
menandmice.com

Have you got
what IT takes?

Software Developer

Challenge yourself every day by building diverse, interesting and relevant enterprise-level software products.

Responsibilities

• Developing high-quality software, working in an agile environment
• Writing maintainable, high quality code
• Writing automatic unit and integration tests
• Participating in scrum activities, design meetings and code reviews

Skills and experience

• Strong problem-solving skills
• Good communication and team working skills
• Good English skills, both written and spoken
• Knowledge of DNS, DHCP, IPv6 or other networking technologies is an
advantage, but not required

• Degree in computer science/engineering or equivalent

Programming languages and technologies used include React, Typescript, C++, Python, MSSQL, PostgreSQL, Git, Azure DevOps, Cypress, Docker and
Kubernetes, amongst many others. Having prior experience with any of these technologies is beneficial, but please don’t hesitate to apply if you think you are a
good candidate for the job.

We offer

• Opportunity to work with Fortune 100 companies including Microsoft,
Intel, FedEx, and AT&T

• Strong product with a global presence
• International, high-performing and flexible work environment
• Competitive salary

About Men&Mice

We are leaders in sustainable networking by enabling enterprises to
stay efficient, connected and secure with our world class orchestration
solution. We believe in constant innovation, exceeding our customers’
expectations and investing in our people, products and services. Our
mission is to develop technologies and innovations that help our customers
stay in control of their networks. We make our customers’ lives simple.

The future of networks starts with us.

Engineering Manager

Leads a dynamic and effective team of enterprise-level software developers.

Ensure the team has a clear vision of our customers’ needs and drive con-

tinuous team activities that motivate a common mission. Focus on ensuring

product quality and innovation, as well as team efficiency.

• 5+ years of experience in leading Development Teams successfully
• Deep understanding of front-end or full-stack development
• Passion for quality and innovation
• Ability to manage and influence through persuasion, negotiation, and build
team consensus

• Data-driven and process-oriented mindset
• Demonstrated desire for continuous learning and improvement
• Enthusiastic and creative leader with the ability to inspire others
• Excellent communication skills
• Relevant Bachelor’s degree; preference for computer science/engineering
or related degrees

Software Quality Assurance Manager

Mentors and supports the development teams on quality assurance best

practices, methodologies, and frameworks. Defines and monitors software

quality metrics, test coverage and procedures to ensure our products meet

quality standards and regulatory requirements.

• 5 years professional experience preferred
• Responsible for defining and evolving development quality standards and
procedures

• Organized, independent and a good communicator
• Experience developing formal test plans
• Experience working with automated testing platforms
• Relevant Bachelor’s degree; preference for computer science/engineering
or related degrees

System Admin

Leads diverse projects in IT to ensure our technology infrastructure runs se-

curely, smoothly, and efficiently. Monitors and maintains our security frame-

work and adheres to best practices for our IT.

• Experience in system administration
• Strong problem solving skills
• Passion for quality and innovation
• Data driven and process-oriented mindset
• Excellent communication skills
• Relevant education or experience

Product Manager

Works with our customers, development teams, and other members of the

product management team to discover, define and deliver quality products

that solve our customers’ needs.

• 3-5 years of Product Management experience.
• Excellent written and verbal communication skills
• A “can-do” attitude, with an ability to work in a quickly evolving industry
and technology-driven environment

• An organized and independent team player who can collaborate and build
trust with engineers, designers and other stakeholders across the company

• Focused on solving customer problems
• Analytical and data-driven mindset
• Preferably a degree in computer science/engineering

How to apply

Applications should be completed at www.intellecta.is. Please attach a CV with an introduction letter. The closing date for applications is October 19, 2021.
Further information can be provided by Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) and Helga Birna Jónsdóttir (helga@intellecta.is) at Intellecta, tel + 354 511 1225. All
applications are strictly confidential and will be answered.
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Lausar stöður hjá
Hafnarfjarðarbæ

