
smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.isatvinna Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is

Sölufulltrúar 
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426
Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Lífsverk lífeyrissjóður leitar að talnaglöggum og ábyrgum einstaklingi með reynslu af verðbréfamarkaði.

Upplýsingar veitir:
Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 23. nóvember nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Helstu verkefni:
• Umsjón með daglegri starfsemi eignastýringar
• Þátttaka í mótun fjárfestingarstefnu
• Greining markaða og fjárfestingarkosta innanlands sem utan
• Ákvarðanir um fjárfestingar
• Samskipti við innlend og erlend verðbréfafyrirtæki og aðila á 
   fjármálamarkaði
• Skýrslugerð og almenn upplýsingagjöf til stjórnenda sjóðsins

Hæfniskröfur:
• Háskólapróf í viðskiptafræði, hagfræði, verkfræði eða sambærileg 
    menntun sem nýtist í starfi ásamt prófi í verðbréfaviðskiptum
• Umtalsverð reynsla af eignastýringu og greiningu fjárfestingarkosta
• Skipulögð vinnubrögð, sjálfstæði og frumkvæði í starfi
• Greiningarhæfni og hæfni til að setja fram niðurstöður með 
    skipulögðum hætti
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Gott vald á íslensku og ensku

Forstöðumaður eignastýringar

Lífsverk lífeyrissjóður er sjóður háskólamenntaðra sérfræðinga. Sjóðurinn var fyrsti lífeyrissjóðurinn sem 
byggði á aldurstengdum réttindum, tók upp sjóðfélagalýðræði og rafrænt stjórnarkjör. Sjóðurinn starfrækir 
samtryggingardeild og séreignardeild. Sjóðurinn stækkaði um 12,3% á árinu 2014 og nema eignir í stýringu 
yfir 60 milljörðum króna. Gildi sjóðsins eru: Heilindi, jákvæðni, ábyrgð. Sjá nánar á www.lifsverk.is

Nánari upplýsingar um starfið veita Torfi Markússon 

(torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) 
í síma 511 1225.

Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is í síðasta lagi 
22. nóvember 2015. Umsókn þarf að fylgja ferilskrá.

Allar fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar 

sem trúnaðarmál.

Ráðgjafi á sviði upplýsingatækni

Menntunar- og hæfniskröfur
•	Háskólamenntun	sem	nýtist	í	starfi
•	Haldgóð	stjórnunarreynsla	á	sviði	
upplýsingatækni

•	Víðtæk	þekking	á	sviði	upplýsingatækni	í	
kröfuhörðu	fyrirtækjaumhverfi

•	Góðir	greiningarhæfileikar	og	hæfileiki	til	
að	tjá	sig	í	ræðu	og	riti

Starfssvið
•	Úttektir	og	ráðgjöf	á	sviði	upplýsingatækni
•	Greiningar,	hönnun	lausna	og	tillögugerð
•	Ráðgjöf	um	val	á	lausnum	og	samningagerð	
því	tengd

•	Ráðgjöf	og	stjórnun	endurskipulagningar	og	
breytingaverkefna

www.intellecta.is
Síðumúla 5 - 108 Reykjavík

Höfum	verið	beðin	um	að	leita	að	ráðgjafa	á	sviði	upplýsingatækni.	Við	leitum	að	
einstaklingi	með	víðtæka	þekkingu	á	uppbyggingu	og	rekstri	upplýsingakerfa.	

Deildarstjóri upplýsingatæknisviðs

 EFLA er alhliða verkfræði- og ráðgjafarfyrirtæki sem 

starfar á öllum helstu sviðum verkfræði og tækni. 

EFLA býður upp á afbragðs starfsumhverfi, 

áhugaverðan starfsvettvang í alþjóðlegu umhverfi 

og sterka liðsheild yfir 260 samhentra starfsmanna.  

Efla starfrækir dóttur- og hlutdeildarfélög í Noregi, 

Svíþjóð, Frakklandi, Póllandi, Tyrklandi og Dúbaí.   

Sjá nánar um fyrirtækið á www.efla.is

Nánari upplýsingar veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225.
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Henni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. Umsóknarfrestur er til og með 22. 
nóvember nk. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir  sem trúnaðarmál og þeim svarað. 

Hæfniskröfur

•	Góð	þekking	á	rekstri	upplýsingakerfa	í	Microsoft	umhverfi;	
gagnagrunnum,	sýndarumhverfi,	Sharepoint	o.fl.

•	Haldgóð	stjórnunarreynsla	og	reynsla	í	stefnumótun,	
áætlunargerð,	innkaupum	og	verkefnastjórnun

•	Góðir	samskiptahæfileikar	og	þjónustulipurð
•	Góð	kunnátta	í	íslensku	og	ensku
•	Kunnátta	í	norsku	eða	öðru	Norðurlandamáli	er	kostur
•	Frumkvæði	og	sjálfstæð	vinnubrögð

Starfssvið

•	Dagleg	stjórnun	upplýsingatæknideildar
•	Yfirumsjón	og	þróun	upplýsingatæknimála
•	Áætlanagerð,	verkefnastjórnun	og	innkaup
•	Öryggis-	og	gæðamál
•	 	Leiðandi	hlutverk	í	störfum	á	sviði	kerfisreksturs

EFLA leitar að öflugum stjórnanda, sem jafnframt er reyndur tæknimaður,  til að stýra 
upplýsingatæknideild fyrirtækisins. Meginhlutverk þess er að reka og bera ábyrgð á 
tölvukerfi EFLU og veita starfsmönnum tölvuþjónustu. 

Intellecta Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.
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Fastus ehf. óskar eftir að ráða traustan aðila með reynslu af rafiðn til að sinna varahlutaafgreiðslu. 
Starfið felst m.a. í því að þjónusta viðskiptavini og afgreiða þá með varahluti í ýmis tæki s.s. 
eldhús- og lækningatæki. Viðkomandi sinnir ekki viðgerðum en þarf engu að síður að búa yfir 
góðri þekkingu á rafmagnstækjum. 

Upplýsingar veitir:
Inga S. Arnardóttir
inga@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 23. nóvember nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Starfssvið:
• Afgreiðsla varahluta til viðskiptavina
• Pöntun og móttaka varahluta
• Samskipti við innlenda og erlenda birgja
• Skráningar vegna ábyrgðarviðgerða (claim)

Hæfniskröfur:
• Reynsla af einhverskonar rafiðn
• Reynsla af viðgerðum
• Góð  almenn tölvukunnátta
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Hæfni í samskiptum og þjónustulund

Hefur þú þekkingu á rafmagnstækjum?

Fastus ehf. er framsækið þjónustufyrirtæki sem sér fyrirtækjum og stofnunum á heilbrigðissviði, og í 
rekstri tengdum matvælum og iðnaði fyrir tækjum, búnaði og rekstrarvörum. Hjá Fastus ehf. starfar 
fjölbreyttur og fjölhæfur hópur sérfræðinga sem leitast við að finna viðeigandi lausn fyrir sérhvern 
viðskiptavin félagsins. Nánari upplýsingar á www.fastus.is.

