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Sölufulltrúar: Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 550 5625, Arna Rut Kristinsdóttir, arnarut@frettabladid.is 550 5621

Orkuveita Reykjavíkur
leitar að stórhuga
forstýru eða forstjóra
Orkuveita Reykjavíkur er 100 ára gamalt frumkvöðlafyrirtæki sem leggur grunn
að lífsgæðum á Íslandi. Leitað er eftir þaulreyndri, úrræðagóðri og framsýnni
manneskju til að leiða kraftmikinn hóp fagfólks svo fyrirtæki samstæðunnar
dafni sem best. Sjálfbærni og samfélagsábyrgð vega þungt í allri starfsemi
samstæðunnar.
Orkuveita Reykjavíkur samanstendur af fimm fyrirtækjum: Orkuveitu Reykjavíkur,
Veitum, Orku náttúrunnar, Ljósleiðaranum og Carbfix. Forstýra eða forstjóri ber
ábyrgð á Orkuveitusamstæðunni í heild sinni.
Heildareignir OR nema 420 milljörðum króna, velta er um 60 milljarðar og eigið
fé er 220 milljarðar. Viðskiptavinir samstæðunnar eru um tveir þriðju landsmanna.

Hægt er að sækja um á www.or.is og þar má einnig finna nánari upplýsingar um
OR samstæðuna og starfið. Umsóknarfrestur er til og með 27. nóvember 2022.
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.
Nánari upplýsingar um starfið veita:
Hilmar G. Hjaltason: hilmar@vinnvinn.is og Auður Bjarnadóttir: audur@vinnvinn.is
Ellen Ýr Aðalsteinsdóttir, framkvæmdastýra mannauðs og menningar OR: ellenyr@or.is

*Neyslukönnun Gallups 2018, allt land, 18-80 ára

DEILDARSTJÓRI UMHVERFIS
OG FRAMKVÆMDA
ÓSKAST Á UMHVERFISSVIÐ
GARÐABÆJAR

STÖRF HJÁ

Garðabær leitar að öﬂugum aðila í starf deildarstjóra umhverﬁs og framkvæmda. Viðkomandi
hefur umsjón með nýframkvæmdum, umhverﬁsmálum ásamt rekstri þjónustumiðstöðvar
Garðabæjar.

Urriðaholtsskóli
• Atferlisþjálﬁ
• Grunnskólakennari
• Starfsfólk í Frístund
• Þroskaþjálﬁ

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Yﬁrumsjón með þjónustumiðstöð
• Umsjón með umhverﬁsmálum sveitarfélagsins
• Umsjón með undirbúningi, hönnun og útboði framkvæmda
• Umsjón með eftirliti framkvæmda
• Umsjón með kostnaðarstýringu hönnunar og framkvæmda
• Sér um útboðslýsingar vegna verkframkvæmda
• Gerð samninga vegna verkframkvæmda og hefur umsjón með samningum við hönnuði
og verktaka
• Þátttaka í mótun og uppfærslu á verkferlum innan sviðsins
• Umsjón með úttektum framkvæmda sem undir hann heyra og ákveður hvenær verksamningar eru uppfylltir og verki lokið
Menntunar- og hæfniskröfur:
• MSc próf í verk- eða tæknifræði
• Þekking og reynsla af verkefnastjórnun, verklegum framkvæmdum, áætlanagerð, stjórnun
og þverfaglegri teymisvinnu
• Góð þekking og reynsla í umhverﬁsmálum og umferðarmálum
• Góð verkkunnátta og víðtæk reynsla í að stjórna stærri framkvæmdum
• Góð leiðtogahæfni
• Góð tölvukunnátta
• Þekking á opinberi stjórnsýslu
• Sjálfstæði, frumkvæði og skipulögð vinnubrögð
• Þekking á lögum og reglum sem starﬁnu tilheyra
• Góð mannleg samskipti og samstarfshæfni
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku
Umsóknarfrestur er til og með 28. nóvember 2022.

GARÐABÆ
Álftanesskóli
• Umsjónarkennari á miðstig
• Starfsmaður á frístundarheimili
• Stuðningsfulltrúi

Leikskólinn Holtakot
• Leikskólakennari
• Sérkennslustjóri
Leikskólinn Mánahvoll
• Háskólamenntaðir starfsmenn
• Leiðbeinandi
• Leikskólakennarar
Bókasafn Garðabæjar
• Sérfræðingur til að sjá um viðburði
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

intellecta.is

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðeigandi
stéttafélags.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Guðbjörg Brá Gísladóttir, sviðsstjóri umhverﬁssviðs,
í síma 5258500 eða á gudbjorgbra@gardabaer.is
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

Viltu ganga til liðs við okkur hjá Vinnueftirlitinu og taka
þátt í að auka vellíðan starfsfólks á vinnumarkaði?
Við leitum að metnaðarfullum og drífandi sérfræðingi með þekkingu á sálfélagslegum þáttum, þar með talið stjórnun,
skipulagi og samskiptum, til að stuðla að bættri vellíðan og heilsu starfsfólks á innlendum vinnumarkaði.
Viðkomandi sinnir vettvangsathugunum og stafrænum samskiptum ásamt því að veita leiðbeiningar á sviði vinnuverndar og vinna að fjölbreyttum sérverkefnum. Mögulegt er að sinna starfinu frá starfsstöðvum Vinnueftirlitsins á
Akranesi, Reykjavík, Reykjanesbæ og Selfossi.
Umsóknarfrestur er til og með 28. nóvember næstkomandi. Sótt er um starfið á www.alfred.is
Nánari upplýsingar um helstu verkefni og hæfniskröfur er að finna á www.vinnueftirlitid.is

RÁÐNINGAR

Öryggisstjóri
Ríkisútvarpið ohf. er fjölmiðill í
almannaþágu. Hlutverk rúv er að
upplýsa og fræða, skerpa skilning
og þátttöku í samfélaginu, auka
ánægju og hreyfa við fólki á
uppbyggilegan hátt. Stefna
rúv lýsir hlutverki, gildum,
stefnuáherslum, og framtíðarsýn
til ársins 2026.

RÚV leitar að ábyrgum og drífandi einstaklingi í starf öryggisstjóra. Hlutverk öryggisstjóra
er að móta og fylgja eftir stefnu um öryggismál RÚV, þar á meðal upplýsingaöryggi.

HELSTU VERKEFNI
•

Ábyrgð á mótun stefnu í
öryggismálum, eftirfylgni og
eftirlit með framkvæmd hennar.

HÆFNISKRÖFUR
•

Menntun sem nýtist í starfi.

•

Ábyrgð á eftirliti með net- og
upplýsingaöryggi, tækjabúnaði,
aðgangsmálum og húsnæði.

Marktæk reynsla eða
þekking af rekstri og stjórnun
upplýsingatæknikerfa.

•

•

Innleiðing, þróun og eftirfylgni með
öryggismálum.

Reynsla af innleiðingu og þróun
upplýsingatæknikerfa.

•

•

Umsjón með innleiðingu viðeigandi
staðla og viðhaldi á vottuðu kerfi
upplýsingaöryggis.

Þekking á löggjöf og stöðlum fyrir
öryggi net- og upplýsingatæknikerfa.

•

Mjög góð skipulags-, samskipta- og
samvinnufærni.

•

Ábyrgð á skrásetningu og
tilkynningum öryggisfrávika
og frumkvæði að lagfæringu
öryggisþátta.

•

Góð öryggisvitund og ögun í
vinnubrögðum.

•

Mjög gott vald á íslensku og ensku í
ræðu og riti.

•

Umsjón með þjálfun og ferlavinnu
á sviði öryggismála.

•

Þekking á gæðamálum er kostur.

•

Upplýsingagjöf og ráðgjöf til
stjórnenda og starfsfólks.

•

Samskipta- og kynningarstjóri
RÚV leitar að framsýnum og skapandi einstaklingi til að stýra samskipta- og
kynningardeild og bera ábyrgð á þróun og framkvæmd samskipta- og kynningarmála.

HELSTU VERKEFNI
•
Umsóknarfrestur er til
og með 28. nóvember.

Yfirumsjón með samskipta- og
kynningarmálum RÚV.

•

Sótt er um störfin á
www.vinnvinn.is

Mótun og ábyrgð á stefnu og
markmiðasetningu samskipta- og
kynningardeildar.

•

Umsjón með störfunum hafa
Hilmar G. Hjaltason
(hilmar@vinnvinn.is)
og Margrét Stefánsdóttir
(margret@vinnvinn.is)

•

Umsókn skal fylgja ferilskrá og
ítarlegt kynningarbréf á íslensku
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu
umsóknar og rökstuðningur fyrir
hæfni umsækjanda til að gegna
starfinu.
Við hvetjum áhugasöm til að
sækja um starfið, óháð kyni,
uppruna, fötlun eða starfsgetu.

•

Ábyrgð á samskiptum og samningum
við samstarfsaðila.

•

Yfirumsjón ímyndarmála og herferða
í samvinnu við útvarpsstjóra og
dagskrárstjóra.

•

Utanumhald um útlit og ásýnd
kynningarefnis í samráði við
hönnunarstjóra.

•

Ábyrgð á skrifum, framleiðslu og
bókun dagskrárkynninga fyrir
sjónvarp og útvarp.

www.ruv.is

•

HÆFNISKRÖFUR
•

Háskólapróf sem nýtist í starfi.

•

Árangursrík reynsla af samskipta- og
kynningarmálum.

•

Góð þekking á rekstri og stjórnun.

Daglegur rekstur og stjórnun
deildarinnar.

•

Leiðtogahæfni og framúrskarandi
hæfni í mannlegum samskiptum.

Samskipti við dagskrárgerðarfólk
og dagskrárstjóra í tengslum við
kynningu á dagskrárefni.

•

Góð skipulagshæfni, metnaður og
ögun í vinnubrögðum.

•

Mjög gott vald á íslensku og ensku í
ræðu og riti.

•

Reynsla af stefnumótun og
markmiðasetningu er kostur.