Hafnarfjordur.is
Nánari upplýsingar á:

Grunnskóli

• Aðstoðardeildarstjóri í tómstundamiðstöð -

Skarðshlíðarskóli

• Kennari í sérkennslu - Skarðshlíðarskóli

• Skóla- og frístundaliði - Skarðshlíðarskóli

• Sviðslistakennari í stundakennslu -

Skarðshíðarskóli

• Umsjónarkennari – Engidalsskóli

Leikskóli

• Leikskólakennarar - Hraunvallaleikskóli,

Hvammur, Hörðuvellir, Norðurberg, Stekkjarás,

Tjarnarás,Víðivellir, Skarðshlíðarleikskóli

• Leikskólakennarar í 50% starf - Hörðuvellir,

Víðivellir

• Sérkennslustjóri - Hraunvallaleikskóli

• !roskaþjál" - Norðurberg, Skarðshlíðarleikskóli

Málefni fatlaðs fólks

• Deildarstjóri í búsetaþjónustu - Drekavellir

• Starfsmaður á heimili fyrir fatlað fólk - Erluás

• Starfsfólk í frístundaklúbb fyrir fatlað fólk -

Kletturinn,Vinaskjól

• !roskaþjál" - H"!ngarstöðin #"jarhrauni

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

Vilt þú setja
orku í framtíðina?

Umsóknarfrestur er til og með 31. október. Sótt er um starfið á landsnet.is. Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf.
Nánari upplýsingar veitir Ólafur Kr. Júlíusson, mannauðssérfræðingur, í síma 563 9300 eða á mannaudur@landsnet.is.

Sérfræðingur í stýringu flutningskerfisins

Menntunar- og hæfniskröfur

• Framúrskarandi samskiptahæfileikar og geta til að starfa í teymi
• Geta til að starfa undir álagi
• Öguð og nákvæm vinnubrögð
• Sterk öryggis- og jafnréttisvitund
• Háskólamenntun í raungreinum sem nýtist í starfi

Starfs- og ábyrgðarsvið

• Stýring og vöktun raforkukerfisins
• Aðgerðastjórnun og áætlanagerð um rekstur flutningskerfisins
• Rekstur jöfnunarorkumarkaðs
• Þátttaka í greiningar- og úrbótaverkefnum
• Þátttaka í nýsköpunarverkefnum

Sérfræðingur í viðhaldsstýringu

Menntunar- og hæfniskröfur

• Menntun á sviði tækni- eða verkfræði eða önnur
háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Reynsla og þekking á rekstri og viðhaldi raforkukerfa æskileg
• Reynsla af miðlun upplýsinga og tölulegra gagna
• Umbótamiðuð hugsun
• Sterk færni í mannlegum samskiptum

Helstu verkefni

• Skipulag á eftirliti og viðhaldi á tengivirkjum og háspennulínum
• Stýring mannafla og úthlutun tækja til verkefna
• Gerð lykilmælikvarða fyrir þjónustu
• Undirbúningur verkefna og vikuskipulag vinnuflokka
• Þátttaka í nýsköpunarverkefnum

Hjálpaðu okkur að skrifa sögu Landsnets og skapa spennandi framtíð.

Við leitum að hæfileikaríku fólki sem er tilbúið að takast á við krefjandi

verkefni og vinna með okkur að því að gera góðan vinnustað betri.

Sérfræðingur í málefnum barna
Sérfræðingar í málefnum barna er starfa hjá Sýslumanninum á

höfuðborgarvæðinu veita þjónustu við öll sýslumannsembætti

og sinna verkefnum á landsvísu. Markmið með starfi

sérfræðings í málefnum barna er að aðstoða foreldra við að

leysa úr ágreiningsmálum og veita ráðgjöf og liðsinni m.a.

vegna umgengni, forsjár eða búsetu barna, með sáttameðferð,

ráðgjöf og öðrum úrræðum barnalaga.

