
Lögfræðingur
á skrifstofu almanna- og réttaröryggis

Við leitum að metnaðarfullum og drífandi lögfræðingi sem hefur áhuga á að starfa með öflugum hópi 

starfsmanna að málum á sviði almanna- og réttaröryggis. Skrifstofa almanna- og réttaröryggis hefur umsjón 

með þeim málaflokkum í íslenskri stjórnsýslu er varða með einum og öðrum hætti öryggi almennings og 

réttaröryggi í landinu. Þannig sinnir skrifstofan stefnumótun og úrlausn mála í eftirtöldum málaflokkum: 

löggæsla, ákæruvald, fullnusta refsinga, landhelgisgæsla, almannavarnir og alþjóðleg réttaraðstoð, 

ásamt aðgerðum gegn ýmis konar brotastarfsemi, s.s. peningaþvætti, skipulagðri brotastarfsemi, mansali, 

tölvuglæpum og hryðjuverkum.

Menntunar– og hæfniskröfur

• Fullnaðarnám í lögfræði með embættis- eða meistaraprófi 

• Að minnsta kosti þriggja ára starfsreynsla sem lögfræðingur

• Þekking og reynsla af störfum innan stjórnsýslunnar æskileg

• Þekking og reynsla af málefnasviði ráðuneytisins kostur

• Þekking eða reynsla af stefnumótun og verkefnastjórnun kostur

• Mjög gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti

• Mjög góð enskukunnátta og færni til að tjá sig í ræðu og riti

• Góð kunnátta á einu Norðurlandamáli er kostur

• Frumkvæði, drifkraftur og jákvæðni

• Mjög góð forystu- og samskiptahæfni 

Umsóknir skulu fylltar út á Starfatorgi og er umsóknarfrestur til 25. nóvember nk. Öllum umsóknum verður 

svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 

Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Um fullt starf 

er að ræða. Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins 

og fjármálaráðherra. 

Nánari upplýsingar veitir Ragna Bjarnadóttir,  

skrifstofustjóri í síma 545 9000
Stjórnarráð Íslands
Dómsmálaráðuneytið
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atvinna@mbl.is  •  Sölufulltrúi •  Richard Richardsson, richard@mbl.is, 569 1391 
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Lyf & heilsa óskar eftir lyfsöluleyfishafa til fjölbreyttra 
starfa í apótekum okkar á höfuðborgarsvæðinu.

Í starfinu felst, auk daglegrar 

stjórnunar apóteksins, fagleg 

ábyrgð á afgreiðslu lyfja samkvæmt 

lögum og reglugerðum um lyfsölu.

Ef þú hefur háskólapróf í lyfjafræði 

og gilt starfsleyfi, brennandi áhuga 

á þjónustu, ert jákvæður og opinn 

einstaklingur, þá gætum við verið 

að leita að þér.

 

Lyf & heilsa er framsækið þjónustufyrirtæki með starfsemi víðsvegar 
um landið. Fyrirtækið leggur metnað sinn í að veita viðskiptavinum 
sínum framúrskarandi þjónustu á sviði heilsu, heilbrigði og lífsgæða.
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Starfssvið

Hæfniskröfur

Lyfsöluleyfishafi

www.lyfogheilsa.is

Umsóknir berist til
starf@lyfogheilsa.is
merkt „Lyfsöluleyfis-
hafi“ fyrir 18. nóv.

Upplýsingar um starfið
veitir Guðbjörg Stefánsdóttir, 
rekstrar- og mannauðsstjóri, 
gudbjorgs@lyfogheilsa.is

Viltu vera með?

 
 
 
 
 
 
 

EMBASSY  
CHAUFFEUR 

 
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu 
bílstjóra lausa til umsóknar. 
Umsóknarfrestur er til og með 
14. nóvember 2019. 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 Chauffeur. 
The closing date for this postion is  
november 14, 2019. Application instructi-
ons 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) 

Bílstjórar á  
steypudælur
Steinsteypan ehf. óskar eftir að ráða  
vana  bílstjóra á steypudælur
Hæfniskröfur:
• Meirapróf
• Reynsla af akstri stærri ökutækja
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði
• Samviskusemi
• Stundvísi
• Snyrtimennska

Nánari upplýsingar veita:
Pétur Ingason, framkvæmdastjóri
Petur@Steinsteypan.is  s. 519 5191
Sveinn Gunnarsson, stöðvarstjóri
Sveinn@Steinsteypan.is  s. 519 5191

Sérfræðingar í   
    ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 
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ÍSAM ehf.  óskar eftir að ráða tollmiðlara.