Samskipti við innlenda og erlenda
fjölmiðla.
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VEGNA AUKINNA UMSVIFA
LEITUM VIÐ EFTIR ÖFLUGUM
EINSTAKLINGUM
Vegna aukinna umsvifa í alþjóðlegum samstarfsverkefnum m.a. UNIgreen – European University
Initiative, auglýsir Landbúnaðarháskóli Íslands eftir öflugum einstaklingum á sviði verkefna- og
gæðastjórnunar, nemendaskipta og miðlunar á rannsókna- og alþjóðaskrifstofu háskólans.
HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐ

HÆFNISKRÖFUR

+ Verkefna- og gæðastjórnun m.a. tengt UNIgreen

+ Meistarapróf sem nýtist í starfi

– European University Initiative

+ Reynsla af verkefna- og gæðastjórnun

+ Uppbygging alþjóðlegs samstarfs

+ Færni í miðlun upplýsinga

+ Umsjón með starfsmanna- og nemendaskiptum

+ Góð enskukunnátta

+ Miðlun upplýsinga í rituðu og töluðu máli

+ Nákvæmni og færni í að vinna með töluleg gögn

+ Skipulagning og umsjón viðburða
+ Þátttaka í faglegu þróunarstarfi og uppbyggingu innan

háskólans

12. nóvember 2022 LAUGARDAGUR

Sérfræðingur
í launavinnslu
Við leitum að öflugum
einstaklingi í hlutastarf (70-80%)
sem sérfræðingur í launavinnslu
með mögulegri samhliða
aðkomu að bókhaldsverkefnum
fyrir viðskiptavini KPMG.

+ Framúrskarandi samstarfshæfni
+ Reynsla af störfum við háskóla

UMSÓKNARFRESTUR er til og með 5.12. 2022
Starfstöðvar Landbúnaðarháskóla Íslands eru á Hvanneyri og Keldnaholti í Reykjavík.
Umsækjendur eru beðnir um að láta fylgja með umsókn sinni yfirlit um námsferil auk
yfirlits yfir fyrri störf auk kynningarbréfs.

Nánari upplýsingar
má finna á kpmg.is
Umsóknarfrestur er til
og með 27. nóvember.

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

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA
Christian Schultze, rannsókna- og alþjóðafulltrúi christian@lbhi.is - 433 5000
Guðmunda Smáradóttir, mannauðs- og gæðastjóri gudmunda@lbhi.is - 433 5000
Launakjör eru skv. kjarasamningum opinberra starfsmanna.

WWW.LBHI.IS

·

HVANNEYRI

�

433 5000

Starf

Býr vélaorka í þér?
Við hjá Landsvirkjun vinnum að því að gera heiminn grænan með því
að vinna orku úr endurnýjanlegum orkugjöfum. Til þess að standa okkur
í því þurfum við áreiðanlegan og góðan vélbúnað í aflstöðvarnar okkar.
Við leitum að öflugum og reynslumiklum sérfræðingi til að hafa yfirsýn yfir
og þekkingu á vélbúnaði í vatnsaflsstöðvum fyrirtækisins. Starfið er á sviði
vatnsafls og heyrir undir deildina rekstur vatnsafls. Starfsstöð er í Reykjavík.
Helstu verkefni eru að:
– afla þekkingar á vélbúnaði orkuvirkja, þ.m.t. aflstöðva og lokuvirkja
– aðstoða við bilanagreiningu, viðgerðir og viðhald
– aðstoða við val á búnaði og endurnýjun
– tryggja að búnaðurinn uppfylli opinberar kröfur
– þróa þekkingu og hæfni á vélbúnaði hjá starfsfólki
Hæfni:
– háskólamenntun sem nýtist í starfi, vélaverkfræði er æskileg
– umtalsverð reynsla af tengdum störfum er æskileg
– mikil samskiptafærni og jákvætt hugarfar
– sjálfstæði, skipulagsfærni og lausnamiðuð hugsun
Umsóknarfrestur er til og með 22. nóvember
Sótt er um starfið á vef Landsvirkjunar
landsvirkjun.is/laus-storf

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.

Hlutverk Fjarskiptastofu er að stuðla að netöryggi ásamt hagkvæmri, öruggri og aðgengilegri fjarskiptaþjónustu og efla virka samkeppni á markaði. Hjá Fjarskiptastofu
starfa um 40 manns, aðallega sérfræðingar við úrlausn verkefna á sviði netöryggis,
tæknimála, viðskipta og laga sem tengjast hlutverki stofnunarinnar.

Ábyrgur og öflugur skjalastjóri
Skjalastjóri tekur þátt í starfsvettvangi sem er að eflast og breytast og bjóðast góð tækifæri til frekari þróunar í starfi í sveigjanlegu og kviku vinnuumhverfi.
Lögð er áhersla á fjölskylduvænan vinnustað til að viðhalda jafnvægi milli vinnu og einkalífs.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Leiðir þróun skjalastjórnunar stofnunarinnar bæði í GoPro og öðrum kerfum, t.d.
Sharepoint og Teams
• Ber ábyrgð á eftirfylgni og þróun skjalastefnu og verklagi við skjalastjórnun
• Móttaka innsendra erinda og skráning í skjalavistunarkerfi
• Umsjón með réttri skráningu útsendra bréfa í skjalavistunarkerfi
• Frágangur og skil rafrænna gagna og pappírs til Þjóðskjalasafns Íslands
• Ber ábyrgð á og hefur umsjón með að skjalamál séu í samræmi við reglugerðir og lög
• Þróar áfram notendahandbók og sinnir ráðgjöf, stuðningi og fræðslu til starfsmanna
um skjalamál
• Tekur þátt í stafrænum þróunarverkefnum og öðrum samstarfsverkefnum
• Tekur þátt í öðrum verkefnum sem tilheyra Rekstrarsviði eftir atvikum

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í upplýsingafræði með áherslu á skjalastjórn eða annað sambærilegt
háskólapróf sem nýtist í starfi er skilyrði
• Þekking og reynsla af skjalastjórn og notkun rafrænna skjalakerfa s.s. GoPro er kostur
• Hæfni til að vinna með stafrænar lausnir
• Frumkvæði, metnaður, nákvæmni og lausnamiðuð hugsun í starfi
• Góð tölvukunnátta
• Þekking á TEAMS og Microsoft skýjalausnum er kostur
• Þekking og reynsla af verkefnastýringu er kostur
• Góð samstarfshæfni, jákvætt viðhorf og sveigjanleiki í samskiptum eru nauðsynlegir
eiginleikar

Frekari upplýsingar um starfið:
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í
starfið. Krafist er sakavottorðs. Umsækjandi sem ráðinn er þarf að gangast undir og standast bakgrunnsskoðun og öryggisvottun Ríkislögreglustjóra.
Umsóknarfrestur er til og með 28. nóvember nk. Umsóknir óskast fylltar út á Starfatorgi.
Fjarskiptastofa hvetur einstaklinga af öllum kynjum til að sækja um starfið. Litið er svo á að umsókn gildi í 6 mánuði frá dagsetningu hennar, nema umsækjandi
ákveði umsókninni skemmri gildistíma.
Nánari upplýsingar veitir Hrefna Ingólfsdóttir – hrefna@fjarskiptastofa.is

Sérfræðingur á Listasafni
Einars Jónssonar
Listasafn Einars Jónssonar (LEJ) leitar að sveigjanlegum og drífandi einstaklingi til að sinna
fjölbreyttu starfi sérfræðings á safninu. Um framtíðarstarf er að ræða.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Fagleg ábyrgð á mótun og framkvæmd fjölbreyttra
verkefna safnsins
• Safnfræðsla, markaðs- og kynningarmál, viðburðir og
sýningagerð
• Umsjón með samstarfsverkefnum safnsins við innlenda
og erlenda aðila
• Dagleg umsýsla á skrifstofu, safni og í höggmyndagarði
• Skipulag vakta, samskipti við samstarfsfólk og svörun
fyrirspurna
• Skráning safnmuna og aðstoð við umsýslu safngripa
• Þátttaka í rannsóknarvinnu og heimildaöflun fyrir safnið
• Þátttaka í stefnumótun, þróunarstarfi auk áætlanagerðar og uppgjörs
• Önnur verkefni sem safnstjóri felur starfsmanni

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af sambærilegum verkefnum sem nýtist í
starfi
• Frumkvæði, sveigjanleiki og umbótasinnað hugarfar
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð, nákvæmni og
metnaður
• Framúrskarandi samskipta- og samstarfshæfni auk
þjónustulundar
• Hæfni til að miðla efni með skipulögðum hætti og tjá
sig fyrir framan aðra
• Góð almenn tölvukunnátta og gott vald á
upplýsingatækni og miðlun
• Mjög gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti,
önnur tungumálaþekking er kostur

Umsóknarfrestur er til og með 28. 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 viðkomandi sem nýtist í starfið.
Umsóknir gilda í 6 mánuði frá dagsetningu auglýsingar. Launakjör eru samkvæmt stofnanasamningi Listasafns Íslands
(LÍ) við Fræðagarð. Ítarlegri upplýsingar um Listasafn Einars Jónssonar má finna á www.lej.is.
Nánari upplýsingar veita Helga Birna Jónsdóttir (helga@intellecta.is) og
Hafdís Ósk Pétursdóttir (hafdis@intellecta.is) í síma 511 1225.

FJÖLBREYTT
ATVINNA Í
SKAFTÁRHREPPI

Við leiðum
fólk saman

Við Kirkjubæjarskóla á Síðu eru nokkur laus störf
frá og með 1. desemberr nk.
Skólaliðar. Starfshlutfall er samkomulagsatriði.
Stuðningsfulltrúar. Starfshlutfall er samkomulagsatriði.
Starfsfólk í eldhús. Starfshlutfall er samkomulagsatriði.

Umsóknarfrestur
er til 20. nóvember nk.
Umsóknir sendast á netfangið:
sveitarstjori@klaustur.is

Nánari upplýsingar:
Einar Kristján Jónsson, sveitarstjóri,
sími 487 4840
sveitarstjori@klaustur.is

hagvangur.is

klaustur.is

Við leitum að
framúrskarandi fólki
Framkvæmdastjóri tækniþróunar

Leiðtogi fyrirtækjalausna

Síminn leitar að metnaðarfullum einstaklingi til að leiða tækniþróun

Leiðtogi fyrirtækjalausna leiðir hóp viðskiptastjóra á sölu- og þjónustu-

félagsins. Síminn stendur á spennandi tímamótum og nýr framkvæmda-

sviði Símans. Hlutverk viðskiptastjóra er að veita trausta ráðgjöf ásamt

stjóri mun stýra stafrænni umbreytingu Símans í lipurt þjónustufyrirtæki

því að rækta og viðhalda langtíma viðskiptasamböndum á fyrirtækja-

þar sem aukin áhersla er lögð á sjálfsafgreiðslu, stöðugar umbætur og

markaði. Við leitum að metnaðarfullum og árangursdrifnum leiðtoga

tækniþróun. Framkvæmdastjóri vinnur náið með forstjóra og tilheyrir

með umtalsverða reynslu af sölu og stjórnun. Leiðtogi fyrirtækjalausna

framkvæmdastjórn Símans.

heyrir beint undir framkvæmdastjóra sölu- og þjónustusviðs og vinnur
náið með stjórnendateymi Símans.