Sérfræðingur annast sáttameðferð þegar foreldrar deila um

umgengni, forsjá eða búsetu barna í málum hjá sýslumönnum.

Við sáttameðferð er beitt viðurkenndum aðferðum til að leita

sátta í ágreiningsmálum innan marka barnalaga. Sérfræðingur

veitir einnig foreldrum sérfræðiráðgjöf í málum barna hjá

sýslumanni. Þá veitir sérfræðingur liðsinni við meðferð máls

hjá sýslumanni, sem getur meðal annars falist í að rannsaka

hvaða tilhögun umgengni er barninu fyrir bestu og setja fram

álit og mat á því. Þegar viðtal við barn er hluti af meðferð máls

hjá sýslumönnum, annast sérfræðingur viðtalið og gerir um

það skýrslu. Sérfræðingur sinnir einnig eftirliti með umgengni.

Starf sérfræðings er unnið í samstarfi teymis sérfræðinga og

lögfræðinga sýslumanns.

Menntunar- og hæfnikröfur:

• Háskólapróf til starfsréttinda í sálfræði, félagsráðgjöf eða

sambærilegum greinum.

• Að hafa unnið að lágmarki í tvö ár við meðferð mála þar sem

reynir beint á hagsmuni barna og/eða foreldra.

• Að hafa haldgóða þekkingu á ákvæðum barnalaga og þeim

helstu álitaefnum sem reynir á við túlkun þeirra.

• Menntun á sviði sáttameðferðar eða sáttamiðlunar eða

umtalsverð starfsreynsla á því sviði eða fjölskyldumeðferðar.

• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum og geta til að vinna

undir álagi.

• Færni til að geta unnið sjálfstætt sem og í hópi með

skipulögðum og öguðum vinnubrögðum.

• Færni í mæltu og rituðu máli á íslensku og ensku.

Sótt er um starfið rafrænt á Starfatorg.is og

má þar finna nánari upplýsingar um starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 18.10.2021

SÝSLUMAÐURINN Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu

Hlíðasmára 1, 201 Kópavogur, www.syslumenn.is

atvinna@mbl.is
Pantaðu pláss fyrir þína atvinnuauglýsingu á
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Grunnskólakennari
Laus er til umsóknar kennarastaða við

Reykjahlíðarskóla í Mývatnssveit

frá 1. janúar – 1. júní 2022.

Um er að ræða afleysingu í 70% starf (frí á föstu-
dögum) umsjónarkennara 2. og 3. bekkjar.

Hæfniskröfur:

• Kennsluréttindi á grunnskólastigi.
• Jákvæðni og sveigjanleiki í samskiptum.
• Góðir skipulagshæfileikar.
• Ábyrgð og stundvísi.
• Faglegur metnaður.
• Áhugi á að vinna með börnum og unglingum.

Reykjahlíðarskóli er framsækinn skóli með 39
nemendur í 1.–10. bekk. Í skólanum er unnið með
samkennslu árganga, samþættingu námsgreina og
rafræna kennsluhætti og vinna kennarar oft verkefni
saman þvert á árganga. Kennarar leitast við að haga
skólastarfi í sem fyllstu samræmi við þarfir nemenda
og stuðla að alhliða þroska hvers og eins. Kennarar
hafa frelsi til að útfæra námsefni á þann hátt sem
þeim þykir henta nemendum best með hliðsjón af
hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla.

Í Mývatnssveit búa um 500 manns. Í metnaðarfullri
mannauðsstefnu sveitarfélagsins kemur m.a. fram að
boðið er upp á flutningsstyrk, heilsustyrk, launað frí
fyrir barnshafandi konur síðasta mánuð meðgöngu,
starfsaldurstengdar greiðslur o.fl. fyrir starfsfólk. Við
erum fjölskylduvænt samfélag með öflugt leikskóla-
og grunnskólastarf, boðið er upp á ókeypis skóla-
máltíðir fyrir börn og ókeypis frístund. Við erum
heilsueflandi samfélag.