Chief Cabin Instructor
Air Atlanta is seeking qualified candidate to join the team as a Chief Cabin Instructor

Job description

The Chief Cabin Instructor supervises all cabin crew 
training of the Company.  Supervising performance 
and standardization of cabin instructors are the main 
functions of the job.  The Chief Cabin Instructor is also 
responsible for the training material for the Cabin training 
and is sometimes required to conduct training courses.

Chief Cabin Instructor reports to Director Crew Training.

Qualification requirements

• Fluent in written and spoken English
• Previous experience as Cabin Crew is preferred
• Broad knowledge of applicable Aviation 

Regulations is an asset
• Excellent computer skills: Outlook, Word, Excel, 

Power Point 
• Extensive experience in developing, 

administrating and conducting training courses
• Positive attitude and good communication skills

Hlíðasmári 3  |  201 Kópavogur  |  Sími: 458 4000  |  airatlanta.com

About Air Atlanta Icelandic

Air Atlanta Icelandic is one of the largest ACMI service provider in the world. We offer tailor-made 
solutions to other carriers, both in the passenger and cargo industry. The current fleet consist of 
seventeen wide-body aircraft of three types; Boeing 747-400, Airbus A330-200 and Airbus A340-300. 
We have a worldwide operation but the Company´s headquarters is located in the municipality of 
Kopavogur, Iceland.

Application deadline is 22nd of November 2015
For further information and application, please visit: www.airatlanta.com
All applications will be answered and treated as confidential

Akraneskaupstaður óskar eftir að ráða byggingarfulltrúa til starfa. Um er að ræða fjölbreytt 
og áhugavert starf í vaxandi bæjarfélagi. Leitað er að öflugum einstaklingi sem sýnir 
metnað og frumkvæði í starfi.

Upplýsingar veitir:
Katrín S. Óladóttir
katrin@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Með umsókn þarf að fylgja ítarleg 
starfsferilskrá og kynningarbréf þar 
sem umsækjandi gerir grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðningi 
fyrir hæfni í starfið.

Umsóknarfrestur er framlengdur  
til og með 25. nóvember nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Byggingarfulltrúi á Akranesi

Menntunar- og hæfniskröfur: 
	•	Viðkomandi	skal	hafa	löggildingu	sem	hönnuður	skv.		
			25.	gr.	mannvirkjalaga	nr.160/2010
	•	Æskilegt	er	að	viðkomandi	sé	með	réttindi	í	skipulagsmálum	
				sbr.	7.	gr.	skipulagslaga	nr.123/2010
	•	Æskilegt	er	að	viðkomandi	hafi	góða	þekkingu	og	reynslu	á	
				sviði	byggingarmála
	•	Góð	tölvukunnátta,	sérstaklega	í	Microstation	eða	AutoCAD
	•	Mikil	samskipta-	og	samstarfshæfni	ásamt	frumkvæði	og	
			öguðum	vinnubrögðum	í	starfi	

Helstu verkefni:
	•	Byggingareftirlit	og	umsjón	með	byggingarmálum	bæjarins	
	•	Ráðgjöf	er	varðar	byggingarmál	ásamt	móttöku	og	afgreiðslu	
				á	byggingarleyfisumsóknum
	•	Framkvæmd	úttekta	og	útgáfa	leyfa	ásamt	staðfestingu	
			eignaskiptayfirlýsinga
	•	Samskipti	við	hagsmunaaðila
	•	Önnur	verkefni	sem	viðkomandi	er	falið	af	sviðsstjóra	
				skipulags-	og	umhverfissviðs,	þá	helst	verkefni	er	lúta	að	
				skipulagsmálum

 

 

 

 

Rekstrarstjóri 

Global Fuel óskar eftir að ráða öflugan og 
metnaðarfullan aðila í starf rekstrarstjóra. 

Starfssvið: 

 Samskipti við viðskiptavini og birgja 
 Eftirlit með flugvélaáfyllingum 
 Áætlanagerð o.fl. 

Menntunar- og hæfniskröfur: 

 Háskólapróf í viðskiptafræði eða skyldum 
greinum er skilyrði. 

 Góð íslensku- og enskukunnátta er skilyrði. 
 Framúrskarandi samskiptahæfni. 

Umsóknarfrestur til og með 28. nóvember.               
Ferilskrá sendist á: jobs@globalfuel.is 

 



VIÐ LEITUM AÐ STARFSFÓLKI

Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Ráðum www.radum.is.
Með umsókn skal fylgja greinargóð ferilskrá.

RÁÐUM EHF • Vegmúla 2, 108 Reykjavík • Sími 519 6770 • radum@radum.is

Markaðsfulltrúi/hönnuður

Íslandshótel óska eftir að ráða grafískan hönnuð, margmiðlunarfræðing eða 
einstakling með menntun sem nýtist í starf markaðsfulltrúa. 
Viðkomandi þarf að vera hugmyndaríkur, með næmt auga fyrir smáatriðum, með 
mikla skipulagshæfni og álagsþol. Þekking á Adobe Photoshop, Illustrator og 
InDesign er skilyrði auk þess að geta skilað af sér í prentun. Markaðsfulltrúi vinnur 
með markaðsstjóra Íslandshótela og sinnir fjölbreyttum verkefnum, meðal annars 
umsjón með vefsíðum fyrirtækisins og uppsetningu á markaðsefni. 
Nánari upplýsingar á www.radum.is.

Ráðum ehf. er dótturfyrirtæki Expectus og sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem henta hverjum 
viðskiptavini. Má þar nefna - starfsgreiningar, auglýsingagerð, úrvinnslu, viðtöl, umsagnir, hæfnismat og fleira. 
Ráðum hóf starfsemi í mars árið 2012 og í apríl 2014 sameinuðu Ráðum og Expectus krafta sína í þeim tilgangi að bjóða viðskiptavinum fyrirtækjanna öflugri þjónustu til 
árangurs á sviði ráðninga og ráðgjafar. Fyrirtækin hafa það eitt að markmiði að skapa virði með viðskiptavinum sínum.

Nánari upplýsingar veita Agla Sigr. Björnsdóttir, agla@radum.is og Hildur Erla Björgvinsdóttir, hildur@radum.is.

Bílstjóri - höfuðBorgarsvæðið

Múlakaffi óskar eftir að ráða duglegan og þjónustulundaðan bílstjóra í fullt starf.  
Í starfinu felst m.a. útkeyrsla á tilbúnum mat til fyrirtækja, stofnana og einstaklinga á 
höfuðborgarsvæðinu. Ekki er þörf á meiraprófi. Einnig sér viðkomandi um að bílnum 
sé vel við haldið og hann snyrtilegur. Vinnutími er að jafnaði frá kl. 8:00-17:00. 
Viðkomandi þarf að vera líkamlega hraustur og með hreint sakavottorð. 
Góð íslenskukunnátta er skilyrði. Viðkomandi þarf að geta hafið störf fljótlega.

notendaþjónusta

Fyrirtæki í Reykjavík á svæði 108 óskar eftir að ráða til sín starfsmann í 
notendaþjónustu. 
Í starfinu felst öll almenn notendaþjónusta t.d. uppsetning á tölvum, skjávörpum 
og símum auk annars sem tilheyrir starfinu. Leitað er að starfsmanni sem hefur 
tæknilega þekkingu, er lipur í samskiptum og hefur hæfni og getu til að vinna í 
góðu teymi starfsmanna. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. desember nk.