Menntunar- og hæfniskröfur

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Umfangsmikil reynsla af stjórnun

• Umtalsverð reynsla af sölu á fyrirtækjamarkaði

• Brennandi áhugi á tækniþróun

• Góð þekking á íslensku atvinnulífi

• Reynsla af rekstri tækni- og upplýsingakerfa er kostur

Sótt er um starfið á vef Hagvangs.

Sótt er um starfið á vef Símans.

Umsóknarfrestur er til og með 23. nóvember 2022

Umsóknarfrestur er til og með 23.nóvember 2022.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Katrín S. Ólafsdóttir, katrin@hagvangur.is

Nánari upplýsingar um starfið veita sérfræðingar hjá sjálfbærni og menningu hjá Símanum,

eða Jóhannes Þorkelsson, johannes@hagvangur.is

mannaudur@siminn.is

Í anda jafnréttisstefnu Símans hvetjum við öll kyn til að sækja um.

Menntaskólinn í Kópavogi er framhaldsskóli sem kennir samkvæmt áfangakerfi
og býður upp á kennslu til stúdentsprófs á bóknámsbrautum, ásamt kennslu
á iðn- og verknámsbrautum á matvælasviði og í leiðsögn. Um 100 starfsmenn
starfa við skólann og nemendur eru um 900.

Sálfræðingur / félagsráðgjafi

Heilsuleikskólinn Suðurvellir í
Vogum óskar eftir að ráða leikskólakennara/starfsmann í fullt starf frá og
með 2. janúar 2023

Gefandi starf í skemmtilegu umhverfi.
Menntaskólinn í Kópavogi auglýstir eftir sálfræðingi eða félagsráðgjafa í 50% til 100% stöðu frá áramótum.

Suðurvellir er þriggja deilda leikskóli sem vinnur eftir
viðmiðum Heilsustefnunnar. Virðing og umhyggja eru
leiðandi hugtök í leikskólanum og áhersla er lögð á gæði í
samskiptum. Yfirmarkmið leikskólans er að auka gleði og
vellíðan barna með áherslu á næringu, hreyfingu og listsköpun í leik og starfi.
Allar nánari upplýsingar veita María Hermannsdóttir leikskólastjóri og Ragnhildur Hanna Finnbogadóttir aðstoðarleikskólastjóri í síma 4406240.
https://www.vogar.is/is/stjornsysla/vogar/honnunarstadall-voga/merki-sveitarfelagsins-voga/jpeg-merki

Umsóknarfrestur er til 27. nóvember n.k. og sótt er um
starfið á heimasíðu leikskólans
https://sudurvellir.leikskolinn.is

Vakin er athygli á
að starfið hentar
einstaklingum óháð kyni.
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Helstu verkefni og ábyrgð:
• stuðningur við nemendur með félagskvíða, ofsakvíða,
áfallastreitu, depurð, þunglyndi og almennar raskanir
sem hafa áhrif á líðan
• ráðgjöf í samstarfi við náms- og starfsráðgjafa skólans
• stuðningur og ráðgjöf við forráðafólk ólögráða nemenda
• aðkoma að könnunum og rannsóknum á líðan og lífsstíl
nemenda
• leiðbeiningar til kennara og annars starfsfólks ef upp
koma viðkvæm erfið mál
• fagleg forysta í erfiðum málum, ef upp koma, er varða
ofbeldi, áreitni, fíknivanda o.fl

Mikilvægt er að viðkomandi:
• hafi full réttindi í viðkomandi grein
• eigi auðvelt með að vinna með ungu fólki í líflegu
umhverfi framhaldsskólans
• hafi framúrskarandi samskiptahæfni
• sýni sjálfstæði í vinnubrögðum og hafi góða
skipulagshæfni
• hafi góða íslenskukunnáttu í ræðu og í riti
Hafa ber í huga að það er ekki verið að leita að meðferðaraðila, heldur stuðningsaðila sem getur leiðbeint og komið
málum í viðeigandi farveg hjá fagaðilum.

Í skólanum er framúrskarandi aðstaða fyrir nemendur og starfsfólk, mötuneyti er frábært og starfsandi góður. Vinnutími
getur verið sveigjanlegur skv. samkomulagi.
Laun fara skv. kjarasamningi Fræðagarðs.
Umsóknum skal skilað í gegnum Starfatorg, www.starfatorg.is, og skal náms- og starfsferilsskrá fylgja með innsendri umsókn ásamt sakavottorði og þeim gögnum í viðhengi sem umsækjendur telja skipta máli í ráðningarferlinu, skulu innsend
gögn vera á íslensku.
Einungis innsend gögn verða lögð til grundvallar ráðningu og ráða vali þeirra sem verða kallaðir í starfsviðtal.
Í samræmi við jafnréttisáætlun skólans er fólk af öllum kynjum hvatt til að sækja um starfið.
Umsóknarfrestur er til miðnættis 25. nóvember 2022.

Vélfræðingur til þjónustu
GEA óskar eftir að ráða sjálfstæðan og kraftmikinn einstakling
til starfa hjá alþjóðlegu fyrirtæki. Starfið felst fyrst og fremst í að
þjónusta viðskiptavini með viðhald og viðgerðir á vélbúnaði og
fylgja ferðalög starfinu.
Starfssvið
• Þjónusta og viðgerðir á skilvindum af öllum stærðum
og gerðum
• Framkvæmd á reglulegu viðhaldi og fyrirbyggjandi ráðstöfunum
• Viðbrögð við útköllum
• Kennsla og þjálfun starfsfólks og viðskiptavina
• Skráning gæðastaðla
• Önnur tilfallandi verkefni
Hæfniskröfur
• Vélstjóramenntun eða önnur sambærileg menntun
• Reynsla af flóknu umhverfi vélbúnaðar
• Þekking á rafmagnsfræði og iðntölvum
• Þekking og reynsla af keyrslu skilvinda er kostur
• Reynsla til sjós er kostur
• Hæfni til að starfa sjálfstætt
• Eldmóður og þjónustulund
• Enskukunnátta í ræðu og riti er skilyrði
• Kunnátta í einu norðurlandamáli er kostur

hagvangur.is

GEA Iceland ehf. var stofnað árið 1998, þá sem Westfalia
Separator, en móðurfélagið var stofnað 1893 í Þýskalandi.
Starfsemin fer fram í flestum löndum heims og er starfsfólk
Westfalia Separator hlutans 4.000 talsins, starfsfólk GEA
er um 20.000. GEA á Íslandi þjónustar fyrirtæki vítt og breitt
um Ísland, aðallega í sjávarútvegi. Þá þjónustar GEA á Íslandi
jafnframt viðskiptavini í Færeyjum og er kollegum á norður
löndunum til aðstoðar.

Sótt er um starfið
á hagvangur.is

Í boði eru samkeppnishæf laun og gott starfsumhverfi.
Umsóknarfrestur er til og með 1. desember nk.
Nánari upplýsingar veitir Inga Steinunn Arnardóttir,
inga@hagvangur.is.

SkrifStofa alþingiS
auglýSir eftir bókara
Við leitum að jákvæðum einstaklingi í öflugt teymi sérfræðinga á fjármálaskrifstofu. Skrifstofa Alþingis er lifandi og
skemmtilegur vinnustaður sem leggur áherslu á fjölskylduvænt og öruggt vinnuumhverfi.
Hlutverk fjármálaskrifstofu er umsjón með fjárhagsbókhaldi og fjárreiðum Alþingis og minni stofnana á vegum þingsins,
launabókhaldi þingmanna og öðrum kostnaði, ferðabókunum, uppgjöri á ferðakostnaði innan lands og utan, ásamt umsjón
með eignaskrá. Þá veitir skrifstofan þingmönnum upplýsingar um starfskjör og önnur réttindi.
HelStu verkefni og ábyrgð

HæfniSkröfur

•
•
•
•
•
•

• Starfsréttindi sem viðurkenndur bókari eða sambærileg
menntun sem nýtist í starfi
• Marktæk starfsreynsla á sviði bókhalds
• Reynsla af bókhaldskerfinu Navision er æskileg
• Þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur
• Góð íslenskukunnátta
• Góð tölvukunnátta, þ.m.t. í Excel
• Skipulagshæfni, sjálfstæði og nákvæmni
• Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum

Færsla bókhalds og afstemmingar
Samskipti við lánardrottna og samþykktaraðila
Umsjón með eignaskráningu
Umsjón með grænu bókhaldi
Þátttaka í þróun bókhaldskerfa stofnunarinnar
Önnur bókhaldstengd verkefni

frekari upplýSingar um Starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem forseti Alþingis
og Félag starfsmanna Alþingis hafa gert.
Starfið hentar öllum kynjum og áhugasöm eru hvött til
að sækja um. Umsókn skal fylgja ferilskrá ásamt kynningarbréfi þar sem umsækjandi rökstyður hæfni sína til
starfsins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu liggur fyrir. Umsóknir um starfið gilda í sex
mánuði frá auglýsingu þessari.

Starfshlutfall er 100%.

Erum við
að leita
að þér?

Umsóknarfrestur er til og með 14. nóvember 2022.
nánari upplýsingar veitir
Guðlaug Íris Þráinsdóttir, deildarstjóri fjármálaskrifstofu –
gudlaugth@althingi.is – 563-0500

gildi skrifstofu alþingis eru fagmennska, virðing og framsækni.