Frekari upplýsingar veitir Hjördís Albertsdóttir
skólastjóri, hjordis@reykjahlidarskoli.is.

Umsóknarfrestur er til 25. október 2021.

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.

www.lyfogheilsa.is

Í starfinu felst fagleg ábyrgð

á afgreiðslu lyfja samkvæmt

lögum og reglugerðum

um lyfsölu.

Starfssvið

Hæfniskröfur
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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.

LYFJAFRÆÐINGAR

ÓSKAST TIL STARFA

VILTU VERA MEÐ?

Upplýsingar um störfin veitir Guðbjörg Stefánsdóttir,

rekstrar- og mannauðsstjóri, gudbjorg@lyfogheilsa.is

Sendu umsókn merkta „lyfjafræðingur“, ásamt ferilskrá

á starf@lyfogheilsa.is

Reynsla af sambærilegu starfi eða lögmannsstörfum
hjá fyrirtækjum eða hinu opinbera er æskileg.
Málflutningsréttindi eru kostur.

Starfið er krefjandi og fjölbreytt.

Á lögfræðiskrifstofunni starfa nú 20 lögmenn
og sex aðstoðarmenn.

Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknir, ásamt upplýsingum um náms- og starfsferil
berist á netfangið grimur@landslog.is fyrir 24. október.

landslog.is

Landslög veita alla almenna lögfræði-

þjónustu fyrir fyrirtæki, stofnanir hins

opinbera og einstaklinga. Landslög

voru stofnuð þann 1. júní 1971 og

spannar saga stofunnar því meira

en fimmtíu ár. Á þeim tíma hafa

einstaklingar, opinberar stofnanir og

stór og smá fyrirtæki leitað liðsinnis

okkar.

Markmið Landslaga hefur ávallt verið

hið sama – að veita viðskiptavinum

okkar fyrsta flokks ráðgjöf og víðtæka

þjónustu.

Lögfræðistofan Landslög
óskar eftir umsóknum
um starf löglærðs fulltrúa

Sterk liðsheild í 50 árRAFVIRKJAR!
Óskum eftir að ráða rafvirkja til framtíðar starfa.
Umsókn sendist á netfangið rafbodi@rafbodi.is.

Íslenskumælandi er skilyrði.
Þurfa að geta byrjað sem fyrst.

NNE Verkfræðistofa leitar eftir góðu fagfólki
til framtíðarstarfa á burðarvirkjasvið. Í boði
er gott og fjölskylduvænt starfsumhverfi.

Starfið felst í allri almennri hönnun burðarvirkja.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Tækni- eða verkfræðimenntun
• Gott vald á Revit og Autocad
• Lágmark 3ja ára starfsreynsla
• Sjálfstæði í starfi
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum

Fyrirspurnir og umsóknir sendist á netfangið
hoo@nne.is. Farið verður með allar umsóknir sem
trúnaðarmál og öllum umsóknum verður svarað.

NNE Verkfræðistofa er lítið en öflugt fyrirtæki á sviði
mannvirkjahönnunar. Fyrirtækið þjónustar fjölbreyttan
hóp viðskiptavina og framundan eru spennandi
verkefni.

Hönnuður
burðarvirkja

www.nne.is
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Embætti forstjóra Landspítala

Heilbrigðisráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti forstjóra Landspítala.

Landspítali er aðalsjúkrahús landsins og háskólasjúkrahús. Á spítalanum er veitt sérhæfð sjúkrahúsþjónusta, m.a. á göngu- og
dagdeildum, fyrir alla landsmenn og almenn sjúkrahúsþjónusta fyrir íbúa heilbrigðisumdæmis höfuðborgarsvæðisins. Nánar er
kveðið á um hlutverk hans í lögum nr. 40/2007, um heilbrigðisþjónustu. Á Landspítala starfa á sjötta þúsund starfsmenn og er
spítalinn einn stærsti vinnustaður landsins.

