Bjarni T. Jónsson
Viðskiptafræðingur og
löggiltur fasteignasali
895 9120

Ólafur H. Guðgeirsson
MBA rekstrarhagfræðingur
og löggiltur fasteignasali
663 2508

Jenný Sandra Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri og nemi
til löggildingar fasteignasala
588 9090

María Guðrún
Waltersdóttir
Móttaka
588 9090

Rögnvaldur Örn Jónsson
Löggiltur fasteignasali
660 3452

Daníela R. Reynisdóttir
Móttaka
588 9090

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

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

F3

F2

F1

BYG GING A R R ÉT T UR TIL SÖLU
Á L A NDI JÖR FA , K JA L A R NE SI

3 lóðir alls 47 í búðir

Tilb o ð sfre stur er til kl. 1 2 :0 0, 9. de semb er 2 02 2

Byggingafélag Jörfa ehf. auglýsir eftir tilboðum í byggingarrétt
Byggingarmagn ofanjarðar er allt að 3982m2
F1 Lóð 1320m2, 8 íbúðir, 2 hæðir og 642m2
F2 Lóð 1770m2, 18 íbúðir, 2-3 hæðir og 1540m2
F3 Lóð 1771m2, 21 íbúð, 3 hæðir og 1800m2
Nýtt deiliskipulag á svæðinu var unnið í samvinnu við
Reykjavíkurborg og er hluti af nýrri uppbyggingu á
Kjalarnesi. Skipulagið var auglýst þann 12. október 2022
og lýkur kynningu þann 23. nóvember 2022

Tilboð verða opnuð á skrifstofu Land lögmanna
Hlíðasmára 9, 201 Kópavogi, kl. 14:00 þann
9. desember 2022. Þá gefst tilboðsgjöfum
kostur á að vera viðstaddir opnun tilboða
Umsjón með útboðinu hefur Atli Már
Ingólfsson, lögmaður, atli@landlogmenn.is. Bjóðendur
eru beðnir um að senda tölvupóst vegna útboðsgagna

OPIÐ HÚS

AUGLÝSA EFTIRFARANDI EIGN TIL SÖLU:

7. nóv. 17:00-17:30

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 37, 101 REYKJAVÍK

Heiðarhjalli 5
Parhús

268.5 fm

200 Kópavogur
8 herb.

147.000.000
Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
861 8514
Grensásvegi 11 108 Reykjavík | Sími 588-9090 | eignamidlun.is

Skógarvegur 12
Fjölbýli með lyftu og bílastæði

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is
777 2882

103 Reykjavík
161 fm

4 herb.

149.900.000

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

TIL LEIGU

Langtímaleiga

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.
Húsið er þrílyft með kjallara, risi, stórum hornkvisti og þremur
gluggakvistum, byggt úr steinsteypu, múrsléttað utan og með
þakhellu á þaki.
Nánari upplýsingar á heimasíðu Ríkiskaupa: www.rikiskaup.is
Verð: 550 mkr.

Bílvogur ehf, Auðbrekku 17
Laugavegur 67
Húsnæðið er laust við afhendingu!

101 Reykjavík
237 fm

1.500.000 á mán

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

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

200 Kóp

Til sölu fullbúið bílaverkstæði með öllum tækjum og rekstri - bílaverkstæðið
Bílvogur hefur verið rekið í áratugi í Auðbrekku 17. Meðal búnaðar eru fimm
lyftur, öll tæki og verkfæri sem til þarf. Góð velta enda verkstæðið þekkt
eftir langan rekstur. Félagið er selt með öllum eignum, skuldlaust, gegn
kaupleigusamningi.
Verð samkomulag

Ólafur H. Guðgeirsson
MBA Rekstrarhagfræðingur og
löggiltur fasteignasali
olafur@eignamidlun.is
663 2508
Grensásvegi 11 108 Reykjavík | Sími 588-9090 | eignamidlun.is

Borgartúni 26, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