Vel búið að
framtíðinni
ÖRYGGISFULLTRÚI ÖRUGGRA FRAMKVÆMDA
Vilt þú bætast í hópinn hjá einu skemmtilegasta fyrirtæki landsins í fjölbreytt og krefjandi starf við öryggismál? Við leitum að
öryggisfulltrúa með þekkingu og áhuga á öryggis- og umhverfismálum. Stöðugildið er nýtt og mun þróast með þeim einstaklingi
sem við verðum svo heppin að fá. Vilt þú starfa hjá öflugu fyrirtæki sem býr vel að starfsfólki, umhverfinu og framtíðinni?
Helstu verkefni:
• Þróun og eftirfylgni á öryggis-, heilbrigðisog vinnuumhverfismálum
• Framkvæmd öryggisúttekta
• Aðstoð og eftirfylgni við gerð áhættumats
• Ráðgjöf og fræðsla varðandi öryggis- og heilbrigðismál
• Efla öryggismenningu félagsins
• Fjölbreytt verkefni í gæða-, öryggis- og umhverfismálum

Hæfniskröfur:
• Menntun og reynsla sem nýtist í starfi
• Sjálfstæði og skipulag í vinnubrögðum
• Frumkvæði, áræðni og metnaður til að ná árangri í starfi
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð tök á rituðu máli

Við leggjum áherslu á að ráða kraftmikla og metnaðarfulla einstaklinga sem búa yfir frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Við bjóðum upp á frábæran starfsanda og gott starfsumhverfi þar sem möguleikarnir til að vaxa í starfi eru miklir. Við hvetjum
hæfileikaríkt fólk af öllum kynjum til að sækja um, því meiri fjölbreytileiki starfsliðsins er eitt af markmiðum fyrirtækisins.
Nánari upplýsingar gefur Sigrún Melax, gæða-, öryggis- og umhverfisstjóri: sigrun@javerk.is.
Umsóknir ásamt ferilskrá og kynningarbréfi sendist á sama stað. Farið verður með öll erindi sem trúnaðarmál.

Vel búið að starfsfólki og rekstri
JÁVERK er fjölskylduvænn vinnustaður sem
gerir ráð fyrir að aðbúnaður og starfsumhverfi
sé með því besta sem þekkist. Starfsandinn
er frábær og starfsmannafélagið er mjög virkt
og stendur fyrir margskonar skemmtunum og
ferðalögum. Starfsmannavelta er mjög lítil.
Gagnheiði 28, Selfoss

Hamraborg 12, Kópavogur

javerk@javerk.is

www.javerk.is

JÁVERK er 30 ára öflugt og metnaðarfullt
verktakafyrirtæki. Starfsmenn eru um 100
og verkefnastaða fyrirtækisins er mjög traust
næstu árin. JÁVERK leggur áherslu á umhverfis-,
öryggis- og gæðamál og ætlum við okkur að vera
leiðandi í þeim efnum í mannvirkjagerð á Íslandi.
Sími/Tel +354 480 1700

Er framtíð þín í líftækni?

Is your future in Biotech?

Starfsþjálfun fyrir framtíðarstarf í gæðarannsóknardeild

Training program for permanent job opportunities
in quality department

Líftæknilyfjafyrirtækið Alvotech hefur í samstarfi við Háskóla Íslands sett á
laggirnar starfsþjálfunarverkefni fyrir nýútskrifaða nemendur úr greinum eins og
líffræði, efnafræði, lífefnafræði, lífeindafræði, líftækni og lyfjafræði. Markmiðið er
að þjálfa einstaklinga fyrir framtíðarstörf innan líftæknilyfjageirans.

Alvotech, in collaboration with the University of Iceland, has designed a
training program for those who have recently graduated from fields such
as biology, chemistry, biochemistry and pharmacology. The program is
designed to train individuals to work in the biotech industry.

Um er að ræða sex mánaða launaða starfsþjálfun. Fimm einstaklingar eru teknir
inn hverju sinni og að starfsþjálfun lokinni mun þeim sem uppfylla kröfur
þjálfunar bjóðast framtíðarstarf í gæðarannsóknardeild Alvotech (Quality
Control).

This is a six-month paid training program. Five individuals will be admitted
at a time and those who meet the training requirements will be offered a
permanent position in Alvotech’ s quality department (Quality Control).
The training involves:

Í þjálfuninni felst:
•

Kynning á efnagreiningaraðferðum.

•

Hagnýt þjálfun við notkun ýmissa tækja sem notuð eru við greiningar auk
þjálfunar við notkun greiningaraðferða.

•

Ýmis verkefni, t.d. við að þróa umbætur á aðferðum, mæla sýni fyrir R&D
auk þess sem kenndar verða gildingar (validations) aðferðir.

•

Gæða- og gæðaeftirlitsþjálfun.

•

Kynning á góðum framleiðsluháttum í lyfjaframleiðslu (GMP).

•

Þjálfun í skráningu og meðferð gagna

•

Theoretical introduction to analytical and pharmaceutical sciences.

•

Practical introduction to instrumentation and analytical methods.

•

Various projects e.g., develop or improve methods, perform R&D
sample testing, and learn to validate/qualify the improved method.

•

Quality and quality control training.

•

Good manufacturing training (GMP).

•

Good documentation practices, Compliance and Data Integrity.

Starfsþjálfunin hefst í febrúar 2023 og fer fram í hóp á dagvinnutíma. Um er að
ræða jafngildi 100% starfs. Það getur því ekki farið fram samhliða dagnámi.
Þegar starfsnemar útskrifast úr starfsnáminu færast þeir yfir í vaktavinnu hjá
gæðarannsóknardeild.

The training program starts in February 2023 and will be conducted in
groups during regular office hours. These are full-time training positions
and therefore cannot be alongside your studies unless the studies take
place outside of regular office hours. The QC department works on shifts
and all QC training students will transition to shift work after the training
period.

Umsóknarfrestur er til og með 21. nóvember 2022. Áhugasöm eru hvött til að
sækja um á www.alvotech.com.

Interested candidates are encouraged to apply on www.alvotech.com
latest by November 21st, 2022.

Um fyrirtækið:

Why Alvotech

Við höfum byggt upp öflugt og fjölþjóðlegt líftæknifyrirtæki með höfuðstöðvar í hjarta
Reykjavíkur. Hjá Alvotech á Íslandi starfa 900 manns frá yfir 60 þjóðlöndum. Við leggjum
áherslu á jafnrétti og fjölbreytileika. Við fögnum sérstöðu og leggjum metnað okkar í að
stuðla að jafnrétti og jöfnum tækifærum. Við erum stöðugt að bæta við nýjum störfum og
hvetjum áhugasöm til að fylgjast vel með á vef Alvotech.

At Alvotech, we are passionate about improving lives by increasing access to
affordable biologics. We’re purpose-driven and committed to fostering an inclusive
and diverse working environment that encourages curiosity, ingenuity and simplicity.
We want our employees to feel inspired in their careers, challenged by interesting
and meaningful work and empowered to succeed in an agile environment.

INNKAUP OG
BIRGÐASTÝRING
Hefur þú brennandi áhuga á vörustýringu og langar að vinna
hjá fyrirtæki sem hefur það að markmiði að lengja líf og auka
lífsgæði Íslendinga?
Við leitum að kraftmiklum liðsfélaga í innkaup
og birgðastýringu á vörusviði Lyfju-samstæðunnar.
HELSTU VERKEFNI
• Vörupantanir, birgðastýring
og hagkvæmur innflutningur
• Tölulegar greiningar og eftirlit
• Upplýsingagjöf til sölustjóra,
vörustjóra og annarra aðila
• Samskipti við birgja og flutningsaðila, innanlands og erlendis
• Tollskýrslugerð

HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
og/eða haldbær reynsla í vörustýringu
• Góð færni í Excel og greiningarhæfni
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar
og þjónustulund
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Reynsla af Navision kostur

Umsóknarfrestur er til og með 25. nóvember 2022

VANTAR ÞIG
STARFSMANN
Atvinnuauglýsing hjá
HH Ráðgjöf kostar
aðeins 24.500 kr.*
Og þú getur notað ráðningarkerfið
okkar til að vinna úr umsóknum

Fjöldi umsækjenda á skrá

Með umsókn þarf að fylgja ferilskrá og kynningarbréf þar sem
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur um færni
til að gegna starfinu.
Nánari upplýsingar veitir Karen Rúnarsdóttir,
sviðsstjóri vörusviðs, karenrunars@lyfja.is.
Farið verður með allar umsóknir
og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

ÓDÝRT, EINFALT
OG SKILVIRKT
*Verð er án vsk.

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

Sérfræðingur á skrifstofu sjúkrahúsa og sérþjónustu
Heilbrigðisráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starfs sérfræðings á skrifstofu sjúkrahúsa og sérþjónustu. Verksvið skrifstofu
sjúkrahúsa og sérþjónustu er annars og þriðja stigs heilbrigðisþjónusta auk eftirmeðferðar og endurhæfingar, sjúkraflutninga,
þjónustu hjúkrunarheimila og dagdvalar aldraðra. Skipulag skrifstofunnar byggir á þjónustuflokkum og snýr auglýst starf fyrst og
fremst að endurhæfingarþjónustu innan sem utan stofnana.
Helstu verkefni:
• Þátttaka í stefnumótun og áætlanagerð á sviði heilbrigðisþjónustu.
• Eftirfylgni aðgerðaáætlana á sviði heilbrigðisþjónustu.
• Samskipti við stofnanir heilbrigðisráðuneytis og þjónustuveitendur.
• Svörun stjórnsýsluerinda.
Hæfni og menntunarkröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Þekking á sviði opinberrar stjórnsýslu og stefnumótunar er æskileg.
• Þekking og reynsla af starfssviði endurhæfingar.
• Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum.
• Góð tölvukunnátta.
• Metnaður og vilji til að ná árangri.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum ásamt hæfni í verkefnastjórnun.
• Gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Góð kunnátta í ensku er nauðsynleg og kunnátta í a.m.k. einu Norðurlandamáli æskileg.
Um er að ræða áhugavert og fjölbreytt starf í krefjandi starfsumhverfi þar sem reynir á öguð vinnubrögð, ábyrgð og sjálfstæði.
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráherra og Félag háskólamenntaðra starfsmanna
stjórnarráðsins hafa gert. Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. Áhugasamir einstaklingar eru hvattir til að sækja
um starfið óháð kyni. Með umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilskrá, afrit af prófskírteinum og kynningarbréf þar sem gerð er grein
fyrir ástæðum umsóknar og hvernig umsækjandi uppfyllir hæfniskröfur.
Umsóknarfrestur er til og með 28. nóvember 2022 og umsókn óskast fyllt út á www.starfatorg.is. Starfshlutfall er 100%
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá
því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. reglur nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum með síðari breytingum.
Upplýsingar um starfið veitir Guðlaug Einarsdóttir, skrifstofustjóri gudlaug.einarsdottir@hrn.is og Kristín Helgadóttir,
mannauðsstjóri, kristin@hrn.is.