Forstjóri ber ábyrgð á að Landspítali starfi í samræmi við lög, stjórnvaldsfyrirmæli og erindisbréf sem heilbrigðisráðherra setur.
Forstjóri ber ábyrgð á þeirri þjónustu sem spítalinn veitir, að rekstrarútgjöld og rekstrarafkoma sé í samræmi við lög um opinber
fjármál nr. 123/2015 og að fjármunir séu nýttir á árangursríkan hátt.

Lögum samkvæmt skal forstjóri hafa háskólamenntun og/eða reynslu af rekstri og stjórnun sem nýtist honum í starfi.

Menntunar- og hæfniskröfur:
1. Háskólamenntun á framhaldsstigi sem nýtist í starfi er skilyrði.
2. Reynsla af rekstri og stjórnun, þ.m.t. mannaforráð, sem nýtist í starfi er skilyrði.
3. Leiðtogahæfileikar og framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum er skilyrði.
4. Reynsla af stefnumótun og innleiðingu nýjunga er skilyrði.
5. Skýr framtíðarsýn.
6. Þekking á sviði heilbrigðisþjónustu.
7. Þekking og reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu.
8. Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
9. Mjög gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti er skilyrði.
10. Góð kunnátta í ensku og kunnátta í a.m.k. einu Norðurlandamáli.

Kostur er að umsækjandi hafi þekkingu á fjármálum hins opinbera.

Hæfni umsækjenda verður metin af hæfnisnefnd skv. 2. mgr. 9. gr. laga nr. 40/2007 um heilbrigðisþjónustu sjá nánar á
https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=71e0916e-aa9f-4a22-861b-04ff64e3a866

Um laun forstöðumanns fer eftir 39. gr. a í lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996.

Heilbrigðisráðherra skipar í stöðuna til 5 ára frá 1. mars 2022.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ásta Valdimarsdóttir, ráðuneytisstjóri, asta.valdimarsdottir@hrn.is

Umsóknir með upplýsingum um núverandi starfsheiti umsækjenda ásamt ítarlegum upplýsingum um menntun, fyrri störf og afrit
af prófskírteinum skulu berast heilbrigðisráðuneytinu, í gegnum ráðningarkerfi ríkisins eða á netfangið:
hrn@hrn.is eigi síðar en 1. nóvember nk.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun í embættið hefur verið tekin.

Heilbrigðisráðuneytinu, 15. október 2021
Stjórnarráð Íslands
Heilbrigðisráðuneytið

PÓSTDREIFING

Póstdreifing er dreifingarfyrirtæki sem
dreifir dagblöðum, tímaritum, fjölpósti
og ýmsu öðru dreifingarefni.

Fyrirtækið keppir að því að vera í forystu á
sviði dreifingar með því að bjóða víðtæka
og áreiðanlega þjónustu á góðu verði.

Umsóknarfrestur er til og með 18. október. Nánari upplýsingar veitir Viktoría Rós Khorchai
forstöðumaður dreifingarsviðs, viktoria@postdreifing.is. Umsóknir óskast fylltar út á
www.postdreifing.is. Með umsókn skal fylgja ferilskrá og kynningarbréf.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf fljótlega.

Hæfniskröfur:

– Mikil þjónustulund
– Góð almenn tölvuþekking
– Samskiptahæfni og jákvætt viðmót
– Stundvísi
– Skilyrði að umsækjandi tali og skrifi íslensku
og ensku

Helstu verkefni:

– Ráðningar
– Samskipti við blaðbera
– Símsvörun og móttaka ábendinga vegna
dreifingar

– Kannanir
– Önnur tilfallandi verkefni

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI
Póstdreifing óskar eftir að ráða þjónustufulltrúa til starfa í dreifingardeild fyrirtækisins.
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Stjórnarráð Íslands
Dómsmálaráðuneytið

Tvö embætti héraðsdómara
laus til umsóknar

Dómsmálaráðuneytið auglýsir laus til umsóknar tvö embætti héraðsdómara. Annars vegar embætti dómara með fyrsta
starfsvettvang hjá Héraðsdómi Reykjavíkur sem skipað verður í frá 3. janúar 2022. Hins vegar embætti dómara með
fyrsta starfsvettvang hjá Héraðsdómi Suðurlands sem skipað verður í frá 28. febrúar 2022.

