
Hjúkrunar- og dvalarheimilið Naust á  
Þórshöfn óskar eftir hjúkrunarforstjóra
til starfa sem fyrst
Ákveðinn sveigjanleiki er á vinnutíma og þarf að vera möguleiki á að 
sinna bakvöktum. Laun eru samkvæmt kjarasamningi sveitarfélaga við 
viðkomandi stéttarfélag.

Á Nausti er rými fyrir 14 íbúar. Starfið er fjölbreytt og skemmtilegt.

Viðkomandi þarf að hafa ríka samskipta-, samstarfs- og skipulagshæfni 
og hafa gaman af því að umgangast eldra fólk.

Gerð er krafa um heiðarleika, dugnað, stundvísi og góða framkomu. 
Íslenskukunnátta er nauðsynleg.

Umsóknarfrestur er til föstudagsins 26. júní nk.

Nánari upplýsingar gefur Sólrún Arney Siggeirsdóttir, hjúkrunarforstjóri í 
síma 846 3474 eða á netfangið naust@langanesbyggd.is

Við hlökkum til að heyra frá þér!

Langanesbyggð leitar eftir 
áhugasömum hjúkrunastjóra

Langanesbyggð er öflugt og vaxandi sveitarfélag 
með spennandi framtíðarmöguleika. Á Þórshöfn búa 
um 400 manns í fjölskylduvænu umhverfi. Skólinn 
var endurnýjaður árið 2016 og er öll aðstaða og 
aðbúnaður til fyrirmyndar. Nýr leikskóli var tekinn í 
notkun haustið 2019.  Gott íbúðarhúsnæði er til staðar 
og öll almenn þjónusta er á Þórshöfn. Á staðnum er 
gott íþróttahús og innisundlaug og stendur Ung-
mennafélag Langaness  fyrir öflugu íþróttastarfi. 

Mikið og fjölbreytt félagslíf er í byggðarlaginu. 
Samgöngur eru góðar, m.a. flug fimm daga vikunnar 
til Reykjavíkur um Akureyri. 

Í næsta nágrenni eru margar helstu náttúruperlur 
landsins og ótal spennandi útivistarmöguleikar, s.s. 
fallegar gönguleiðir og stang- og skotveiði.

Langanesbyggð leitar að fólki á öllum aldri, af 
báðum kynjum, með margs 
konar menntun og reynslu. Í 
samræmi við jafnréttisáætlun 
Langanesbyggðar eru karlar 
jafnt sem konur hvött til 
að sækja um störf hjá 
sveitarfélaginu.

Þverholt 2 | Mosfellsbær 270  | Sími 525 6700 | mos.is

Framkvæmdastjóri eiôkrjxkctruhÐr
Framkvæmdastjóri fjölskyldusviðs stýrir starfsemi sviðsins í samræmi 
við lög og reglugerðir, stefnumörkun og samþykktir bæjarstjórnar, 
fjárhagsáætlun og greiðsluáætlanir á hverjum tíma. 

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á undirbúningi stefnumótunar, 
áætlanagerð og framkvæmd fjárhagsáætlunar auk annarra verkefna 
sem til falla innan þeirra mála�okka sem falla undir sviðið.

Hlutverk fjölskyldusviðs Mosfellsbæjar er að annast þjónustu og
rekstur á sviði barnaverndar, félagsþjónustu ásamt þjónustu við 
aldraða og fólks með fötlun og félagsleg húsnæðismál.
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Sækja skal um öll störf á  ���.mos.is�storf. �msóknir skulu innihalda 
starfsferilskrá og kynningarbréf sem greinir frá reynslu, menntun og 
fyrri störfum ásamt rökstuðningi fyrir hæfni í star�ð. 