Stjórnarráð Íslands
Heilbrigðisráðuneytið

Rekstrarstjóri
í álframleiðslu
Alcoa Fjarðaál leitar að jákvæðum og drífandi einstaklingi til að hafa umsjón
með daglegum rekstri kerskála og kersmiðju. Fimm framleiðsluteymi sinna
álframleiðslu í kerskálanum allan sólarhringinn, alla daga ársins. Rekstrarstjóri fylgir framleiðsluáætlunum eftir, hefur eftirlit með gæðum, styður
framleiðsluteymin og stuðlar að umbótum. Markmiðið er að hámarka framleiðni á öruggan, heilsusamlegan og umhverfisvænan hátt.

Ábyrgð og verkefni
•

Umsjón með rekstri kerskála og kersmiðju

•

Skipulagning, áætlanagerð og stefnumótun

•

Tryggja að framleiðslan uppfylli gæðastaðla

•

Styðja og samræma vinnu teymisleiðtoga

•

Vinna að eflingu og þróun framleiðsluteyma

•

Stuðla að umbótum í framleiðsluferlum

•

Mannaforráð og verkefnastjórnun

Menntun, hæfni og reynsla
•

Háskólamenntun sem nýtist í starfi

•

Reynsla af stjórnun og framleiðslu

•

Skipulagshæfni og vönduð vinnubrögð

•

Sterk öryggis- og umhverfisvitund

•

Frumkvæði, lausnamiðað hugarfar og umbótavilji

•

Hæfni í samskiptum og teymisvinnu

•

Gott vald á íslensku og ensku

Frekari upplýsingar um starfið veitir Ingólfur Tómas Helgason, framkvæmdastjóri álframleiðslu, í tölvupósti á netfangið ingolfur.helgason@alcoa.com
eða í síma 843 7536. Í samræmi við jafnréttisstefnu Alcoa Fjarðaáls og lög nr.
150/2020 eru einstaklingar af öllum kynjum hvattir til að sækja um. Hægt er að
sækja um starfið á www.alcoa.is. Umsóknarfrestur er til og með mánudeginum
10. október.

SÖLUMAÐUR Í VERSLUN
TENGI KÓPAVOGI
Tengi óskar eftir að ráða árangursdrifinn og metnaðarfullan einstakling í fjölbreytt og spennandi starf í verslun fyrirtækisins í Kópavogi. Um er að ræða sölumannsstöðu hjá leiðandi
fyrirtæki á sviði hreinlætistækja.

Starfssvið

Hæfniskröfur

•
•
•

•
•
•

Sala og þjónusta til viðskiptavina
Tilboðsgerð og eftirfylgni
Veitir framúrskarandi þjónustu í takt við
gildi og framtíðarstefnu fyrirtækisins

•
•

Reynsla af sölumennsku æskileg
Góð þekking á hreinlætistækjum kostur
Hæfni í mannlegum samskiptum og
þjónustulipurð
Sjálfstæð vinnubrögð, skipulagshæfni og
reglusemi
Góð tölvukunnátta

Umsóknarfrestur er til 30. nóvember n.k. - um er að ræða framtíðarstarf.
Áhugasamir eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu HH Ráðgjafar www.hhr.is.
Hanna Birna Jóhannesdóttir ráðgjafi hjá HH Ráðgjöf hefur umsjón með ráðningu í starfið og
veitir frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða í tölvupósti hannabirna@hhr.is.
Tengi er stofnað árið 1981 og sérhæfir sig í ráðgjöf og sölu á hreinlætistækjum og pípulagningaefni. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru í Kópavogi en fyrirtækið er einnig með starfsstöðvar á Akureyri og Selfossi.
Hlutverk Tengis er að auðvelda viðskiptavinum val á gæðavörum á sviði hreinlætistækja og
lagnaefnis sem studdar eru af framúrskarandi þjónustu. Tengi er metnaðarfullur vinnustaður þar sem rík áhersla er lögð á jákvæðan starfsanda og sterka liðsheild.
Tengi er Fyrirtæki ársins hjá VR fyrir árið 2022 og Framúrskarandi fyrirtæki Creditinfo 2022.

Kópavogi
Akureyri
Selfossi

STÖRF HJÁ

GARÐABÆ
Álftanesskóli
• Umsjónarkennari á miðstig
• Starfsmaður á frístundarheimili
• Stuðningsfulltrúi
Urriðaholtsskóli
• Atferlisþjálﬁ
• Grunnskólakennari
• Starfsfólk í Frístund
• Þroskaþjálﬁ
Leikskólinn Holtakot
• Leikskólakennari
• Sérkennslustjóri
Leikskólinn Mánahvoll
• Háskólamenntaðir starfsmenn
• Leiðbeinandi
• Leikskólakennarar
Bókasafn Garðabæjar
• Sérfræðingur til að sjá um viðburði
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

414 1000
414 1050
414 1040
gardabaer.is

Rannís óskar eftir sérfræðingum
Sérfræðingur í alþjóðateymi

Sérfræðingur í nýsköpunarteymi

Menntunar- og hæfniskröfur:
l Meistaragráða sem nýtist í starfi
l Þekking og áhugi á alþjóðlegum samstarfsáætlunum um rannsóknir og vísindi
l Reynsla af alþjóðlegu samstarfi á háskólavettvangi er kostur
l Reynsla af verkefnastjórnun er kostur
l Mjög góð kunnátta í íslensku og ensku, bæði tal- og ritmáli
l Mjög góð hæfni í greiningu og lausn vandamála
l Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð ásamt góðri samskiptafærni
l Færni í helstu Office forritum eða sambærilegu
l Metnaður til að ná árangri í starfi með því að sýna vönduð vinnubrögð,
frumkvæði og veita góða þjónustu

Menntunar- og hæfniskröfur:
l Háskólapróf sem nýtist í starfi, meistarapróf á sviði raunvísinda
eða verkfræði er kostur
l Þekking á íslensku rannsókna- og nýsköpunarumhverfi
l Mjög góð kunnátta í íslensku og ensku, bæði tal- og ritmáli
l Sjálfstæð, öguð og nákvæm vinnubrögð ásamt góðri samskiptafærni
l Mjög góð færni í töflureikni ásamt færni í helstu Office forritum
eða sambærilegu
l Metnaður til að ná árangri í starfi með því að sýna vönduð
vinnubrögð, frumkvæði og veita góða þjónustu

Starfið felur í sér stuðning við Horizon Europe áætlunina, einkum framúrskarandi
vísindi og nýsköpun í Evrópu, og aðrar alþjóðlegar samstarfsáætlanir.

Starfið felur í sér umsýslu Tækniþróunarsjóðs, skattfrádráttar rannsóknaog þróunar og annarra minni sjóða.

Upplýsingar um störfin veitir Sigurður Óli Sigurðsson, sviðsstjóri rannsókna- og nýsköpunarsviðs, í síma 515 5802
eða netfanginu sigurdur.o.sigurdsson@rannis.is.
Umsóknarfrestur er til og með 24. nóvember 2022.
Sækja skal um á heimasíðu Rannís, www.rannis.is/starfsemi/laus-storf/. Umsókn skal fylgja ferilskrá, kynningarbréf og prófskírteini.
Rannís er líflegur vinnustaður með rúmlega 60 sérfræðingum sem starfa eftir gildum stofnunarinnar: Áhrif, fagmennska og samstarf. Hlutverk Rannís er að treysta stoðir íslensks samfélags með
stuðningi við rannsóknir, nýsköpun, menntun og menningu og styðja þekkingarsamfélagið með rekstri samkeppnissjóða, aðstoð og kynningu á alþjóðlegum sóknarfærum og samstarfsmöguleikum.
Rannís greinir og kynnir áhrif rannsókna, menntunar og menningar á þjóðarhag og þjónustar undirbúning vísinda- og tæknistefnu.

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

www.rannis.is

Erum við að leita að þér?
Tjónamatsfulltrúi fasteignatjóna
Brennur þú fyrir þjónustuveitingu, ráðgjöf og samskiptum? Átt þú gott með að vinna í teymi starfsfólks sem sinna fjölbreyttum og ólíkum verkefnum frá degi til dags? Vörður
leitar að öflugum liðsauka í teymi þeirra sem vinna að tjónamati innan fasteignatjóna. Helstu verkefni snúa að þjónustu við viðskiptavini félagsins sem lenda í fasteignatjónum.
Við hvetjum alla áhugasama einstaklinga til að sækja um en æskilegt er að umsækjandi hafi viðeigandi menntun á sviði iðngreina, byggingatæknifræði, eða sambærilegrar
menntunar sem nýtist í starfi.
Helstu verkefni

Hæfniskröfur

- Þjónusta við viðskiptavini félagsins í tengslum við eignatjón

- Meistaragráða í iðngrein, byggingatæknifræðimenntun eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi

- 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 vordur.is. Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristinn Þór Guðmundsson teymisstjóri, kristinng@vordur.is
eða Hrefna Kristín Jónsdóttir framkvæmdastjóri tjónaþjónustu, hrefna@vordur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 20. nóvember nk.
Vörður er ört stækkandi tryggingafélag með 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

Erum við að leita að þér?