STARFSSVIÐ:
• Gerð tollskýrslna og bókun reikninga
• �������	� 
�� 	�����
��  
• Samskipti við innri og ytri viðskiptavini
• Skjalavinnsla
• ����� 	������� �	���

HÆFNISKRÖFUR:
• ���� ���� ��������� � 	����������� 
���� �����	�����
• Reynsla af tollun
• ����� �������	�!"������ �� ��� #$����	����
• %��
"���& !��������� �� �	���
���
• Kunnátta á Ax og Excel, sem og almenn 
 	�
������		� "�����
• Íslensku- og enskukunnátta skilyrði
• Góð skipulagshæfni
• '����
"�� �� �$���	"�� � �	���

Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi 
���� ���	 
��� 
�� ��
�� 

Umsóknarfrestur er til og með 21. nóvember 2019 og 
skulu umsóknir berast rafrænt á heimasíðu www.isam.is
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mannaudur@isam.is

TOLLMIÐLARI
ÓSKAST

ISAM ehf. • BLIKASTAÐAVEGUR 2-8 • 112 REYKJAVÍK • isam.is 

Garðyrkjufræðingar 
óskast til starfa
Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar auglýsir eftir garðyrkju-
fræðingum til starfa. Við leitum að kraftmiklum einstaklingum til að vinna 
að umhirðu og fegrun grænna svæða í borginni. Garðyrkjufræðingar hafa 
yfirumsjón með garðyrkju og umhirðu á skilgreindum svæðum í borgarlandinu. 
Á næstu vikum mun ný hverfaþjónustustöð opna á Fiskslóð. Henni er ætlað 
að verða öflugur vinnustaður þar sem unnið er þvert á fagsvið þeirra sem 
starfa að umhirðu og fegrun borgarlandsins. Þar skapast ný og spennandi 
tækifæri til samvinnu við að gera borgina fallega, vistvæna og örugga. 

Um sviðið
Umhverfis- og skipulagssvið (USK) 
gegnir fjölþættu hlutverki í umhverfis-, 
skipulags- og samgöngumálum í 
Reykjavík. Þar er framkvæmdum og 
viðhaldi stýrt og almennum rekstri  
í borgarlandinu sinnt, eins og 
grasslætti og snjómokstri. Undir 
sviðið tilheyra lögbundin verkefni 
byggingarfulltrúa, skipulagsfulltrúa, 
Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur og 
Bílastæðasjóðs. Sviðið er stór og 
framsækinn vinnustaður þar sem 
framúrskarandi fagfólk starfar að 
fjölbreyttum verkefnum. Starfsfólk 
hefur tækifæri til símenntunar og 
virkrar þátttöku í stefnumótun 
málaflokksins. Vinnugildi sviðsins  
eru vinsemd, kraftur, samvinna  
og hófsemd.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Garðyrkjufræðingur úr Land-

búnaðarháskóla Íslands eða 
sambærileg menntun

• Reynsla af störfum í garðyrkju  
er æskileg

• Nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð

• Lipurð í samskiptum og hæfni  
til að vinna í teymi

• Almenn ökuréttindi

• Reglusemi og stundvísi

• Líkamleg hreysti

Um er að ræða fullt starf og æskilegt 
er að starfsmaður geti hafið störf 
sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt 
kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
hlutaðeigandi stéttarfélags.

UMHVERFIS- OG SKIPULAGSSVIÐ 
Borgartún 12–14  •  S. 411 11 11  •  usk@reykjavik.is

Umsóknarfrestur er til og með 25. nóvember og sækja skal um starfið á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar, reykjavik.is, undir Laus störf – Garðyrkjufræðingar.

Nánari upplýsingar veitir Hafsteinn Viktorsson í síma 411 1111 eða á  
Hafsteinn.Viktorsson@reykjavik.is.