�ánari upplýsingar um star�ð veitir Hanna 	uðlaugsdóttir 
mannauðsstjóri í síma 525-6700. Öllum umsóknum verður svarað. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga 
og viðkomandi stéttarfélags. Ráðið er í öll störf óháð kyni.
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• Háskólapróf á meistarastigi sem nýtist í star� er skilyrði   
• Þekking á lögum og reglugerðum í þeim mála�okkum sem                      

heyra undir sviðið er skilyrði
• Haldbær reynsla af star� í opinberri stjórnsýslu sem og af málefnum     

sveitarfélaga í mála�okknum er skilyrði  
• Mikil reynsla af og þekking á stefnumótunarvinnu og áætlanagerð              

er skilyrði 
• Leiðtogahæ�leikar og farsæl stjórnunarreynsla er skilyrði
• Framúrskarandi samskiptahæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum er skilyrði
• Haldbær reynsla í verkefnastjórnun og framúrskarandi skipulagshæfni      

er æskileg
• Framúrskarandi tölvukunnátta og þekking á helstu forritum er æskileg
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku er skilyrði, kunnátta      

í norrænu máli er kostur
• Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður í star�

Framkvæmdastjóri

Garðasókn – Garðabæ

Garðasókn leitar að reyndum  
einstaklingi til að vera  
framkvæmda stjóri sóknarinnar.

� ������	 
���� � ������ �����	�� 
������ �� 	��� 	����� 	� ����
-
���� ����������� � ��	 �������� �� ������ �� ���� ����
�
����

Hæfniskröfur:
• ������� �� �����	� ��� ������ � ������
• !���"��������� ����������#��������
• $#
�� ��� � ���� 
��� ��� �������	 �� �����	���
• !�	���#� �� ����	�����#��������
• %������ � &������� �� 
������	��
• '��� ���� � �������	�
• (�	�� � �����	���	 ������
• $����� �����������

)����� ���� 
����� ������� ����
��
�������� �� ��	��  ���������&�*
�

Umsóknarfrestur er til 27. júní.
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Fjögur sveitarfélög  
á Austurlandi, Djúpavogshreppur, 
Borgarfjarðarhreppur, Fljótsdalshérað 
og Seyðisfjarðarkaupstaður munu 
sameinast og verður til um 4900 
manna sveitarfélag. Áhersla er lögð 
á skemmtilegt og skapandi samfélag 
með góða þjónustu við íbúa, vandaða 
stjórnsýslu og sterka byggðarkjarna 
með greiðum samgöngum. 
Sveitarfélagið hyggst verða leiðandi í 
nýtingu rafrænna lausna í stjórnsýslu 
sveitarfélagsins og þjónustu við íbúa.

Umsóknarfrestur er til  
og með 30. júní nk.

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is.

Leitað er að einstaklingi með leiðtogahæfileika og ríka umhverfisvitund. Þekking og reynsla af 
málefnum sveitarfélaga nauðsynleg. Viðkomandi leiðir teymi sérfræðinga og annars starfsfólks 
í skipulags-, bygginga-, framkvæmda-, viðhalds-, umhverfismálum og náttúruauðlindum nýja 
sveitarfélagsins. Sveitarfélagið verður stærsta skipulagsumdæmi landsins. 

FRAMKVÆMDA- OG UMHVERFISSTJÓRI 

Helstu verkefni:
• Áætlanagerð og rekstur á sviði umhverfis-

mála og framkvæmda
• Starfar með umhverfis- og framkvæmdaráði 

sveitarfélagsins
• Samstarf við heimastjórnir byggðakjarnanna 

fjögurra
• Dagleg stjórnun verkefna og starfsfólks
• Ábyrgð á framkvæmdum og viðhaldi eigna 

sveitarfélagsins
• Ábyrgð á þeim gjaldskrám er undir sviðið 

heyra
• Samskipti og þjónusta við íbúa og fyrirtæki
• Ábyrgð á framkvæmd og eftirliti með 

þjónustu sviðsins í skipulags-, byggingar- og 
umhverfismálum

Menntun, hæfni og reynsla: 
• Reynsla af stjórnun með mannaforráð  

og leiðtogahæfni skilyrði
• Háskólamenntun á sviði bygginga- eða 

skipulagsmála eða önnur háskólamenntun  
sem nýtist í starfi skilyrði

• Þekking og reynsla af framkvæmda- 
og skipulagsmálum sveitarfélaga 

• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum  
og lausnamiðuð nálgun

• Skipulagshæfni og drifkraftur í starfi
• Rík þjónustulund, áhugi og metnaður til að 

byggja upp framúrskarandi sveitarfélag

Leitað er að einstaklingi með frábæra samskipta- og leiðtogahæfileika. Þekking og reynsla við 
breytinga- og teymisstjórnun nauðsynleg.