Skeljungur, traustur félagi

Viðskiptastjóri
fyrir sjávarútveg
Skeljungur leitar að jákvæðum, öflugum og
metnaðarfullum aðila í starf viðskiptastjóra. Hlutverk
viðskiptastjóra er að selja eldsneyti, smurolíur og
ýmsar rekstarvörur til sjávarútvegsins um land allt.
Um Skeljung
Hjá Skeljungi starfar fjölbreytt flóra fólks á öllum aldri. Mannauðurinn er
mikilvægasta auðlind Skeljungs. Við berum hag starfsmanna fyrir brjósti
og viljum vera í fremstu röð hvað varðar réttindi þeirra, öryggi og
starfsumhverfi. Í okkar daglega starfi vinnum við eftir kjarnagildum
okkar, við erum jákvæð, við erum tilbúin í breytingar og við erum
metnaðarfull.
Hlutverk Skeljungs er að þjóna orkuþörf fyrirtækja á hagkvæman og
öruggan máta í sátt við samfélagið og umhverfi sitt. Starfsemi Skeljungs
er á sviði sölu og þjónustu við fyrirtæki tengt fjölorku. Fyrirtækið sér um
dreifingu, innkaup og heildsölu á eldsneyti, smurolíum, hreinsi- og efnavörum, áburði sem og öðrum vörum og þjónustuþáttum til fyrirtækja
og bænda. Þjónusta og sala til stórnotenda, til útgerða, í flug og verktöku
er einnig hluti af starfseminni. Skeljungur er enn fremur umboðsaðili
Shell á Íslandi auk þess að fara með eignarhald í Barki, EAK og Fjölveri.

Viðskiptastjóri fyrir sjávarútveg
Helstu verkefni og ábyrgð
n Viðhald núverandi viðskiptasambanda ásamt öflun nýrra
n Ráðgjöf varðandi notkun smurefna
n Fylgja eftir settum markmiðum
n Fleiri verkefni í samráði við næsta yfirmann

Menntunar og hæfniskröfur
n Vélstjórnarmenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi
n Reynsla af sölustörfum og viðskiptastýringu
n Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
n Eiginleiki til að vinna sjálfstætt og sýna frumkvæði.
n Auðvelt með að koma frá sér upplýsingum í ræðu og riti.
n Góð tölvukunnátta
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingi Fannar Eiríksson,
sviðsstjóri sölu- og rekstrarsvið, ingifannar@skeljungur.is, sími:
444-3000.
Sótt er um starfið á vef Skeljungs, skeljungur.is/laus-storf.
Umsóknarfrestur rennur út 20. nóvember

Skeljungur er jafnlaunavottað fyrirtæki og hvetjum við alla sækja um viðkomandi starf.

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

Ert þú fær í mannlegum samskiptum og kannt að kenna? Við leitum að
þolinmóðum reynslubolta í faginu sem veit ekkert skemmtilegra en að breyta
ómótuðum og áhugasömum nemum í útskrifaða bifvélavirkja í fremstu röð.
Ábyrgðasvið verkefnastjóra vinnustaðanáms:

Hæfniskröfur:

› Yfirumsjón með vinnustaðanámi BL

› Meistarapróf í bifvélavirkjun skilyrði

Sótt er um starfið á Alfreð

› Þjálfun nema

› Kennsluréttindi kostur

Umsóknarfrestur er til og með
20. nóvember 2022

› Rafræn ferilbók

› Skipulagshæfni

› Undirbúningur nema fyrir sveinspróf

› Brennandi áhugi á kennslu

› Ráðningar nema, inntökupróf

› Íslenska, talað og ritað mál

Nánari upplýsingar veitir
Anna Lára Guðfinnsdóttir
Mannauðsstjóri BL
anna@bl.is

› Viðhald námsskráar BL
› Tilfallandi endurmenntun fyrir bifvélavirkja

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

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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Verkefnastjóri vinnustaðanáms

ENNEMM / SÍA /

Viltu starfa
hjá stærsta
bílaumboði
landsins?
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12. nóvember 2022 LAUGARDAGUR

Óskum eftir að ráða
starfsmann til starfa í

Óskum eftir að ráða
starfsmann til starfa í

Þjónustudeild

Þjónustudeild

Viðgerðir á kælitækjum
og öðrum raftækjum

Viðgerðir á kælitækjum
og öðrum raftækjum

- Það er ekki verra að viðkomandi sé vanur sambærilegu.
Vinnutími virka daga frá kl 08:00 - 17:00.

- Það er ekki verra að viðkomandi sé vanur sambærilegu.
Vinnutími virka daga frá kl 08:00 - 17:00.

Upplýsingar um umsækjanda, aldur og starfsferil
óskast sendar á netfangið sht@verslun.is

Upplýsingar um umsækjanda, aldur og starfsferil
óskast sendar á netfangið sht@verslun.is

Starfssvið:

Starfssvið:

Draghálsi 4 - 110 Reykjavík - Sími: 535 1300 - verslun@verslun.is

Draghálsi 4 - 110 Reykjavík - Sími: 535 1300 - verslun@verslun.is

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

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

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

ÍÞRÓTTA
KENNARI
ÓSKAST

Við Kirkjubæjarskóla á Síðu er laus 60% staða
íþróttakennara frá og með 1. janúar 2023.

• Viðkomandi þarf að hafa kennsluréttindi og geta sýnt fram á að hafa lokið tilskyldu
hæfnisprófi vegna sundkennslu.
• Hafi reynslu af íþróttakennslu og/eða íþróttastarfi með börnum
• Sýni frumkvæði og áhuga á að efla sig í starfi
• Hafi flekklausan starfsferil
• Taki þátt í uppbyggingarstarfi innan skólans og geti unnið vel í teymi
• Hærra starfshlutfall er möguleiki ef um semst.

Matstæki
Ráðum notast við nýjustu aðferðir við að meta
hæfni og persónuleikaþætti sem geta skipt
sköpum í ráðningum. Ráðum er í samstarfi við
bandaríska mannauðslausnafyrirtækið CEB sem
er í fararbroddi í persónuleikaprófum og öðrum
matstækjum sem eru sérstaklega hönnuð til að
greina sérstöðu og hæfileika einstaklinga áður
en ráðning fer fram.

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

Fáist ekki kennari með réttindi kemur til greina að ráða leiðbeinanda til starfa.
Ráðningarkjör eru skv. kjarasamningi KÍ og Sambands ísl. Sveitarfélaga.

Umsóknir sendast á skolastjori@klaustur.is
ásamt ferilskrá, sakavottorði sem og
upplýsingum um meðmælendur.

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

Þannig er hægt að finna hæfasta einstaklinginn
með talsverðri nákvæmni. Persónuleikamatið
OPQ32 og DSI (Dependability & Safety Index)
skimunarprófið hafa t.d. verið stöðluð og
staðfærð að íslenskum markaði.

Helstu hæfniskröfur

Umsóknarfrestur
er til 25. nóvember nk.

Sveigjanleg nálgun

Nánari upplýsingar:
Hjá skolastjori@klaustur.is
eða í síma: 487 4633

klaustur.is

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

FRAMKVÆMDASTJÓRI
Samband Íslenskra Sparisjóða óskar eftir að ráða öflugan aðila í starf
framkvæmdastjóra með aðsetur á Akureyri.

Við
leiðum
fólk
saman

Helstu verkefni og ábyrgð
Ábyrgð á daglegum rekstri sambandsins.
Rekstur upplýsingatækniverkefna, innleiðing, þróun og öryggi.
Umsjón sameiginlegra verkefna sparisjóðanna s.s. skipulagning á þjónustuþáttum,
fræðslu og markaðsstarfi.
Greining á ytra og innra umhverfi, áætlanagerð, kostnaðarmat og samningagerð.
Önnur verkefni í samráði við stjórn og samstarfsaðila.

Hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Haldbær þekking og reynsla af verkefnastjórnun er æskileg.
Þekking og reynsla af upplýsingatækni og hagnýtingu hennar.
Þekking á bókhaldi og reikningshaldi er kostur.
Hæfni til að vinna sjálfstætt og takast á við fjölbreytt og krefjandi verkefni.
Leiðtogahæfni, frumkvæði og frjótt ímyndunarafl.
Lipurð og færni í mannlegum samskiptum.

Að Sambandi Íslenskra Sparisjóða koma starfandi sparisjóðir og sér sambandið um
hagsmunagæslu þeirra og sameiginleg mál.
Hlutverk sparisjóðanna er að standa vörð um hagsmuni landsmanna, treysta innviði
samfélagsins og styðja við félags- og atvinnulíf í heimabyggð.
Fjórir sparisjóðir starfa undir vörumerkinu Sparisjóðurinn og eru Sparisjóður Austurlands,
S-Þingeyinga, Strandamanna og Höfðhverfinga.

Umsóknarfrestur er til og með 22. nóvember 2022
Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna.
Sótt er um starfið á www.mognum.is.
Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er
grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni
umsækjanda.
Nánari upplýsingar veita Sigríður Ólafsdóttir; sigga@mognum.is og
Telma Eiðsdóttir; telma@mognum.is.

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

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

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.

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

Skilvirkt

• Sanngjarnt lágt verð
• Einföld verðskrá

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

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

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

*Verð er án vsk.
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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
Sími 552 1212 | vinnvinn@vinnvinn.is | www.vinnvinn.is

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.

Barðstrendingafélagið
Auglýsing um deiliskipulagstillögu
í Ísafjarðarbæ. Hlíðargata,
íbúðarsvæði á Þingeyri
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar samþykkti 5. nóvember 2020 að
auglýsa tillögu að deiliskipulagi við Hlíðargötu á Þingeyri,
skv. 41 gr. skipulagslaga 123/2010.
Deiliskipulagssvæðið afmarkast af Hrafnseyrarvegi,
Brekkugötu, Hrunastíg og opnu svæði. Á svæðinu eru nú
þegar sjö lóðir með einbýlishúsum og ein parhúsalóð með
fjórum íbúðum. Í aðalskipulagi er svæðið ætlað fyrir íbúðarbyggð. Deiliskipulagssvæðið er að hluta til í jaðri ofanflóðahættusvæðis.
Markmið er að fjölga lóðum fyrir íbúðarhús og auka möguleika á fjölbreyttri stærð húsa, móta aðlaðandi umhverfi með
tengsl við náttúru svæðisins og setja fram ákvæði um uppbyggingu á svæðinu og gæði hins byggða umhverfis
Tillagan er aðgengileg á bæjarskrifstofum og á síðu
Ísafjarðarbæjar: www.isafjordur.is
Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast skipulagsfulltrúa í síðasta lagi 30. desember 2022,
að Hafnarstræti 1, 400 Ísafirði eða á skipulag@isafjordur.is
f.h. skipulagsfulltrúa
Helga Þuríður Magnúsdóttir
verkefnastjóri á umhverfis- og eignasviði

boðar til félagsfundar í kjölfar aðalfundar
mánudaginn 21. nóvember kl. 17
í Konnakoti, Hverfisgötu 105.
Dagskrá: 1. Breytingar á starfsemi og eignastöðu félagsins
2. Önnur mál

Skipulagsauglýsingar

Stjórnin

Samkvæmt 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér
auglýstar breytingar á eftirfarandi deiliskipulagstillögum:

Breyting á deiliskipulagi Tálknafjarðarhafnar
Breytingin er í nokkrum liðum og fjallar m.a. um breytta
aðkomu að hafnarsvæðinu, skilgreindar eru nýjar lóðir og
breytingar á lóðamörkum.