Móttökuritari

Fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða móttökuritara í fullt starf. 
Í starfinu felst almenn móttaka og símavarsla, móttaka á pósti, umsjón með 
fundarherbergjum og önnur verkefni sem móttökuritara eru falin. Leitað er að 
vönum móttökuritara, með góða almenna tölvukunnáttu, reynslu af notkun 
á Excel og Word auk mjög góðrar íslensku- og enskukunnáttu.

þjónustufulltrúi

Þjónustuver á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða þjónustufulltrúa til starfa. 
Helstu verkefni starfsmanns í þjónustuveri eru að svara símtölum sem berast 
þjónustuveri, greina erindi og þarfir innhringjenda og leysa málin hratt og vel. 
Leitað er að áreiðanlegum og glaðlyndum þjónustufulltrúa með þægilega símarödd. 
Viðkomandi þarf að hafa einstaka þjónustulund, mikla samskiptahæfni, góða 
tölvufærni og gott vald á íslensku, bæði í töluðu og rituðu máli. 
Vinnutími er frá kl. 8:00-16:00.

deildarstjóri

Tískuvöruverslun í Reykjavík óskar eftir að ráða deildarstjóra í fullt starf. Helstu 
verkefni eru umsjón með framsetningu á vörum og útliti deildar, umsjón með 
vakta- og verkskipulagi starfsmanna, áfyllingar ásamt öðrum tilfallandi verkefnum. 
Leitað er að deildarstjóra með ríka sköpunar- og skipulagsgáfu, mikla samskipta-
hæfni og þjónustulund. Haldbær reynsla af sambærilegum störfum og brennandi 
áhugi á tísku er skilyrði fyrir ráðningu. 

sharePoint ráðgjafi

Fyrirtæki í ráðgjöf á sviði viðskiptagreindar, Office 365 og SharePoint óskar eftir 
að ráða til sín starfsmann í ráðgjöf og þróun á hugbúnaðarlausnum í SharePoint. 
Starfið krefst mikillar hópavinnu og samskiptahæfni. Tölvunarfræði eða sambærileg 
tæknimenntun er kostur en ekki skilyrði. 

rafvirki

Fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða rafvirkja til starfa í tæknideild. 
Í starfinu felst öll almenn rafvirkjavinna sem snýr að endurnýjun, rekstri og viðhaldi 
tækja búnaðar. Leitað er að starfsmanni með sveinspróf í rafvirkjun, kostur ef 
viðkomandi hefur reynslu af viðhaldi og rekstri vélbúnaðar. Einnig þarf starfs -
maðurinn að geta unnið sjálfstætt og búa yfir mikilli samskiptahæfni.
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101 Hótel auglýsir eftir brosmildum og lífsglöðum  
einstaklingi sem veitir framúrskarandi þjónustu. 
Starfið er fjölbreytt og felst m.a í móttöku og aðstoð við gesti, 
bókunum, umsjón með minibar og símavörslu. 
Unnið er á 2 -2 -3 vöktum allt árið um kring.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Hæfniskröfur
• Reynsla af störfum í gestamóttöku
• Góð tölvukunnátta / m.a reynsla af Navision
• Góð töluð og rituð íslenska og enska
• Snyrtimennska
• Stundvísi og sveigjanleiki  í starfi
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Jákvætt lífsviðhorf
• Reyklaus

Vinsamlegast sendið kynningarbréf og ferilskrá með mynd 
merkt „Gestamóttaka 101 hótel“ á netfangið job@101hotel.is

Umsóknarfrestur er til og með 20. nóvember 2015

Starfsmaður í gestamóttöku

SKÓLAÞJÓNUSTA RANGÁRVALLA- 
OG VESTUR-SKAFTAFELLSSÝSLU, 

HVOLSVELLI, AUGLÝSIR 100% STARF 
LEIKSKÓLARÁÐGJAFA LAUST TIL 

UMSÓKNAR.

Okkur, sem störfum í Skólaþjónustu Rangárvalla- og 
Vestur-Skaftafellssýslu, bráðvantar kraftmikinn leik-
skólaráðgjafa í hópinn. Fyrir er samheldin, öflug liðsheild 
sérfræðinga sem samanstendur af sálfræðingi, talmeina-
fræðingi og kennsluráðgjafa grunnskóla og á næsta ári 
mun náms- og starfsráðgjafi væntanlega bætast við.

Starfssvið: 
Ráðgjöf við starfsfólk leikskóla um hagnýt og fagleg 
málefni er varða skipulag og daglegt starf. Sérkenns-
luráðgjöf vegna fatlaðra barna og barna með sérþarfir. 
Ráðgjöf til foreldra og fræðsla til starfsfólk og foreldra. 
Aðstoð við nýbreytni- og þróunarstarf. 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
Krafist er menntunar í leikskólakennarafræðum, fram- 
haldsnám í sérkennslufræðum væri frábært. Sjálfstæði, 
sveigjanleiki, skapandi og lausnamiðuð vinnubrögð og góð 
hæfni í mannlegum samskiptum er skilyrði. Æskilegt er að 
viðkomandi hafi þekkingu á gagnasöfnun, úrvinnslu og 
eftirvinnslu þroska- og hegðunarmælitækja, auk þekkingar 
á stjórnun leikskóla. Ekki sakar að hafa áhuga  
á garðyrkju, hrossum og bílum og unun af að keyra um 
fallegar, blómlegar sveitir. 

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Félags 
stjórnenda í leikskólum og launanefndar sveitarfélaga 
v. starfsfólks á skólaskrifstofum. 

Umsóknarfrestur er til 1. desember, en gert er ráð fyrir 
að ráða í starfið frá næstu áramótum. 
Umsóknir ásamt náms- og starfsferilsskrá berist á 
netfangið skolamal@skolamal.is, eða í pósti á Skóla- 
þjónusta Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu,  
b.t. Eddu G. Antonsdóttur forstöðumanns, Ormsvelli 1,  
860 Hvolsvelli. 

Nánari upplýsingar veitir Edda í netfanginu  
edda@ skolamal.is eða í síma 862-7522.

Arion banki er líflegur og spennandi vinnustaður. Samskipti og tengsl starfsfólks og 
viðskiptavina er kjarni starfseminnar. Allt sem við gerum tekur mið af því – þannig látum við 
góða hluti gerast. Við leggjum mikið upp úr fagmennsku, jákvæðum starfsanda og að starfsfólk 
okkar þroskist og þróist í starfi.  Arion banki leggur áherslu á jafnan rétt kvenna og karla til 
starfa og hlaut nýverið Jafnlaunavottun VR.

Ertu til í spennandi 
markaðsstarf?