VERKEFNASTJÓRI MANNAUÐS

Helstu verkefni:
• Innleiðing breytinga í samvinnu við 

stjórnendur
• Framkvæmd, þjónusta og þróun mannauðs- 

og vinnuverndarmála
• Innleiðing kjarasamninga og umsjón með 

launaákvörðunum
• Stuðningur og þjálfun stjórnenda á sviði 

mannauðstengdra verkefna
• Eftirlit með mannauðsupplýsingum og 

skráningu upplýsinga í mannauðskerfi
• Innleiðing og yfirumsjón með jafnlaunavottun 
• Yfirumsjón með skipulagi fræðslu-  

og starfsþróunarsamtala
• Umsjón með árangursmælingum og 

könnunum m.a. um líðan starfsfólks
• Aðkoma að stefnumótun og þróun 

sveitarfélagsins

Menntun, hæfni og reynsla: 
• Háskólamenntun í mannauðsstjórnun skilyrði
• Reynsla og þekking á mannauðsmálum og 

breytingastjórnun skilyrði
• Leiðtogahæfni og reynsla af verkefnastjórnun 

skilyrði
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu 

æskileg
• Reynsla af stefnumótun og teymisstarfi  

er æskileg
• Hæfni í mannlegum samskiptum og 

samstarfsfærni
• Góð tungumálakunnátta og færni í tjáningu  

í ræðu og riti
• Sjálfstæð vinnubrögð og lausnamiðuð nálgun
• Frumkvæði, skipulagshæfni og öguð 

vinnubrögð

Leitað er að einstaklingi með leiðtogahæfileika og góða þekkingu á rafrænum tækifærum. 
Þekking og reynsla af þróunar- og breytingstjórnun.

VERKEFNASTJÓRI RAFRÆNNAR  
ÞRÓUNAR OG ÞJÓNUSTU

Helstu verkefni:
• Stýra teymi innleiðingar rafrænnar þjónustu 

og notendamiðaðrar hönnunar
• Þróun og efling rafrænna þjónustuleiða
• Mótar stefnu og stýrir vefum og 

samfélagsmiðlun á vegum sveitarfélagsins
• Þjálfun og handleiðsla samstarfsfólks
• Náið samstarf við aðrar deildir 

sveitarfélagsins
• Aðkoma að stefnumótun í rafrænni þjónustu

Menntun, hæfni og reynsla: 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, 

framhaldsmenntun kostur
• Reynsla af verkefnastjórnun og teymisstjórnun 

skilyrði
• Reynsla og þekking á stafrænum lausnum 

skilyrði
• Reynsla af þjónustuþróun og notendamiðaðri 

hönnun
• Reynsla af þróun og innleiðingu breytinga
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
• Leiðtogafærni og skipulagshæfileikar
• Lausnamiðuð og skapandi hugsun
• Rík þjónustulund, áhugi og metnaður til að veita 

framúrskarandi þjónustu

NÝTT SAMEINAÐ SVEITARFÉLAG Á AUSTURLANDI LEITAR 
AÐ ÖFLUGUM EINSTAKLINGUM Í LYKILSTÖÐUR

Umsækjendur geta valið 
aðalsstarfsstöð í einu af 
sveitarfélögunum fjórum en munu 
þjóna öllum íbúum og starfsfólki  
nýja sveitarfélagsins.

Mikilvægt að viðkomandi geti hafið 
störf sem fyrst og eigi síðar en í 
september 2020.

Áhugasamir einstaklingar, án tillits  
til kyns, eru hvattir til að sækja um.
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Síldarvinnslan
Síldarvinnslan er eitt öflugasta sjávarútvegsfyrirtæki lands-
ins. Það er stærsti framleiðandi fiskimjöls og lýsis á Íslandi 
og á sér rúmlega 60 ára sögu. Fyrirtækið gerir út fjögur skip 
undir eigin merkjum og rekur fiskiðjuver og fiskimölsverk-
smiðju í Neskaupstað og frysti  hús og fiskimjölsverksmiðju 
á Seyðisfirði. Fyrirtækið á einnig útgerðarfélagið Berg-Hugin 
í Vestmanna eyjum, auk þess að eiga hlut í fleiri útgerðum. 
Síldarvinnslan leggur áherslu á sjálfbæra nýtingu sjávar-
auðlindarinnar og leitast við að nota nýjustu tækni sem völ 
er á til veiða og vinnslu. Hjá félaginu starfa um 360 manns 
og leggur fyrirtækið sig fram um að bjóða upp á öruggt og 
gott vinnuumhverfi og samkeppnis hæf laun. Síldarvinnslan 
hefur hlotið jafnlauna vottun frá Jafnréttisstofu. 