PANTONE

CMYK

RBG

SV/HV

ÚTBOÐ
PANTONE
485CVC

C.....0%
M..100%
Y...100%
K.....0%

RAUTT...194
GRÆNT...17
BLÁTT...40

SVART...70%

PANTONE
1235CVC

C.....0%
M...30%
Y...100%
K.....0%

RAUTT...251
GRÆNT...157
BLÁTT...000

SVART...25%

PANTONE
300CVC

C...100%
M...43%
Y. . . . . 0 %
K.....0%

RAUTT...34
GRÆNT...92
BLÁTT...171

SVART...35%

PANTONE
355CVC

C....95%
M....0%
Y....100%
K.....0%

R AU T T. . . 4 5
GRÆNT...132
B L Á T T. . . 7 5

SVART...55%

Rau›ur

Breyting á deiliskipulagi fyrir athafnasvæði seiðaeldis í
landi Gileyrar og Eysteinseyrar Tálknafirði
Breytingin fjallar um breytta aðkomu að athafnasvæði
Tungusilungs, breytt skipulagsmörk og skilgreining á
nýrri vatnslögn.

Gulur

Blár

Skútahraun 6
Breytingar á búningsaðstöðu
Grænn

Slökkvilið höfuðborgarsvæðis bs. óskar eftir tilboðum
verktaka í að gera breytingar á innra skipulagi hluta
starfstöðvar að Skútahrauni 6 í Hafnarfirði.

Tillögurnar verða til sýnis á skrifstofu Tálknafjarðarhrepps
að Strandgötu 38 frá og með mánudeginum frá 14. nóvember 2022 til 2. janúar 2023. Þær verða einnig til sýnis á
heimasíðu Tálknafjarðarhrepps, www.talknafjordur.is.

Helstu verkþættir eru:
1. Gera nýjan gang inn í bílasalinn.
Loka núverandi gangi, bílasalsmegin
2. Ný rými. Búningsherbergi kvenna, þvottur og
gallageymsla.
3. Búningsherbergi karla.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með
gefinn kostur á að gera athugasemdir við til 2. janúar 2023.
Skila skal athugasemdum á skrifstofu Tálknafjarðarhrepps,
Strandgötu 38, 460 Tálknafirði.

Útboðsgögn verða aðgengileg í rafrænu útboðskerfi
á slóðinni vsb.ajoursystem.net/tender frá og með
mánudeginum 14. nóvember.
Tilboðum og öllum fylgigögnum skal skilað rafrænt
í sama kerfi eigi síðar en mánudaginn 28. nóvember
2022 kl. 11:00.

Skipulagsfulltrúi Tálknafjarðarhrepps
Óskar Örn Gunnarsson

Verklok eru 31. maí 2023.

Auglýsing um afgreiðslu bæjarstjórnar
Kópavogsbæjar og borgarstjórnar
Reykjavíkurborgar á auglýstri tillögu
að deiliskipulagi
Arnarnesvegur, 3. áfangi. Deiliskipulag.
Í samræmi við skipulagslög nr. 123/2010 samþykkti bæjarstjórn Kópavogsbæjar þann 14. júní 2022 og borgarstjórn
Reykjavíkurborgar þann 7. júlí 2022 nýtt deiliskipulag fyrir Arnarnesveg 3. áfanga.
Deiliskipulagstillagan nær til hluta Arnarnesvegar, nýs 2+2 vegar ásamt tveimur nýjum hringtorgum, frá gatnamótum Arnarnesvegar og Rjúpnavegar að fyrirhuguðum gatnamótum Breiðholtsbrautar og Arnarnesvegar og veghelgunarsvæða hans sem ná
að jafnaði 30 metra út frá miðlínu vegarins. Hluti veghelgunarsvæðis Arnarnesvegar er innan sveitarfélagsmarka Reykjavíkurborgar, en stærsti hluti vegarins liggur innan sveitarfélagsmarka Kópavogsbæjar. Samhliða er gert ráð fyrir stofnstíg, aðskildum
hjóla- og göngustíg, frá Rjúpnavegi í Kópavogi og að Elliðaárdal ásamt tengistígum sem og meðfram Breiðholtsbrautinni og
undir fyrirhugaða brú yfir Breiðholts¬braut. Jafnframt er gert ráð fyrir göngubrú/vistloki yfir veginn. Arnarnesvegur sem liggur
innan marka skipulagssvæðisins er um 1,9 km að lengd og liggur frá suðaustur hluta Leirdals að grænu opnu svæði norðan
Breiðholtsbrautar.
Skipulagsstofnun hefur í samræmi við 1. mgr. 42. gr. skipulagslaga yfirfarið málsgögnin sbr. erindi dags. 25. ágúst 2022 þar
sem ekki er gerð athugasemd við að birt sé auglýsing um samþykkt deiliskipulagsbreytingarinnar í B-deild Stjórnartíðinda.
Málsmeðferð var samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Uppdrættir hafa hlotið þá meðferð sem ofangreind
lög mæla fyrir um.
Vakin er athygli á málskotsrétti samanber 10. kafla skipulagslaga nr. 123/2010 og lög um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála nr. 130/2011 en þar kemur fram að stjórnvaldsákvarðanir má kæra til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála.
Kærufrestur er einn mánuður frá birtingu auglýsingar um samþykkt deiliskipulagsins í B-deild Stjórnartíðinda þ.e. frá og með
28. október 2022.
Ofangreint deiliskipulag er aðgengilegt á vefsíðu Kópavogsbæjar www.kopavogur.is og vefsíðu Reykjavíkurborgar
www.reykjavik.is. Ef óskað er eftir nánari upplýsingum um deiliskipulagið er hægt að senda fyrirspurn á skipulagsfulltrúa
Kópavogsbæjar á netfangið skipulag@kopavogur.is eða skipulagsfulltrúa Reykjavíkurborgar á netfangið skipulag@reykjavik.is.

RÁÐGJÖF
RÁÐNINGAR
RANNSÓKNIR

Erum við
að leita
að þér?

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

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

Fasteignablaðið
Fasteignablað Fréttablaðsins kemur út alla þriðjudaga

OPIÐ HÚS

13. nóv. 16:00-16:30

Brekkuás 1
Einbýlishús

210 Garðabær
325,1 fm

6 herb.

Birkigrund 46
Raðhús – aukaíbúð og bílskúr

184.800.000

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

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

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is
777 2882

Dalsel 12

200 Kópavogur
6 herb.

221 fm

148.900.000

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

109 Reykjavík

Fjölbýli með bílgeymslu

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is
777 2882

95 fm

3 herb.

58.500.000

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

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

TIL SÖLU

Stapahraun 4 - Hafnarfirði
Til sölu heildareign við Stapahraun 4, Hafnarfirði. Heildarstærð eignar er 630,5 fm.
Um er að ræða atvinnuhúsnæði á góðum stað í Hafnarfirði sem stendur á 1.110 fm lóð.
Eignin er ein heild í dag og skiptist upp í skrifstofur á efri hæð í framhúsi og á neðri hæðinni eru
móttaka, eldhús, fundarsalir og skrifstofur. Á neðri hæðinni eru einnig lager og vinnslueldhús.
Innkeyrsluhurð er á suðurhlið hússins.
Eignin býður upp á mikla möguleika.

Afhending samkvæmt samkomlagi.
Óskað er eftir tilboðum.

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

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
864 5464

Rögnvaldur Örn Jónsson
Löggiltur fasteignasali
660 3452

Kristján

Guðbjörg G.

s: 867-3040

s: 899-5949

Kristín María

Ragnheiður

s: 837-1177

s: 788-3069

Garðar B.

s: 898-0255

Sólveig

Hallgrímur
s: 896-6020

Elísabet

Viktoría Larsen

s: 869-4879

Bára

Aðalsteinn Jón

Telma

Inga Reynis

Halldór

s: 660-5312

s: 767-0777

s: 693-1837

OP

IÐ

s: 781-2100

s. 773-7223

s: 618-5741

s: 820-1903

Einar Örn

Sonata

Ragnar

Kristján Björn

s: 823-4969

s: 699-8282

s: 844-1450

OP

IÐ

HÚ

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

s. 764-6334

S

Nína Björk
s: 820-0831

OP

IÐ

HÚ

S

HÚ

S

Kristján
S: 867-3040

HNOTUBERG 23
221 HAFNARFJÖRÐUR

ÞORLÁKSGEISLI 118
113 REYKJAVÍK

Aðalsteinn
S: 767-0777

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 14. NÓV. KL. 17:15-17:45

Bjart og fallegt 191,1 fm. einbýlishús á einni hæð á frábærum stað
í Setberginu í Hafnarfirði. Gróinn og fallegur stór garður. Stór
tvískiptur pallur að aftanverðu með bæði heitum potti og köldu
baði. Góð lofthæð í flest öllum rýmum í eigninni. Stórt bílastæði
við bílskúr. Hiti í stétt við aðalinngang og bílastæði að stærstum
hluta. Nýbúið er að ástandsskoða eignina. Nánari uppl. veitir
Aðalsteinn lgf. s. 767-0777.
Verð: 119,9 millj.

OP

IÐ

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 15. NÓV. KL. 17:15-17:45

Glæsilegt 254 fm. einbýlishús á tveimur hæðum ásamt bílskúr á
frábærum stað í Grafarholtinu. Á neðri hæð er fullbúin 2ja herbergja aukaíbúð með sérinngangi og hellulögðum palli til suðurs.
Bæði ofnakerfi og gólfhiti er í húsinu. Stór garður. Eign sem gefur
kaupanda tækifæri til að setja svip sinn á innanhúshönnun og
garðinn. Nánari uppl. veitir Aðalsteinn lgf. s. 767-0777.
Verð: 134,9 millj.