Umsækjendur skulu fullnægja skilyrðum 2. mgr. 29. gr. laga nr. 50/2016. Í samræmi við 4. gr. reglna nr. 970/2020 er
áskilið að í umsókn komi fram upplýsingar um: 1) menntun og framhaldsmenntun, 2) reynslu af dómstörfum, 3) reynslu
af lögmannsstörfum, 4) reynslu af stjórnsýslustörfum, 5) reynslu af fræðistörfum, s.s. kennslu og öðrum akademískum
störfum og upplýsingar um útgefnar ritrýndar greinar og bækur, fræðilega fyrirlestra o.s.frv., 6) reynslu af stjórnun,
7) reynslu af öðrum aukastörfum sem nýtast dómaraefni, s.s. vinnu í tengslum við undirbúning lagasetningar o.fl.,
8) almenna og sérstaka starfshæfni, 9) andlegt atgervi og sjálfstæði í vinnubrögðum, 10) tvo fyrrverandi/núverandi
samstarfsmenn/yfirmenn, sem og símanúmer þeirra eða netföng, sem geta veitt dómnefnd bæði munnlega og skriflega
upplýsingar um störf og samstarfshæfni umsækjanda, sbr. 5. mgr. 5. gr. reglna nr. 970/2020 og 11) aðrar upplýsingar sem
varpað geti ljósi á faglega eiginleika og færni umsækjanda sem máli skiptir fyrir störf héraðsdómara.

Með umsókn skal fylgja eftir því sem við á: 1) ferilskrá, 2) afrit af prófskírteinum, 3) afrit dóma í munnlega fluttum
málum sem umsækjandi hefur samið atkvæði í síðustu 12 mánuði, 4) afrit af stefnu og greinargerð í málum sem
umsækjandi hefur samið og flutt munnlega síðustu 12 mánuði, 5) afrit af úrskurðum stjórnvalda sem umsækjandi
hefur samið síðustu 12 mánuði og 6) útgefin fræðirit og ljósrit af tímaritsgreinum umsækjanda. Þess er óskað að þær
tímaritsgreinar sem hafa verið ritrýndar verði auðkenndar. 7) Önnur gögn sem varpa ljósi á faglega færni umsækjanda
til starfa sem héraðsdómari.

Umsóknir skulu berast dómsmálaráðuneytinu eigi síðar en 1. nóvember nk. Til þess að hraða afgreiðslu umsókna og
bréfaskiptum er áskilið að umsóknir og fylgigögn berist dómsmálaráðuneytinu á minnislykli eða með rafrænum hætti á
netfangið starf@dmr.is.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun liggur fyrir.

Dómsmálaráðuneytinu,
15. október 2021.

Póstdreifing er dreifingarfyrirtæki

sem dreifir dagblöðum, tímaritum,

fjölpósti og ýmsu öðru

dreifingarefni.

Fyrirtækið keppir að því að vera í

forystu á sviði dreifingar með því

að bjóða víðtæka og áreiðanlega

þjónustu á góðu verði.

Umsóknir óskast fylltar út á www.postdreifing.is. Viðkomandi þarf að

geta hafið störf fljótlega. Sendu póst á bladberi@postdreifing.is fyrir

nánari upplýsingar.

Frábærar aukatekjur fyrir duglegt og ábyrgt fólk.

BLAÐBERAR ÓSKAST
Póstdreifing óskar eftir að ráða blaðbera á höfuðborgarsvæðinu.

Dreifing fimm daga vikunnar, þriðjudaga til laugardaga fyrir

klukkan 7 á morgnana.