Markaðsdeild Arion banka leitar að sérfræðingi í markaðsmálum. Deildin er hluti af 
þróunar- og markaðssviði bankans. Hún setur fram markaðsstefnu bankans og sér um að 
markaðssetja vörur og þjónustu hans. Markaðsdeild annast einnig markaðsrannsóknir, 
kynningarmál, innri markaðssetningu og önnur tengd verkefni. Við leggjum áherslu á faglegt 
markaðsstarf og leitum að einstaklingi sem tekur virkan þátt í að móta og útfæra þennan 
málaflokk innan bankans. 

Hæfni og eiginleikar sem óskað er eftir

 • Frumkvæði, drifkraftur, jákvæðni og metnaður í starfi.

 • Háskólanám sem nýtist í starfi. Sérhæfing í markaðsmálum æskileg.

 • Reynsla af markaðsmálum í meðalstóru eða stóru fyrirtæki.

 • Hæfni í mannlegum samskiptum og teymisvinnu.

 • Færni til þess að tjá sig í ræðu og riti.

 • Þekking og reynsla af stafrænum markaðsmálum og beinni markaðssetningu.

 • Greiningarhæfileikar, þekking á tölulegri úrvinnslu.

Nánari upplýsingar veitir Jónas Hvannberg mannauðsstjóri
Netfang jonas.hvannberg@arionbanki.is
Sími 444 6376

Umsóknarfrestur er til og með 25. nóvember 2015. Umsækjendur sæki um starfið á 
vefsíðu bankans, www.arionbanki.is. Fullum trúnaði er heitið og umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Markaðsdeild Arion banka 
leitar að sérfræðingi

Þarftu að ráða starfsmann?

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

 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum 
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
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Fossakot · Fossaleyni · 112 Reykjavík

Viltu ganga
í lið með okkur?

Leikskólinn Fossakot í Grafarvogi
óskar eftir skemmtilegu og drífandi starfsfólki 
sem býr yfir hæfni í mannlegum samskiptum, 

áreiðanleika og frumkvæði.

    Við leitum að:

Umsóknir skulu berast fyrir 13. nóvember,
áhugasamir sendi ferilskrá

á umsoknir@lfa.is

Leiðbeinendum
Leikskólakennurum

MÁLMIÐNAÐARMAÐUR 
Faxaflóahafnir sf. óska að ráða  

málmiðnaðarmann til starfa.

Starfið felst í smíðum á verkstæði  
auk ýmissa viðhaldsverkefna. 

Starfsmaðurinn mun hafa starfsstöð í bækistöð  
Faxaflóahafna að Fiskislóð 12 í Reykjavík. 

Allar nánari upplýsingar um starfið gefur  
Jón Guðmundsson í síma 5258951,  

netfang jong@faxafloahafnir.is.
Við leitum að kröftugum einstaklingi til að vera hluti  
af prentlausnum Nýherja.

Starfið felur í sér sölu á búnaði og þjónustusamningum, 
úttektir á prentumhverfi viðskiptavina, yfirferð og  
greiningu á núverandi samningum og samskipti við  
viðskiptavini. 

Umsækjandi þarf að hafa ríka þjónustulund, reynslu af 
sölustörfum, gerð samninga og tilboða.

Þekking á prentbúnaði og –þjónustu er æskileg.  
Þekking á upplýsingatækni er kostur. 

Sótt er um starfið á nyherji.is/atvinna
Umsóknarfrestur er til og með 24. nóvember 2015. 

Öllum umsóknum er svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Elva Tryggvadóttir  
elva.tryggvadottir@nyherji.is

Nýherji | Borgartúni 37 | 105 Reykjavík | S. 569 7700 

SÖLURÁÐGJAFI 
PRENTLAUSNA

Nýherji er þjónustufyrirtæki í 
upplýsingatækni. Við höfum gaman 
af virkri hreyfingu og tökum þátt í 
hlaupum og hjólakeppnum.

AKTÍF

Við elskum góðan mat og gott  
kaffi. Hjá okkur er  ómótstæðilegt  
kaffihús og flott mötuneyti.

SÆLKERAR

Hjá okkur er góður vinnuandi, 
öflugt félagslíf og töff leik herbergi.

VINNUGLEÐI

Vef- og 
nýmiðlastjóri

Við leitum að hugmyndaríkum og metnaðarfullum einstaklingi með 

brennandi áhuga á rafrænum samskiptum. Í boði er spennandi starf 

hjá kraftmiklu fyrirtæki.

Starfið felur í sér

 › þátttöku í þróun og mótun á stefnu í raf-

rænum samskiptum og þjónustu Sjóvá.

 › framkvæmd á stefnu um rafræn samskipti 

og þjónustu.

 › yfirumsjón vefsvæðis og samfélagsmiðla.

 › samskipti við undirverktaka vegna vefmála.

 › verkefni tengd innri og ytri markaðssetningu.

Við leitum að einstaklingi

 › með brennandi áhuga á rafrænum sam-

skiptum, markaðssetningu og þjónustu.

 › með skipulagshæfileika og getu  

til að starfa sjálfstætt.

 › sem hefur þekkingu á verkefnastjórnun.

 › með góða tilfinningu fyrir íslensku máli.

Sjóvá sjova.is440 2000

Umsóknafrestur er til og með 22. nóvember 

næstkomandi. Sótt er um á www.hagvangur.is.

Nánari upplýsingar veitir Sigurjón Andrésson 

markaðsstjóri, sigurjon.andresson@sjova.is.



Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn. 
Hann er aðalsjúkrahús landsins og miðstöð menntunar og rannsókna í heil  - 
brigðisvísindum. Á Landspítala er lögð áhersla á öryggi, jafnrétti, ábyrgan 
rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost. 

Helstu verkefni og ábyrgð

• Aðstoðardeildarstjóri vinnur í nánu 
samstarfi við deildarstjóra. Hann 
aðstoðar deildarstjóra við að auka 
gæði klínískrar þjónustu og sinna 
mannauðsmálum deildarinnar. 

Hæfnikröfur

• Faglegur metnaður
• Framúrskarandi samskiptahæfni, þá 

sérstaklega sveigjanleiki og geta til 
að vinna undir álagi

• Áhugi á þverfaglegu samstarfi og 
teymisvinnu

• Reynsla af geðhjúkrun er æskileg
• Áhugi á geðhjúkrun og 

hjúkrunarstjórnun skilyrði
• Íslenskt hjúkrunarleyfi

Starf aðstoðardeildarstjóra er laust til umsóknar á endurhæfingargeðdeild Kleppi. Deildin er 5 og 7 
daga endurhæfingargeðdeild sem hefur rými fyrir 23 einstaklinga, þar af 12 rými á 7 daga þjónustu 
auk dagdeildarþjónustu. Á deildinni er unnið út frá hugmyndafræði batamiðaðrar nálgunar.

Umsóknarfrestur er til
og með 30. nóvember 2015. 

Nánari upplýsingar veita Díana 
Liz Franksdóttir, deildarstjóri 
(dianaliz@landspitali.is,  
824 5579) og Sigríður Hafberg, 
mannauðsráðgjafi (shafberg@
landspitali.is, 825 9331)

Starfshlutfall er 100% og er 
starfið laust frá 15. desember 
2015 eða eftir samkomulagi.