Síldarvinnslan hf. auglýsir eftir rekstrarstjóra útgerðar og  
rekstrarstjóra fiskiðjuvers í Neskaupstað. 

Rekstrarstjóri uppsjávarfrystingar
Starfið felur í sér daglegan rekstur fiskiðjuvers Síldarvinnslunnar í Neskaupstað.

Ábyrgð og verkefni
• Skipulag framleiðslu 
• Mönnun og skipulag
• Umjón með skráningum á hráefni og afurðum
• Samskipti við birgja, eftirlitsaðila og viðskiptavini
• Áætlanagerð, kostnaðar- og nýtingareftirlit 
• Öryggis- og gæðamál
• Þróun ferla og upplýsingamála
• Umbætur í rekstri og önnur verkefni er snúa að rekstri landvinnslunnar

Menntun og hæfni
• Menntun sem nýtist í starfi, s.s. tækni-, verkfræði eða sjávarútvegsfræði
• Farsæl stjórnunarreynsla 
• Tækniþekking sem nýtist í starfi
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð almenn tölvukunnátta
• Þekking á Navision og Innova kostur
• Góð íslensku- og enskukunnátta

Rekstrarstjóri útgerðar
Starfið felur í sér ábyrgð á rekstri og viðhaldi skipa Síldarvinnslunnar og aðkomu  
að rekstri og viðhaldi skipa dótturfélaga.  

Ábyrgð og verkefni
• Áætlanagerð og eftirfylgni
• Tengiliður milli skipstjórnarmanna, vélstjóra og framkvæmdarstjóra 
• Samskipti við birgja og umsjón innkaupa
• Samskipti við eftirlitsaðila
• Umsjón öryggis- og gæðamála útgerðar 
• Eftirlit með hönnun, útboðum og framkvæmd stærri viðhaldsverkefna
• Umbætur í rekstri og önnur verkefni er snúa að rekstri útgerðarinnar

Menntun og hæfni
• Menntun sem nýtist í starfi, s.s. tækni-, verkfræði eða vélstjórn
• Farsæl stjórnunarreynsla 
• Tæknileg kunnátta, s.s. reynsla og þekking á skipum og búnaði þeirra er kostur
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð almenn tölvukunnátta
• Þekking á Navision er kostur
• Góð íslensku- og enskukunnátta

Neskaupstaður
Neskaupstaður er blómlegt samfélag með um 1.500 íbúa. 
Náttúrufegurð er mikil og þar er gott að ala upp börn.  
Í Neskaupstað er öflugt íþrótta starf og félags- og menningar-
líf, gott skíðasvæði í Oddsskarði, fallegur 9 holu golfvöllur, 
einhver besta sundlaug landsins og fjölbreytt tækifæri til 
útivistar og veiða. Einnig er skólastarf metnaðar fullt og 
auðvelt er að fá pláss á glæ nýjum leikskóla, auk þess sem 
Fjórðungs sjúkrahús Austurlands er á staðnum. Neskaup-
staður er hluti af Fjarðabyggð, 5.000 manna sveitarfélagi 
sem byggir á öflugu og stöðugu atvinnulífi. Ný veggöng til 
Eskifjarðar sem tekin voru í notkun árið 2017 voru bylting í 
samgöngu málum byggðarlagsins.

Síldarvinnslan mun aðstoða með búferlaflutninga. Umsækjendur eru beðnir um að sækja 
um störfin í gegnum Alfreð (alfred.is). Umsóknarfrestur er til og með 28. júní.