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

intellecta.is
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Raðauglýsingar

Uppboð
Einnig birt á www.naudungarsolur.is.

Ath. Grímuskylda er á uppboðum.

Eftirtalin ökutæki verða boðin upp á lóð Hafnarsamlags Norðurlands,
við Fiskitanga á Akureyri, mánudaginn 8. mars 2021,
kl. 14:00, eða á öðrum stað eftir ákvörðun uppboðshaldara, sem
verður kynnt á staðnum:

BTU33 , HET21, KBG99

Krafist verður greiðslu við hamarshögg. Ekki er tekið við
greiðslukortum. Uppboðsskilmálar eru til sýnis á skrifstofu
embættisins og þar verða einnig veittar frekari upplýsingar ef óskað
er.

Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra
15. október 2021
Halla Einarsdóttir, ftr.

Útboð
Sundlaug Sauðárkróks, Áfangi 2 – Uppsteypa
Sveitarfélagið Skagafjörður óskar eftir tilboðum
í uppsteypu á viðbyggingu við Sundlaug Sauðárkróks.

Í verkinu felst uppsteypa á nýju laugarsvæði sunnan núverandi sundlaugar, með barnalaug,
busllaug, kennslulaug og lendingarlaug ásamt köldum potti. Umhverfis laugarkörin
verður steypt tæknirými fyrir hreinsibúnað lauganna, jöfnunartanka, sandsíur og allan
tæknibúnað fyrir rekstur lauganna. Lagnir í grunni og innsteyptar lagnir eru innifaldar
í útboðinu, sama gildir um spennujöfnun og jarðskaut. Frágangur lagnakerfa að öðru
leyti er ekki innifalinn, né annar frágangur á mannvirkinu. Greftri fyrir viðbyggingunni
er lokið, með fyllingu undir sökkla. Lóðarfrágangur er ekki innifalinn í verkinu, utan
grófjöfnun fyllingar.

Helstu magntölur:

Mótafletir 2.020 m2

Bendistál 47.300 kg

Steinsteypa 593 m3

Fráveitulagnir 370 m

Snjóbræðslulagnir 1.915 m

Opnunardagur tilboða er 9. nóvember 2021. Verkinu skal lokið 30. október 2022.
Útboðsgögn verða afhent gjaldfrjálst á rafrænu formi frá ogmeð 11. október 2021.
Óska skal eftir útboðsgögnum í tölvupósti á netfangið atli@stodehf.is

Sveitarfélagið Skagafjörður

Veitu- og framkvæmdasvið
Heimili norðursins
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Nauðungarsala

Reykjavíkurborg
Innkaupaskrifstofa

Borgartún 12-14, 105 Reykjavík

Sími 411 1042 / 411 1043

Bréfsími 411 1048

Netfang: utbod@reykjavik.is

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Sjóvarnargarður við Ánanaust, útboð nr. 15159

• Götulýsing - heimtaugaskápar - EES, útboð nr. 15327

Nánari upplýsingar er að finna á

www.reykjavik.is/utbod

ÚTBOÐ

Tilboð/útboð

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

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
6600230 og 5611122.

Ýmislegt

Tískuverslunin Smart
Grímsbæ/Bústaðavegi

Stærð 12-26

netverslun www.gina.is
Sími 588 8050.

- vertu vinur

Bílar

Dacia Duster árg. 2017
Til sölu Dacia Duster árg. 2017.
Ekinn 163. 000 km. Beinskiptur.
Verð 1.420.000.-
Upplýsingar í síma 822 6554.

Húsviðhald

Hreinsa
þakrennur

fyrir veturinn og
tek að mér ýmis
smærri verkefni.

Uppl. í síma 847 8704
manninn@hotmail.com

Húsaviðgerðir
www.husco.is
Sími 555 1947
Gsm 894 0217

Við leiðum
fólk saman

hagvangur.is

Vantar þig
dekk?
FINNA.is