Umsókn fylgi náms- og starfs-
ferilskrá ásamt afriti af próf-
skírtein um og starfsleyfi. 

Laun skv. kjarasamningi 
fjár mála ráðherra og stéttarfélags.  
Sótt er um starfið rafrænt á;  
www.landspitali.is, undir 
 „laus störf“. 

Öllum umsóknum verður svarað. 
Tekið er mið af jafnréttisstefnu 
LSH við ráðningar á spítalanum. 

AÐSTOÐARDEILDARSTJÓRI 

Endurhæfingargeðdeild

Aðstoðarfólk í eldhús / 
Kitchen assistants

 
Hraðlestin óskar eftir ábyrgum og 
metnaðarfullum einstaklingum til 

starfa í elhúsið á stöðum sínum 
fjórum. Um er að ræða fullt starf 

eða hlutastarf, dag- og kvöld-
vaktir. Reynsla af eldhússtörfum 

er æskileg. Enskukunnátta er 
skilyrði. Áhugasamir eru beðnir 

um að senda ferilskrá á 
starf@hradlestin.is

STARFSKRAFTUR ÓSKAST Á 
VÖRUHÚS KORPUTORGI

Við leitum að starfskrafti á vöruhús 
okkar á Korputorgi.  Leitum að 

jákvæðum, þjónustulunduðum einstak-
lingi sem er sjálfstæður í vinnubrögðum.  

Skemmtilegt starf í lifandi umhverfi.

Sendið ferilskrá og umsókn á netfangið 
orn.solvason@rfl.is fyrir 25. nóvember nk.

Sykepleiere til Norge  
Helse Personal AS søker engasjerte og faglig dyktige 

sykepleiere til ulike oppdrag i Norge. 

Svært god sommerlønn og bonusordning fra uke 26 - 33 

Du må ha norsk autorisasjon som sykepleier, og beherske  
et skandinavisk språk godt både skriftlig og muntlig. 

Helse Personal, post@helsepersonal.no
Tlf 00 47 902 80 287 www.helsepersonal.no

www.lyfja.is

Spennandi  
störf hjá Lyfju 

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. eru karlar jafnt sem konur 
hvattir til þess að sækja um stöðu hjá fyrirtækinu.

Nánari upplýsingar veitir Hallur Guðjónsson, starfsmannastjóri, 
sími 530 3800. Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem 
trúnaðarmál. Umsóknarfrestur er til 29. nóvember og tekið er við 
umsóknum á vefslóðinni www.lyfja.is

Starfs- og ábyrgðarsvið: 
Lyfsöluleyfishafi ber faglega ábyrgð á rekstri lyfja
búðarinnar, annast daglegan rekstur og umsýslu og sér til 
þess að unnið sé samkvæmt lögum og reglugerðum um 
lyfsöluleyfi og samkvæmt þeim rekstrarlegu markmiðum 
sem Lyfja setur.
Um er að ræða spennandi tækifæri fyrir metnaðarfulla 
lyfjafræðinga. Í boði er krefjandi og áhugavert starf á 
skemmtilegum og líflegum vinnustað í rótgrónum bæjar
félögum á landsbyggðinni.

Hæfniskröfur:
• Háskólapróf í lyfjafræði og gilt starfsleyfi
• Stjórnunarhæfileikar
• Rík þjónustulund og samskiptahæfni
• Áreiðanleiki og fagmennska
• Metnaður og skipulögð vinnubrögð

Afgreiðslutími lyfjabúðanna er frá kl. 10–18 virka daga og 
frá kl. 10–14 á laugardögum. Viðkomandi þarf að geta 
hafið störf sem fyrst.

Lyfsöluleyfishafar á Húsavík og Egilsstöðum
Við viljum ráða metnaðarfulla og sjálfstæða lyfjafræðinga  
í tvær stöður lyfsöluleyfishafa, á Húsavík og á Egilsstöðum.

Starfs- og ábyrgðarsvið: 
Lyfjafræðingur annast afgreiðslu lyfseðla auk þess sem 
hann veitir viðskiptavinum og starfsfólki faglega ráðgjöf. 
Um er að ræða spennandi tækifæri fyrir metnaðarfullan 
lyfjafræðing. Krefjandi starf á skemmtilegum vinnustað í 
góðu vinnuumhverfi.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst og vera tilbú
inn til að ferðast töluvert milli starfsstöðva um allt land.

Hæfniskröfur: 
• Háskólapróf í lyfjafræði og gilt starfsleyfi. 
• Stjórnunarhæfileikar
• Hæfni í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund
• Áreiðanleiki, metnaður og skipulögð vinnubrögð

Lyfjafræðingur
Lyfja hf. leitar að metnaðarfullum og sjálfstæðum lyfjafræðingi 
til starfa í verslunum Lyfju hf. um land allt.
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Íslandspóstur óskar eftir að ráða reynslumikinn 
verkefnastjóra. Viðkomandi starfsmanni er ætlað 
að leiða umbótastarf og hafa yfirumsjón með 
stýringu umbótaverkefna. Jafnframt felst starfið 
í umsjón með gæðakerfi Íslandspósts, sem 
byggir á gæðastaðli ISO 9001. 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi, s.s. í verkfræði eða   
 viðskiptafræði. Sérmenntun í verkefnastjórnun er kostur.
• Reynsla af rekstri gæðakerfa og þekking á ISO stöðlum.
• Þekking og reynsla af verkefnastjórnun, umbótavinnu   
 og innleiðingu umbóta.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Umsóknir ásamt ítarlegri ferilskrá skal senda 
á netfangið andresm@postur.is. Umsóknarfrestur 
er til og með 24. nóvember 2015.

www.postur.is 

VERKEFNASTJÓRI
ÓSKAST
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Úra og skartgripaverslun
óskar eftir starfskrafti í fullt starf.

Starfsmaður þarf að vera stundvís,
röskur og snyrtilegur. 

Hafa góða þjónustulund og framtaksssemi.

Æskilegur aldur er 20 ára og eldri.

Upplýsingar og umsóknir  
sendist á meba@meba.is

Ferðaskrifstofa Guðmundar Jónassonar
Borgartún 34, 105 Reykjavík, S: 511 1515

GUÐMUNDUR JÓNASSON EHF
Óskar eftir að ráða 

sölufulltrúa í einstaklingsdeild 
100% starfshlutfall - framtíðarstarf

Guðmundur Jónasson ehf er eitt af elstu ferðaþjónustu- 
fyrirtækjum landsins. Fyrirtækið rekur öfluga ferðaskrif- 
stofu, gerir út fjölda hópferðabifreiða og rekur auk þess 
gistiheimili. Hjá fyrirtækinu starfar samhentur hópur 
starfsfólks með breiða þekkingu og reynslu af ferða- 
þjónusturekstri.

Við leitum að fólki sem býr yfir eftirfarandi kostum:
• brennandi áhugi á sölumennsku
• góð tungumálakunnátta, a.m.k. íslenska og enska
• góð tölvukunnátta, Word, Excel, Outlook o.fl.
• fjölhæfni, nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í 

starfi
• Reynsla og/eða menntun í ferðaþjónustu æskileg 
• haldgóð þekking á landafræði Íslands og íslenskri  

ferðaþjónustu 

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 22. nóvember.
Umsókn um starfið þarf að fylgja kynningarbréf á um- 
sækjanda ásamt ítarlegri starfsferilskrá.