Öllum umsækjendum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

         Viltu mála

BORGINA OKKAR
            græna?

Safnvörður 
við Byggðasafn 
Árnesinga
Starf safnvarðar við Byggðasafn Árnesinga er laust til umsóknar.

Um er að ræða fullt starf. Unnið er undir stjórn safnstjóra að 
 faglegum störfum við safnið. Starfið er fjölbreytt og fellst í 
móttöku gestahópa og leiðsögn, gæslu, safnmunaskráningu í 
Sarp, umsýslu varðveislu safnkosts, viðburðastjórnun, sýningagerð, 
markaðssetningu, safnfræðslu fyrir nemendur skóla og ýmsu fleiru. 
Leitað er að drífandi og áhugasömum einstaklingi sem er sjálfstæður 
og vandaður í vinnubrögðum og lipur í mannlegum samskiptum. 
Æskilegt er að umsækjandi hafi menntun sem nýtist í starfi og 
þekkingu á safnastarfi. Góð almenn tölvukunnátta er nauðsynleg og 
góð íslenskukunnátta og ritfærni. Æskilegt er að viðkomandi geti 
unnið utan hefðbundins dagvinnutíma þegar svo ber undir. 

Byggðasafn Árnesinga er í eigu Héraðsnefndar Árnesinga bs., starfssvæðið 
er Árnessýsla öll en höfuðstöðvar safnsins eru á Eyrarbakka. Safnið er með 
skrifstofu og geymslur að Hafnarbrú 3 á Eyrarbakka og grunnsýningu  
í Húsinu á Eyrarbakka, Eggjaskúrnum og Kirkjubæ. Það sér einnig um 
 starfsemi Sjóminjasafnsins á Eyrarbakka og Rjómabúsins á Baugsstöðum 
skv. þjónustusamningum. Framundan er spennandi og krefjandi verkefni 
við flutning innri aðstöðu safnsins í nýtt húsnæði.

Upplýsingar um Byggðasafn Árnesinga má 
finna á heimasíðu safnsins www.byggdasafn.is.

Umsóknir skal senda til Byggðasafns Árnesinga, 
Hafnarbrú 3, 820 Eyrarbakka eða á netfangið

lydurp@byggdasafn.is.

Öllum umsóknum verður svarað. 
Umsóknir skulu innihalda starfsferilsskrá 
og kynningarbréf sem greinir frá reynslu, 

menntun og fyrri störfum ásamt 
rökstuðningi fyrir hæfni í starfið.

Umsóknarfrestur er til 1. desember 2019. Gert er ráð fyrir að ráða 
til eins árs með möguleika á framtíðarráðningu. Laun samkvæmt 
 kjarasamningi Fræðagarðs við Samband íslenskra sveitarfélaga. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf ekki síðar en 1. mars 2020. 
Nánari upplýsingar gefur Lýður Pálsson safnstjóri í síma 891 7766. 

Ertu að leita að sérfræðingi?

hagvangur.is
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Smáauglýsingar
Sumarhús

Sumarhús – Gestahús – 
Breytingar 
�  Framleiðum stórglæsileg sumarhús 
    í ýmsum stærðum.  
� Tökum að okkur stækkun og 
    breytingar á eldri húsum.  
�  Smíðum gestahús – margar 
   útfærslur.  
�  Sjáum um almennt viðhald á 
   sumarhúsum og sólpöllum.  
�  Setjum niður heita potta og 
   smíðum palla og skjólveggi. 
Áratugareynsla – 
endilega kynnið ykkur málið. 
Trésmiðja Heimis, Þorlákshöfn, 
sími 892-3742 og 483-3693, 
www.tresmidjan.is 

Til sölu

 
 
 
 
 
 
 
 
Ljóskrossar 
Ljóskrossarnir eru 50x30cm, 12,16 
og 24 volt með LED perum. 
Batteríin fylgja með. Ljósin endast 
í allt að tvo mánuði.Þau hennta 
mjög vel í Duftkers garða. Verð 
12v 6000kr., 16v 7000kr., og 24v 
8000kr. Pantanir utan af landi eru 
sendar með pósti og greiðir við- 
takendi inn á reikning minn eftir 
að varan hefur borist viðtakenda. 
Geri einnig við gamla plastkrossa, 
set LED perur í þá svo þeir verða 
sem nýir verð 3000kr. Uppl. 
jonsteinthorsson@visir.is eða 
í síma 822-7124. 