Nánari upplýsingar um starfið gefur Hákon Ernuson, starfsmannastjóri (hakon@svn.is)
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Helstu verkefni og ábyrgð

Verkefnastjóri í eftirvinnslu myndbanda leggur 
áherslu á að eiga gott og jákvætt samstarf við 
starfsfólk í öllum starfseiningum skólans þar 
sem þjónustulund er í fyrirrúmi. Verkefnastjóri í 
eftirvinnslu myndbanda þarf því að hafa mikla 
samskiptafærni, að geta unnið í teymi og hafa 
ríkan vilja til að leiðbeina og aðstoða alla innan 
Háskólasamfélagsins varðandi eftirvinnslu 
myndbanda. 

VERKEFNASTJÓRI  
Í EFTIRVINNSLU MYNDBANDA

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.
Ráðið verður í starfið til eins árs. Gert er ráð fyrir að starfið hefjist í samráði við starfsmann. 
Umsókninni skal fylgja kynningarbréf, ferilskrá (CV) og sýnishorn af fyrri verkefnum.
Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin.  
Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá lokum umsóknarfrests.
Við ráðningu í störf í Háskóla Íslands er tekið mið af jafnréttisáætlun skólans, sjá hér: http://www.hi.is/haskolinn/jafnrettisaaetlun#markmid2.
Vakin er athygli á málstefnu Háskóla Íslands, sjá á: https://www.hi.is/haskolinn/malstefna_haskola_islands.

Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 25.06.2020
Nánari upplýsingar veitir
Páll Ásgeir Torfason - pallasgeir@hi.is - 525 5486
Kennslusvið - Deild rafrænna kennsluhátta v/Suðurgötu 101 Reykjavík

Verkefnastjóri í eftirvinnslu myndbanda er starfsmaður deildar rafrænna kennsluhátta á  
Kennslusviði Háskóla Íslands og sér um klippingu og eftirvinnslu á kvikmynduðu efni sem tekið er 
upp fyrir kennslu og kynningar. Klippari skal hafa þekkingu og reynslu á sviði kvikmyndagerðar.  
Hann sinnir nær allri eftirvinnslu á upptökum.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi eða haldbær reynsla í eftirvinnslu
• Frumkvæði, sveigjanleiki og framúrskarandi samskiptahæfileikar
• Þekking og reynsla af notkun helstu klippiforrita (s.s Final Cut Pro, Adobe 

Premiere Pro og Davice Resolve) er æskileg 
• Þekking á eftirvinnslu efnis, þ.m.t. hljóðvinnsla, litaleiðréttingar og 

grafíkvinnsla er æskileg 

• Reynsla af vinnslu á lifandi efni fyrir miðla (t.d auglýsingar, dagskráefni 
og samfélagsmiðla) er æskileg

Byggingavörur

Harðviður til húsabygginga  
Sjá nánar á www.vidur.is 
Vatnsklæðning, panill, pallaefni,  
parket, útihurðir o.fl. Gæði á góðu 
verði. Eurotec A4 harðviðarskrúfur. 
Penofin harðviðarolía. 
Indus ehf., Óseyrarbraut 2, Hf. 
Upplýsingar hjá Magnúsi í símum 
660 0230 og 561 1122. 

NETVERSLUN gina.is 
Tískuverslunin Smart 

Grímsbæ/Bústaðavegi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verð kr. 4.500 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verð kr. 3.990 
 
  Sími 588 8050. 
 

- vertu vinur 

Húsviðhald

Mercedes Bens til sölu 
Mjög vel með farinn svartur 
Mercedes Bens CLS 350 Bluetec til 
sölu, árg. 2015, ekinn aðeins 45 þús. 
km. Bíllinn er í topp standi og hefur 
verið í reglulegu viðhaldi hjá Öskju. 
Svart leðuráklæði, topplúga rafm. & 
hiti í sætum, splunku ný heilsársdekk,
„self park“ og margt fl., kostar nýr 
+12mkr. Verð 6.490 þús. 
Áhugasamir hafið samband í 
síma 896-0747. 