BÓ

KI

HÚ

Ð

S

ÁLALIND 8
201 KÓPAVOGUR

BAUGANES 26
102 REYKJAVÍK

Guðbjörg G.
S: 899-5949

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 16. NÓV. KL. 17:30-18:00

Glæsileg og björt 3ja herbergja 104,2 fm. íbúð á 3. hæð með
aukinni lofthæð í nýlegu lyftuhúsi byggt árið 2019 með bílastæði
í lokuðum bílakjallara við Álalind í Kópavogi. Þvottahús er innan
íbúðar. Rúmgóðar suðursvalir. Nánari uppl. veitir Guðbjörg G. lgf.
s. 899-5949.
Verð: 74,9 millj.

BÓ

KI

Ð

UN

Ð

Rúmgóð, björt og vel skipulögð 3ja til 4ra herb. 101,4 fm. endaíbúð
á jarðhæð með sérinngangi, sérafnotareit og bílskúr á góðum
stað í litla Skerjafirði í Reykjavík. Eldhús nýlega endurnýjað.
Nýlegt parket. Rúmgóð svefnherbergi. Sérþvottahús er innan
eignarinnar og hefur því víða verið breytt í herbergi í sambærilegum eignum. Bílskúr upphitaður, rafmagn og heitt og kalt vatn.
Nánari uppl. veita Guðbjörg G. lgf. s. 899-5949 og Kristján lgf.
s. 867-3040.
Verð: 69,9 millj.

OÐ

UN

MÖRK 10
805 SELFOSS

Mjög fallegt og vel skipulagt 316,3 fm. einbýlishús á tveimur
hæðum með 2ja herb. aukaíbúð með sérinngangi á eftirsóttum og
rólegum stað í Skerjafirði. Rúmgóður 36,3 fm. innangengur bílskúr
með geymslurými. Húsið stendur á 639 fm. eignarlóð. Mjög mikil
lofthæð er í hluta hússins. Nánari uppl. veitir Guðbjörg G. lgf.
s. 899-5949.
Verð: Tilboð

OÐ

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 15. NÓV. KL. 17:30-18:00

KI

SK

BÓKIÐ SKOÐUN

KI

Kristján
S: 867-3040

Guðbjörg G.
S: 899-5949

BÓ

Guðbjörg G.
S: 899-5949

BÓ
SK

REYKJAVÍKURV. 42
102 REYKJAVÍK

Aðalsteinn
S: 767-0777

SK

Ragnar
s: 699-8282

Ð

SK

OÐ

UN

Kristján
S: 867-3040

BÓKIÐ SKOÐUN

Vorum að fá í sölu glæsilega 144 fm. sumarbústaði í Grímsnesinu,
sem afhendast fullfrágengnir ásamt verönd og heitum potti.
Nánari uppl. veita Ragnar s. 699-8282 og Kristján lgf. s. 867-3040.
Verð 79,9 millj.

OÐ

UN

Kristján
S: 867-3040

ÁLHELLA
221 HAFNARFJ.
BÓKIÐ SKOÐUN

Ragnar
s: 699-8282

Kristján
S: 867-3040

Nýtt á sölu, 30 fm. geymsluhúsnæði við Álhellu í Hafnarfirði.
Vaskur með heitu og köldu vatni, lýsing í lofti, ofn til upphitunar,
rafmagnstafla með 3ja fasa rafmagni, einn 3ja fasa rafmagnstengill við rafmagnstöflu, rafmagnstengill í lofti fyrir hurðaopnara,
ljósarofi og rafmagnstengill nálægt hurð.
Nánari uppl. veita Ragnar s. 699-8282 og Kristján lgf. s. 867-3040.
Verð: 10,9 millj.

LÆKJARBREKKA 3
805 SELFOSS
BÓKIÐ SKOÐUN

Elísabet
s. 781-2100

Falleg sumarhúslóð í hlíðum Búrfells til sölu þar sem stutt er
ýmiskonar afþreyingu og þjónustu. Góðir afþreyingarmöguleikar
eru á svæðinu þar má nefna sundlaug, golfvöll, Sogið, veiði og
góðar gönguleiðir. Einnig er stutt á Borg og Selfoss. Allir vegir í
hverfinu eru frágengnir. Nánari uppl. veitir Elísabet lgf.
s. 781-2100.
Verð: 7 millj.

MÖRK 12
805 SELFOSS

Ragnar
s: 699-8282

Kristján
S: 867-3040

Glæsilegur 85 fm. sumarbústaður í Grímsnesinu, sem afhendist
fullfrágenginn ásamt verönd og heitum potti.
Nánari uppl. veita Ragnar s. 699-8282 og Kristján lgf. s. 867-3040.
VERÐ: 49,9 millj.
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OPIÐ HÚS

15. nóv. 17:15-17:45

Bollagarðar 101
Einbýli

217,1 fm

170 Seltjarnarnes

Baughús 48
Einbýlishús

7 herb.

150.000.000

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

257,6 fm

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

112 Reykjavík
7 herb.

149.800.000
OPIÐ HÚS

14. nóv. 17:00-17:30

Valhúsabraut 2
Einbýli

223,7 fm

170 Seltjarnarnesi

Skógarvegur 12a
Fjölbýlishús

6 herb.

185.000.000

Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
861 8511

111.7 fm

108 Reykjavík

3 herb.

91.900.000

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

OPIÐ HÚS

13. nóv. 15:00-15:30

Heiðarhjalli 5

Valshlíð 8

200 Kópavogur
Parhús

268.5 fm

102 Reykjavík
8 herb.

Íbúð

137.2 fm

147.000.000
Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
861 8511

Sörlaskjól 70
107 Reykjavík
4 herb.

125.900.000
Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

Fjölbýli

2ja herb.

70,1 fm

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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

13. nóv. 15:00-16:00

14. nóv. 16:30-17:00

Árskógar 6
109 Reykjavík
Fjölbýli 60+

Öldugata 14

69.900.000

101 Reykjavík
438,7 fm

Einbýlishús - Auka íbúð

3 herb.

93,6 fm

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

11 herb.

241.000.000

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

Efstaleiti 12 - Breiðablik
103 Reykjavík
Fjölbýli

Perlukór 8

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

6 herb.

215.000.000

Lárus Ómarsson
Löggiltur fasteignasali
larus@eignamidlun.is
824 3934

Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
861 8511

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

12. nóv. 14:00-14:30

14. nóv. 17:30-18:00

Vífilsgata 5

Eskiás 1c

Þangbakki 8

105 Reykjavík

210 Garðabær

109 Reykjavík

Fjölbýli/hæð

56,9 fm

4ra herb.

99.000.000

203 Kópavogur

291 fm

Einbýli

138,6 fm

3ja herb.

Fjölbýli

5 herb.

102.6 fm

49.900.000

Fjölbýli

85.900.000
Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

Rögnvaldur Örn Jónsson
Löggiltur fasteignasali
rognvaldur@eignamidlun.is
660 3452

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

69,2 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.

47.900.000
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
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Til leigu nýlegt 400 fm
einbýlishús með aukaíbúð í Garðabæ

SÉRHÆFÐ
LÖGFRÆÐIÞJÓNUSTA
MEÐ ÁHERSLU Á 60+

Laust frá 1. desember 2022 - langtímaleiga í boði.
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.

Nánari upplýsingar veitir:
Halldór Már Sverrisson, lögg. fasteignasali og leigumiðlari:
halldor@ibudaeignir.is
www.ibudaeignir.is

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

Garðatorgi 5 , 210 Gb – torg@fstorg.is - S. 520-9595

Langalína 35 - Gbæ
OPIÐ
HÚS

akt
Einstútsýni
r
a
sjáv

OPIÐ HÚS 15. NÓVEMBER kl. 17:30-18:00
Stór glæsileg 4ra herb. endaíbúð á 1 hæð með óhindruðu
sjávarútsýni. Íbúðin er með 3 svefnherbergi, útgengi á yfirbyggðar verönd og yfirbyggðar svalir. Stærð 151,4 fm
Verð kr. 148.900.000
Allar nánari uppl. veitir
Unnur Svava fasteignasali
GSM:. 623-8889

AUGLÝSA EFTIRFARANDI EIGN TIL SÖLU:

STAÐARFELL, 371 BÚÐARDAL - SKÓLI/GISTIHEIMILI

Eignin verður sýnd sunnud. 20. nóv. á milli kl. 13:00 - 13:30
Um er að ræða fimm byggingar sem hýst hafa starfsemi SÁÁ frá
árinu 1980. Öllum byggingunum hefur verið ágætlega við haldið.
Náttúrufegurð er mikil og staðsetning er á rólegum og falleg
um útsýnisstað til suðurs yfir Hvammsfjörð og Skógarströnd.
Staðarfell er í um 30 mínútna aksturfjarlægð frá Búðardal og um
2,5 klst. frá Reykjavík. Einstök eign á sögufrægum stað.
Verð: 60 mkr.
Frekari upplýsingar um eignirnar má finna á heimasíðu
Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is

Garðatorgi 5 , 210 Gb – torg@fstorg.is - S. 520-9595

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

Strikið 8 - Gbæ
Ð
OPI S
HÚ

AUGLÝSA EFTIRFARANDI EIGN TIL SÖLU:

LAUGARBRAUT 7B, LAUGARVATNI
OPIÐ HÚS 15. NÓVEMBER kl. 17:00-17:30
Góð 2ja herb. endaíbúð á 5. hæð í fjölbýlishúsi fyrir eldri
borgara, (60 ára og eldri). Gott aðalrými, yfirbyggðar svalir.
Stærð 93,8 fm. Verð kr. 74.900.000
Allar nánari uppl. veitir
Jóhanna fasteignasali
GSM: 837-8889

Þarftu að ráða starfsmann?
Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf.
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.

Eignin verður sýnd mánud. 21. nóv. á milli kl. 11:30 - 12:00
Parhús við Laugarbraut á Laugarvatni. Um er að ræða báða
hluta af sambyggðu steinsteyptu parhúsi með fallega staðsetningu og sér innkeyrslu. Parhúsð er á einu fastanúmeri.
Lóðin er 1.735 m2 leigulóð, gróin með malarborinni innkeyrslu
og bílaplani. Fallegt útsýni út á Laugarvatn.
Góð staðsetning. Stutt í verslun, sund í Fontana, golf í t.d.
Miðdal, gullni hringurinn, náttúra og saga allt um kring.
Eignin verður aðeins seld sem heild.
Verð: 55 mkr.
Frekari upplýsingar um eignirnar má finna á heimasíðu
Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is

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

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