Byggingavörur

Harðviður til húsabygginga  
Sjá nánar á www.vidur.is 
Vatnsklæðning, panill, pallaefni,  
parket, útihurðir o.fl. Gæði á góðu 
verði. Nýkomnar Eurotec A2 harð-
viðarskrúfur. Penofin harðviðarolía. 
Indus ehf., Óseyrarbraut 2, Hf. 
Upplýsingar hjá Magnúsi í símum 
660 0230 og 561 1122. 

Ýmislegt

Tískuverslunin Smart 
Grímsbæ/Bústaðavegi  

Bolir  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buxur st. 10-22, verð 7.990 

 Sími 588 8050. 
 

- vertu vinur 

Bílar

Honda Civic I.8I ES 2010 til sölu  
Mjög vel farinn. Reglulegt viðhald, 
allir slitfletir yfirfarðir og uppfærðir. 
Mjög vel farinn að innan og reyklaus. 
Skoðaður 2020. Þveginn, ryksugaður 
og bónaður af fagmönnum reglulega. 
Ný sumardekk og ný vetrardekk á 
álálfelgum fylgja. Verð: 1.300.000. 
Nánari uppl. í síma 892 5490. 

Húsviðhald

Hreinsa 
þakrennur 

fyrir veturinn og 
tek að mér ýmis 
smærri verkefni. 

 Uppl. í síma 847 8704  
manninn@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNDIR ÞESSU MERKI 
SIGRAR ÞÚ 

Hálsmen úr silfri 6.900 kr., gulli 
49.500 kr., (silfur m. demanti 11.500 
kr., gull m. demanti 55.000 kr.,) 
silfurhúð 3.500 kr. 

ERNA, Skipholti 3, 
sími 552 0775, 
www.erna.is - Póstsendum 

 
 
 
 
 
   
   
    
 
21047: Bráðabirgðahúsnæði fyrir 
meðferðarstöðina Stuðla. 
Ríkiskaup, fyrir hönd Barnaverndarstofu, óska eftir 
tilboðum í leigu á bráðabirgðahúsnæði fyrir starf-
semi Meðferðarstöðvarinnar Stuðla á nýrri lóð 
norðan núverandi húsnæðis við Fossaleyni 17. 
Verkefnið felst í að útvega, koma fyrir og leigja 
húsnæðið í a.m.k. 4 ár. Að loknum leigutíma skal 
fjarlægja húsið og ganga frá lóðinni. 
Allar nánari upplýsingar eru að finna á TendSign, 
rafræna útboðskerfi Ríkiskaupa á slóðinni: 
https://tendsign.is/doc.aspx?UniqueId=afeimd-
qeiv&GoTo=Docs 
Á heimasíðu Ríkiskaupa eru að finna leiðbeiningar 
við innskráningu og tilboðsgerð á TendSign á 
slóðinni: https://www.rikiskaup.is/is/utbodsthjo-
nusta/leidbeiningar-fyrir-tendsign 
 

 
 
 
 
      
   
 

 
 
 
 
   
   
    
 

Ríkiskaup  

Allar útboðsauglýsingar eru birtar á 
 utbodsvefur.is 
 
Utbodsvefur.is er sameiginlegur auglýsingavettvangur opinberra 
útboða. Á vefsvæðinu eru birtar auglýsingar og eða tilkynningar 
um fyrirhuguð innkaup opinberra aðila sem falla undir lög og 
reglugerðir um opinber innkaup.  
 
 
 
 
 
      
   
 

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

•  Vogabyggð 2.  Súðarvogur – Kuggavogur,  
gatnagerð og lagnir,  útboð nr. 14684.

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

ÚTBOÐ
Reykja vík ur borg
Innkaupaskrifstofa   
Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík. 
Sími 411 1111 
Netfang: utbod@reykjavik.is 

 

Embassy clerk 
 
The Embassy of Japan seeks a capable, 
responsible and flexible person for the position 
of Office Clerk.  
Starting on 1st of February, 2020 (negotiable) 
with a contract renewal every two years. 
 