Bílar

 
 
 
 
 
 
 
 

OFFICE MANAGE-
MENT ASSISTANT 

 
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu 
Office Management Assistant lausa til 
umsóknar. 
Umsóknarfrestur er til og með 21. júní 
2020. 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 Office 
Mnagement Assistant. The closing date for 
this postion is June 21, 2020. 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) 

Smáauglýsingar
Húsnæði íboði

Sendiráð óskar eftir íbúð 
Þýska sendiráðið óskar eftir 3-4. 
herb. einbýli eða 3-4 herb. íbúð án 
húsgagna helst m/bílskúr til leigu frá 
01.07.2020 í fjögur ár í Reykjavík eða 
nágrenni. Upplýsingar sendist  
vinsamlegast á  
info@reykjavik.diplo.de eða í 
s. 530 1100 

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 

Ýmislegt

NETVERSLUN gina.is 
Tískuverslunin Smart 

Grímsbæ/Bústaðavegi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Verð 5.990 

  Sími 588 8050. 
 

- vertu vinur 

Ég óska þér alls góðs í 
framtíðinni!! 
Hæ, Við höfum rætt aðeins í kringum 
upplýsingarnar sem þú gafst í sam-
bandi við geðheilsu þína.  
Verð því miður að segja að við 
þekkjum þig ekki nógu vel til að vita 
hvernig sjúkdómurinn þinn hefur áhrif 
á þig og fólk í kringum þig. Ég biðst 
innilegrar afsökunar á þessu og að 
við getum ekki boðið þér vinnuna.  
Ég óska þér alls góðs í 
framtíðinni!! 

Blaðberar

Upplýsingar veitir �������	 
í síma 
�� �

Morgunblaðið óskar eftir 
blaðbera �

��������           
������ ���������!������

intellecta.is

Fyrirmyndarfyrirtæki 
2020

hagvangur.is
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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.  
 
 
 
 
      
   
 

ÚTBOÐ
Landsnet óskar eftir tilboðum í 
byggingu strengja- og útivistar-
brúar yfir Glerá á Akureyri. 

Verkið felur í sér smíði stálbogabrúar sem er í 
einu 35 m löngu hafi. Lengd brúar með stöplum 
er um 45 m. Í brúargólfinu eru ídráttarrör fyrir 
háspennustrengi RARIK og strengir Landsnets eru 
í upphengdum ryðfríum stálrörum undir brúargólfi. 
Brúin verður einnig nýtt sem göngu-, hjóla- og 
reiðbrú. 

Brúin er samstarfsverkefni Landsnets, RARIK ohf. 
og Akureyrarbæjar.

Nánari upplýsingar er að finna í útboðsgögnum 
sem eru aðgengileg á útboðsvef Landsnets, 
utbod.landsnet.is.

Helstu verkþættir eru:
• Aðstöðusköpun
• Ídráttarrör 900 m
• Handrið 140 m
• Bergskeringar 230 m3
• Steypumót 200 m2
• Steypa, staðsteypa 40 m3
• Forsteyptar einingar í brúargólf 18 stk.
• Stálvirki 14 tonn
• Ryðfrí Ø500x3 rör undir brú, 4,2 tonn
• Frágangur í verklok í samræmi við fyrirmæli  
  verkgagna

Tilkynningar

Stjórnarráð Íslands
Dómsmálaráðuneytið

Auglýsing um kjörskrá 
vegna forsetakosninga

Kjörskrár vegna kjörs forseta 

Íslands laugardaginn 27. júní 2020 

skulu lagðar fram eigi síðar en 

miðvikudaginn 17. júní 2020.

Kjörskrá skal leggja fram á skrifstofu 

sveitarstjórnar eða á öðrum 

hentugum stað sem sveitarstjórn 

auglýsir sérstaklega. Kjörskrá 

skal liggja frammi á almennum 

skrifstofutíma til kjördags.

Athygli er vakin á því að kjósendur 

geta nú kannað á vefnum kosning.is 

hvar þeir eru á kjörskrá.

Þeim sem vilja koma að 

athugasemdum við kjörskrá er 

bent á að senda þær hlutaðeigandi 

sveitarstjórn.

Dómsmálaráðuneytinu,  

13. júní 2020.