Allar nánari upplýsingar um starfið veitir  
Valgerður Lindberg, sölustjóri ferðaskrifstofu,  

en umsóknum skal skilað á netfangið  
valgerdur@gjtravel.is 

Downtown Hotel - Reception
We are hiring to expand our reception team,  

we are known for our high standard and 
personal service. 

We are looking for a person with excellent 
communication skills, good English, pleasant 
manners and well presented. Training offered 

for the suited candidate. 

Please send applications to box@frett.is  
with the reference: „Downtown 1411” 

Vefforritari
Vefforritari mun starfa í viðmótsteymi, þar sem 
unnið er að hönnun, smíði og viðhaldi 
sveigjanlegra lausna. Verkefnin krefjast 
frumkvæðis í samskiptum og úrlausnum á 
tæknilegum útfærslum.

Við leitum að starfsmanni sem hefur a.m.k. eins 
árs starfsreynslu af vefforritun. Yfirgripsmikil 
þekking og reynsla af Python og JavaScript er 
nauðsynleg og æskilegt er að hafa 
grunnþekkingu á Django. Þekking á SQL, 
JSON/REST, WSDL, Java, Android, Spring, 
Linux og RabbitMQ er kostur.

Viðskiptastjóri 
sjávarútvegslausna

Viðskiptastjóri ber ábyrgð á samskiptum við 
viðskiptavini og hagsmunaaðila. Stór þáttur 
starfsins er sölu- og markaðsstarf á Íslandi og 
erlendis.

Við leitum að starfsmanni sem hefur góða 
samskipta- og skipulagshæfileika ásamt því að 
hafa góða kunnáttu í mæltu og rituðu máli á 
íslensku og ensku. Gerð er krafa um 
háskólamenntun. Þekking á sviði fiskveiða er 
kostur ásamt kunnáttu í spænsku og frönsku.

Laugavegur 178  >>  105 Reykjavik  >>   Sími 5 100 600  >>  www.trackwell.is

Umsóknir sendist á job@trackwell.com 
Umsóknarfrestur er til og með 23. nóvember

Nánari upplýsingar á www.trackwell.is

Spennandi störf
- fyrir fólk sem vill vaxa í starfi
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Starfssvið
Deildin sér um samræmingu á almennri þjónustu og vetrarþjónustu á þjóðvegakerfinu í samvinnu við svæði Vegagerðarinnar. 
Deildin sér um þjónustuflokkun vegakerfisins, skilgreiningu á færðarástandi og aðstæðum, gerð gæða- og þjónustustaðla, 
þjónustuhandbóka, verklags- og vinnureglna. Hefur umsjón með gagna- og upplýsingaöflun ásamt rekstri úrvinnslukerfa til að 
meta þjónustuþörf vegakerfisins og gerir tillögur að skiptingu fjárveitinga til þjónustu. Þá hefur deildin umsjón með samræmingu 
og framkvæmd vegvísunar og almennra vegmerkinga ásamt upplýsingaþjónustu til vegfarenda og öðrum tilfallandi verkefnum.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Verk- eða tæknifræðingur  með meistarapróf
• Stjórnunarreynsla
• Þekking og reynsla af rekstri og þjónustu samgöngumann-
   virkja
• Góð íslensku- og enskukunnátta ásamt kunnáttu í Norður
   landamáli

• Nákvæmni og öguð vinnubrögð
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
• Hæfni til að fylgja málum eftir og til að finna bestu lausnir 
   hverju sinni
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Forstöðumaður þjónustudeildar
Reykjavík

Laust er til umsóknar starf forstöðumanns þjónustudeildar. 
Um 100% starf er að ræða. 

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar báðum kynjum og í samræmi við jafnréttisáætlun Vegagerðarinnar 
eru konur með umbeðnar hæfniskröfur sérstaklega hvattar til að sækja um starfið

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins við viðkomandi stéttarfélag.  

Umsóknarfrestur er til 30. nóvember 2015.

Umsóknin berist mannauðsstjóra Vegagerðarinnar netfang oth@vegagerdin.is.  
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt starfsferilskrá og upplýsingum um þá menntun og hæfni sem óskað er 
eftir. Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Magnús V. Jóhannsson, framkvæmdastjóri í síma 522-1005

Öllum umsóknum um starfið verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Ferðaþjónusta bænda - Bændaferðir er leiðandi fyrirtæki í ferðaþjónustu á Íslandi.  Fyrirtækið á sér langa sögu og býður upp á breitt úrval 
ferða, gistingu og ýmsa afþreyingu á um 180 stöðum um allt land.  Einnig eru í boði innihaldsríkar pakkaferðir með íslenskri fararstjórn um 

allan heim, þar sem farþegar njóta góðs félagsskapar og kynnast menningu og náttúru merkra áfangastaða.

Bændaferðir  |  Ferðaþjónusta bænda  |  Icelandic Farm Holidays
www.baendaferdir.is  |  www.sveit.is  |  www.farmholidays.is

Menntunar- og hæfniskröfur
• Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvæðni
• Góð íslenskukunnátta
• Góð tölvuþekking, NAV kostur
• Reynsla af sambærilegu starfi kostur
• Hugmyndaauðgi og geta til að tileinka sér nýjungar
• Frumkvæði, metnaður, nákvæmni og sjálfstæð vinnubrögð

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Áhugasamir umsækjendur sendi 
umsókn ásamt ferilskrá á netfangið atvinna@baendaferdir.is fyrir 30. nóvember 2015.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Afgreiðsla og söluráðgjöf
• Utanumhald á bókunum og greiðslum
• Önnur tilfallandi verkefni 

Söluráðgjafi

Við leitum að þjónustulunduðum einstaklingi í afgreiðslu og sölu á utanlandsferðum Bændaferða.

Atvinna í boði á einum
skemmtilegasta

vinnustað landsins
DV óskar eftir góðu og jákvæðu símasölufólki
→ Söluhæfileikar eru mjög mikilvægir  
→ Ófeimin/n að tala við fólk í gegnum síma  
→ Reynsla af svipuðum störfum er kostur
Laun eru árangurstengd. Góð laun í boði fyrir góðan og duglegan sölumann.

Vilt þú vinna hjá framsæknu bæjarfélagi?

Laust er til umsóknar starf í fjármáladeild  
á bæjarskrifstofum Mosfellsbæjar.

Verkefnastjóri í fjármáladeild
Bæjarskrifstofur Mosfellsbæjar eru í Kjarna að Þverholti 2 og 
þar starfa að jafnaði um 45 manns. Í boði er hvetjandi 
starfsumhverfi og haft að leiðarljósi að vinnustaðurinn sé 
eftirsóknarverður og aðlaðandi.