Requirements: 

� University degree 
� Language skills in English and 

Icelandic (both written and spoken) 
� Proficient use of computer/internet 
� Good research and analytical skills  
� Good knowledge of Iceland 
� Good communication skills 

Deadline for application: 22nd November, 2019 
 
If interested, please send your CV and a short 
essay on Japan (less than 600 words), both in 
English to: 

Embassy of Japan 
Laugavegur 182, 105 Reykjavik 

Tel: 510-8600 
e-mail: japan@rk.mofa.go.jp 

 

Raðauglýsingar                                         

Tilboð/útboð

Uppboð 
Einnig birt á www.naudungarsolur.is. 

Framhald uppboðs á eftirfarandi eignum verður háð á 
þeim sjálfum, sem hér segir 

Snorrabraut 36, Reykjavík, fnr. 200-5551 , þingl. eig. Kamilla Thao 
Duong, gerðarbeiðendur Reykjavíkurborg, Orkuveita Reykjavíkur-
vatns sf., Arion banki hf., Ríkisskattstjóri og Snorrabraut 36, hús-
félag, miðvikudaginn 13. nóvember nk. kl. 10:00. 

Öldugata 57, Reykjavík 50% ehl., fnr. 200-1024 , þingl. eig. Mímir 
Völundarson, gerðarbeiðandi Ríkisskattstjóri, miðvikudaginn 13. 
nóvember nk. kl. 10:30. 

Bjarkarholt 3, Mosfellsbær, fnr. 208-3039 , þingl. eig. Margrét Hálf-
dánardóttir, gerðarbeiðendur Íslandsbanki hf. og Landsbankinn hf., 
miðvikudaginn 13. nóvember nk. kl. 13:30. 

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu 

8. nóvember 2019 

ÚTBOÐ
Norðurorka hf óskar eftir tilboðum 
í lagningu aðveituæðar

R A N G Á R V Ö L L U M  |  6 0 3  A K U R E Y R I  |  S Í M I  4 6 0  1 3 0 0  |  n o @ n o . i s  |  w w w . n o . i s

Norðurorka hf. óskar eftir tilboðum í lagningu nýrrar 
aðveituæðar milli Hjalteyrar og Akureyrar. 

Í þessum áfanga nær útboðið frá Ósi í norðri og að 

dælustöð við Skjaldarvík í suðri.  Heildarlengd lagnar í 

þessum áfanga er u.þ.b. 7900 m af foreinangruðum 

hitaveiturörum, þvermál 500/710 mm.

Útboðsgögnin VB036836 verða til afhendingar frá og með 

mánudeginum 11. nóvember n.k. hjá: 

antonb@no.is

Tilboð verða opnuð á skrifstofu Norðurorku, Rangárvöllum, 

603 Akureyri, mánudaginn 2. desember 2019 kl. 13:00.

Nauðungarsala

Uppboð 
Einnig birt á www.naudungarsolur.is. 

Framhald uppboðs á eftirfarandi eignum verður háð á 
þeim sjálfum, sem hér segir: 

Ljósheimar 22, Reykjavík, fnr. 202-2250 , þingl. eig. Magnús 
Magnússon, gerðarbeiðandi Ríkisskattstjóri, fimmtudaginn 14. nóv-
ember nk. kl. 10:30. 

Njörvasund 34, Reykjavík, fnr. 202-0723 , þingl. eig. Rafn Rafnsson 
og Sif Sigurðardóttir, gerðarbeiðendur Landsbankinn hf. og Lífeyr-
issj.starfsm.rík. B-deild, fimmtudaginn 14. nóvember nk. kl. 11:00. 

Skipasund 82, Reykjavík, fnr. 202-0567 , þingl. eig. Eldgjá ehf., 
gerðarbeiðendur Íslandsbanki hf., Orkuveita Reykjavíkur-vatns sf. 
og Reykjavíkurborg, fimmtudaginn 14. nóvember nk. kl. 11:30. 

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu 

8. nóvember 2019 

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.