BLÖNDUÓSBÆR
Hnjúkabyggð 33 | 540 Blönduós | Sími 455 4700

Göngubrú í Hrútey – Sandblástur og málun 2020
Blönduósbær óskar eftir tilboðum í verkið Göngubrú í Hrútey – Sandblástur og málun 2020.
Í verkinu felst sandblástur og málun á stálvirki brúar sem upphaflega var byggð árið 1897, en er nú í geymslu í 
malarnámu á Blönduósi, og er aðgengi að henni því gott.  Brúin er um 37,5 m löng, 4 m breið og 4,5 m há, gerð úr 
stálprófílum og bitum sem hnoðaðir eru saman.  Fyrirhugað er að nýta brúna síðar sem göngubrú út í Hrútey við Blönduós.

Minniháttar viðgerðir á skemmdum stálprófílum í brúnni eru innifaldar.

Helstu magntölur eru: Sandblástur 530 m2  Málun 530 m2  

Útboðsgögn verða afhent með rafrænum hætti hjá Stoð ehf. verkfræðistofu á Sauðárkróki, beiðni um útboðsgögn skal 
berast á netfangið atli@stodehf.is.

Tilboðum skal skila á skrifstofu Blönduósbæjar, Hnjúkabyggð 33, 540 Blönduósi, fyrir kl. 11:00 þriðjudaginn 30. júní 2020, 
þar sem þau verða opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess óska.  Sandblæstri og málun skal að fullu lokið  
15. október 2020, verkinu í heild skal lokið 20. október 2020.

Tæknideild Blönduósbæjar

Reykja vík ur borg
Innkaupaskrifstofa
Borg artún 12-14, 105 Reykja vík
Sími 411 1042 / 411 1043
Bréfsími 411 1048
Netfang: utbod@reykjavik.is

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Samgöngubætur - Grafarvogur norður,  
útboð nr. 14904.

• Smáhýsi - Gufunesvegur 4, lóðafrágangur,  
útboð nr. 14907. 

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

ÚTBOÐ

Raðauglýsingar                                         569 1100

Fundir/Mannfagnaðir

Knörr, félag íslenskra skipafræðinga 

tilkynnir: 

Aðalfundur Knarrar   
 verður haldinn í fundarherberginu ,,Brúnni”, 
Húsi Sjávarklasans, Grandagarði 16, 101 
Reykjavík, þriðjudaginn 30. júní nk., kl. 12:00. 
 
Fundarefni; slit og afskráning félagsins. 
 

S jó i

Uppboð 
Einnig birt á www.naudungarsolur.is. 

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

Tryggvagata 4-6, Reykjavík, fnr. 200-0498 , þingl. eig. Vatnsiðjan Lón 
ehf., gerðarbeiðandi Skatturinn, fimmtudaginn 18. júní nk. kl. 10:00. 

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu 

12. júní 2020 

Tilboð/útboð

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

MERKIGERÐI 9, AKRANESI  
 ÞAKENDURNÝJUN

ÚTBOÐ NR. 2122
Framkvæmdasýsla ríkisins, fyrir hönd Ríkiseigna, 
óskar eftir tilboðum í verkið:  „Heilsugæslan  
Akranesi - Þakendurnýjun“. 

Framkvæmdin snýst um utanhúss viðgerðir á þaki 
Merkigerði 9, Akranesi.

Tilboðum skal skila inn á TendSign útboðsvef 
Ríkiskaupa fyrir kl. 12:00 þann 29. júní 2020.

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 15. 
desember 2020. 

Nánari upplýsingar má finna á www.utbodsvefur.is

ÚTBOÐ

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

FJÖLBRAUTARSKÓLI VESTURLANDS 
MÁLMIÐNAÐARDEILD, VOGABRAUT 5

ÚTBOÐ NR. 21228

Framkvæmdasýsla ríkisins, fyrir hönd Ríkiseigna, 
óskar eftir tilboðum í verkið: „Fjölbrautaskóli Ves-
turlands – Utanhússviðgerðir“

Framkvæmdin snýst um utanhúss viðgerðir á Fjöl-
brautarskóla Vesturlands.

Tilboðum skal skila inn á TendSign útboðsvef 
Ríkiskaupa fyrir kl. 12:00 þann 29. júní 2020.

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 15. 
desember 2020. 

Nánari upplýsingar má finna á www.utbodsvefur.is

ÚTBOÐ

Nauðungarsala

Auglýsingasíminn 569 1100

Vantar þig 
fagmann?
FINNA.is