Helstu verkefni
Verkefnastjóri í fjármáladeild starfar náið með fjármálastjóra 
og aðalbókara og veitir faglega ráðgjöf til forstöðumanna. 
Hann er staðgengill fjármálastjóra, hefur faglega umsjón með 
innra eftirliti og afstemmingum reikninga ásamt því að bera 
ábyrgð á innheimtumálum. Hann ber ábyrgð á lánakerfi og 
lánveitingum og hefur umsjón með kostnaðargreiningu og 
móttöku rafrænna reikninga. Verkefnastjóri tekur þátt í 
undirbúningi og gerð fjárhagsáætlunar, árshlutauppgjörs og 
ársreiknings auk þess að sjá um öflun gagna, framsetningu 
þeirra og gerð greinargerða. Þá gegnir hann lykilhlutverki við 
gerð og innleiðingu gæðakerfis ásamt því að taka þátt í vinnu 
sem stuðlar að úrbótum í rafrænni þjónustu. 

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Háskólamenntun á sviði viðskiptafræða er skilyrði. 
• Mjög góð tölvukunnátta og sérþekking á Excel er skilyrði.
• Reynsla af Dynamics NAV er æskileg.
• Reynsla af sambærilegu starfi er kostur.
• Reynsla af gerð og innleiðingu gæðakerfis er kostur.
• Mjög góð samskiptahæfni, jákvætt viðhorf og lausnamiðuð  
 hugsun er skilyrði.
• Skipulagshæfni, nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í  
 vinnubrögðum er skilyrði.
• Góð íslenskukunnátta og færni til að tjá sig skipulega bæði í  
 ræðu og riti er skilyrði. 

Umsóknarfrestur er til 30. nóvember 2015.  
Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir 
frá ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni í starfið skulu 
berast á netfangið mos@mos.is. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Pétur J. Lockton, 
fjármálastjóri í síma 525 6700. Um framtíðarstarf er að ræða. 
Öllum umsóknum verður svarað.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og aðildarfélaga BHM. 

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um starfið.

Þarftu að ráða starfsmann?

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

 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum 
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
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LÖGFRÆÐINGUR
Samtök atvinnulífsins leita að lögfræðingi með áhuga á 
vinnurétti og málefnum vinnumarkaðarins.

Helstu verkefni:
• Lögfræðileg ráðgjöf og þjónusta við aðildarfyrirtæki SA, einkum á sviði vinnuréttar
• Gerð og túlkun kjarasamninga
 
Menntun og hæfni:
• Meistarapróf/embættispróf í lögfræði
• Reynsla sem nýtist í starfi 
• Mjög góð samstarfs- og samskiptahæfni
• Frumkvæði í starfi
• Áhugi á íslensku atvinnulífi
 
Helstu verkefni vinnumarkaðssviðs eru þjónusta við félagsmenn við túlkun laga og kjarasamninga, þátttaka í kjara-
viðræðum, umsagnir og þátttaka í nefndum og stjórnum f.h. SA, málflutningur fyrir Félagsdómi og almennum dómstólum 
f.h. samtakanna og aðildarfyrirtækja þeirra auk þátttöku í alþjóðlegu samstarfi. Hjá SA starfa nú 6 lögfræðingar.
 
Upplýsingar veitir Ragnar Árnason, forstöðumaður vinnumarkaðssviðs SA, í síma 821 0019.
Umsóknir berist með tölvupósti til ragnar@sa.is. Umsóknarfrestur er til og með 18. nóvember nk.

Samtök atvinnulífsins eru í forystu um 
samkeppnis hæft rekstrar umhverfi sem 
stuðlar að arð bæru fjöl breyttu og ábyrgu 
atvinnu lífi sem bætir lífskjör allra.

Samtök atvinnulífsins eru heildarsamtök 
íslensks atvinnulífs með sex aðildar
samtökum sem byggja á ólíkum 
atvinnu greinum. Yfir 2.000 fyrirtæki 
í fjöl  breyttum greinum eiga aðild 
að Samtökum atvinnu lífsins, allt frá 
sjálf stætt starfandi frum kvöðlum 
til stærstu fyrirtækja landsins. Hjá 
aðildar fyrirtækjum SA starfa um 70% 
launa fólks á almennum vinnu markaði. 
Samtök atvinnu lífsins eiga heima í Húsi 
atvinnu lífsins.

Nánari upplýsingar um Samtök atvinnu-
lífsins er að finna á vef SA: www.sa.is

...í móttöku?
Helstu verkefni:
• Móttaka þátttakenda í rannsóknum
• Upplýsingagjöf
• Almenn skrifstofustörf og símavarsla

Hæfniskröfur
• Reynsla af störfum í heilbrigðisþjónustu 
er kostur
• Góð tölvukunnátta

...í þjónustuveri?

Helstu verkefni:
• Upplýsingagjöf um rannsóknir í síma
• Frágangur og dreifing kynningarefnis

Hæfniskröfur
• Reynsla af störfum í heilbrigðisþjónustu 
er kostur
• Góð tölvukunnátta

Við leitum að duglegu fólki sem hefur jákvætt viðmót

og sýnir metnað og sjálfstæði í vinnubrögðum.

ö�ugu starfsfólki
við leitum að

Þjónustumiðstöð rannsóknaverkefna (www.rannsokn.is) er sjálfseignarstofnun,  

sem sér um klíníska hluta erfðafræðirannsókna Íslenskrar erfðagreiningar

og samstarfsaðila innan heilbrigðiskerfisins.

Starfsmenn miðstöðvarinnar annast samskipti við þátttakendur í rannsóknunum.

vilt þú vinna...

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is eigi síðar en 29. nóvember 2015

...við rannsóknir?

Helstu verkefni:
• Fræðsla um rannsóknir
• Taka lífsýna og heilsufarsmælingar
• Viðtöl við þátttakendur

Hæfniskröfur
• Menntun og reynsla í heilbrigðisþjónustu, s.s 
hjúkrunarfræði, lífeindafræði, geislafræði, 
sjúkraliðastörfum eða sambærilegum greinum.
• Góð tölvukunnátta

Framkvæmd á klínískum hluta erfðafræðirannsókna Um hlutastörf er að ræða

Frekari upplýsingar veitir: Brynja Böðvarsdóttir í síma 5202800
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Markaðsstjóri 

Helstu verkefni: Menntunar og hæfniskröfur:
 •Starfsreynsla af svipuðu starfi eða góð menntun 
á sviði markaðsmála og sölu ásamt miklum 
drifkrafti.
 •Góð enskukunnátta.
 •Áhugi á vefsölu og vef-markaðsmálum.
 • Frumkvæði og stjórnunarhæfileikar.

Arctic Adventures er stærsta ferðaþjónustufyrirtæki Íslands á sviði ævintýraferða. Hjá fyrirtækinu 
og dótturfélögum starfa milli 70 og 150 manns eftir árstíðum og nálgast ársvelta fyrirtækisins tvo 
milljarða. Arctic Adventures hefur vaxið mikið á síðustu árum og því leitum við nú að markaðsstjóra 
til að leiða markaðsdeild fyrirtæksins og vefsölu. Við hvetjum bæði konur og karla sem hafa reynslu 
eða menntun á sviði markaðsmála og brennandi áhuga á netsölu til að sækja um þetta spennandi 
starf. Arctic Adventures er frábært fyrirtæki fyrir fólk sem hefur áhuga á að starfa í  ferðaþjónustu.

www.adventures.is | Vatnagarðar 8 | 104 Reykjavík

Allar umsóknir berist til starfsmannastjóra á netfangið jobs@adventures.is
Umsóknarfrestur er til 23. nóvember  2015

 • Leiða markaðsdeild Arctic Adventures og 
dótturfélaga.
 •Stýra vefsölu „online sales“.
 • Taka þátt í framkvæmdastjórn fyrirtækisins.
 •Styðja söludeild með gerð markaðsefnis.

Bókari - Launaútreikningur
 

Við leitum að vönum bókara sem væri einnig 
með launaútreikning á sinni könnu. 

Við erum rótgróið fyrirtæki  
með samhenta starfsmenn  

og erum í skemmtilegum geira.  

Við erum vel staðsett miðsvæðis í Reykjavík. 

 Umsóknir sendist á netfangið: box@frett.is 
fyrir 24. nóv. nk. merkt: „Bókari 1411“

Krambúðin á Skólavörðustíg 42 leitar að 
duglegu og metnaðarfullu starfsfólki í 

framtíðarstarf
Um er að ræða tvær stöður
Hlutastarf (35%) Almennur starfsmaður. 
Vinnutími: Dagvaktir aðra hverja helgi 10:00 - 17:00 og 
ein kvöldvakt í viku 17:00 - 23:30

Hlutastarf (50%) umsjónamaður Brauðdeild. 
Vinnutími: Allir virkir dagar frá 7:00 - 11:00

Áhugasamir sendi inn umsókn á krambud@krambud.is eða hjá 
verslunarstjóra virka daga frá 8:00 - 16:00

Meginmál alltaf í Frutiger 45 Light, 9,5 p á 11 p 
fæti. Kerning: -20. Brjóta málsgreinar upp með auka 
línubili. 

Haus auglýsingarinnar helst óbreyttur en hæð þeirra 
er breytileg. 

Rammi: 0,5 p í 60% svörtu allt í kring. Liggur á bak 
við haus auglýsingar. 

Hod tate elessit at velit alit alit nulla commod tet wis 
nonsed del iliquis nulla facillaor inci tie dolor auguer 
alis esed ercilisi bla commodolore magna. Ea faci tet, 
sustis nonseniatie esto eugiam, quipit et.

KNAPPAR FYRIRSAGNIR 
ALLTAF Í HÁSTÖFUM

Hraunvallaskóli auglýsir eftir  
umsjónarkennara í 3. bekk

Skólinn hefur þá sérstöðu að innan veggja hans er rekinn 
bæði leik- og grunnskóli. Starfað er eftir hugmyndafræði 
opna skólans og er byggingin hönnuð með það í huga. 
Kennsla er miðuð við að mæta ólíkum þörfum einstaklinga 
sem læra að skipuleggja nám sitt sjálfir og meta árangur 
sinn. Dyggðir Hraunvallaskóla eru vinátta – samvinna – 
ábyrgð.

Helstu verkefni og ábyrgð:
 - Annast almenna kennslu á yngsta stigi í samráði við  
  skólastjórnendur, aðra kennara og foreldra.
 - Vinnur að þróun skólastarfs í samstarfi við stjórnendur  
  og samstarfsfólk
 - Stuðlar að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og  
  annað fagfólk
 - Vinnur samkvæmt stefnu skólans í SMT skólafærni  
  sem ætlað er að skapa gott andrúmsloft í skólum og  
  tryggja öryggi og velferð nemenda og starfsfólks.

Hæfniskröfur:
 - Kennsluréttindi
 - Áhugi á að starfa með börnum
 - Lipurð í samskiptum, sveigjanleiki og samstarfshæfni
 - Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
 - Jákvæðni og áhugi á að starfa í skapandi og  
  metnaðarfullu umhverfi
 - Stundvísi og samviskusemi

Umsóknarfrestur er til og með 26. nóvember nk. Um 100% 
starf er að ræða og er æskilegt að viðkomandi geti hafið 
störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Lars J. Imsland 
skólastjóri, lars@hraunvallaskoli.is eða í síma 590 2800. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og KÍ.

Sótt er um starfið á www.hafnarfjordur.is 

Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt 
sem konur hvattir til að sækja um starfið.

Helstu verkefni:
• Fagleg forysta, stefnumótun og nýsköpun á sviði mannauðsmála.
• Ábyrgð á framkvæmd mannauðsstefnu.
• Ábyrgð á gerð og framkvæmd stofnanasamninga, ráðningar-
  samninga og annarra kjaratengdra samninga.
• Umsjón með ráðningarferli, gerð starfslýsinga, starfsmats, 
  árangursmats og gerð starfsreglna um ýmis framkvæmdaatriði 
  í starfsmannamálum. 
• Ráðgjöf til stjórnenda og starfsmanna á sviðum starfsmanna-
  mála.
• Umsjón með faglegum tengslum við aðrar stofnanir og fyrirtæki 
  á sviði starfsmanna-/mannauðsmála.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun æskileg.
• Reynsla á sviði mannauðsstjórnunar skilyrði.
• Reynsla af kjarasamningagerð skilyrði.
• Þekking og/eða reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu æskileg.
• Stjórnunarhæfni, ögun og skipulag í vinnubrögðum.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og miðlun 
  upplýsinga.
• Leiðtogahæfni og geta til að hvetja aðra til árangurs.
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs.

Sjúkrahúsið á Akureyri starfar samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 4/2007 með síðari breytingum og er kennslusjúkrahús  
skv. 21. gr. laganna. Það veitir almenna og sérhæfða sjúkrahúsþjónustu, þar sem áhersla er lögð á bráðaþjónustu og helstu sérgreina- 
meðferðir. Við ráðningar í störf er tekið mið af jafnréttisstefnu sjúkrahússins sem er reyklaus vinnustaður.  
Einkunnarorð sjúkrahússins eru ÖRYGGI – SAMVINNA - FRAMSÆKNI.

Umsóknarfrestur er til og með 30. nóvember nk.

Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið rafrænt á www.sak.is
Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni 
viðkomandi í starfið. 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. Öllum umsækjendum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bjarni S. Jónasson, forstjóri í síma 463-0100 og á netfangi bjarnij@sak.is og Elsa B. Friðfinnsdóttir,  
mannauðsstjóri í síma 463-0298 og á netfangi elsa@sak.is

Mannauðsstjóri Sjúkrahúsinu á Akureyri
Sjúkrahúsið á Akureyri auglýsir stöðu mannauðsstjóra laust til umsóknar. Mannauðsstjóri ber ábyrgð á  
framkvæmd mannauðsstefnu, ásamt skipulagningu og umsjón þátta sem hafa snertifleti við starfsmenn.  

Næsti yfirmaður er forstjóri. Nauðsynlegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Ráðið er í stöðuna til fimm ára.



Við leitum að sölumönnum og bókara !

Við leitum

Störfin

Hæfniskröfur

Við leitum einnig að

Umsóknarfrestur
stra@stra.is

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf.

Vinsamlega athugið að fyrirspurnum verður eingöngu svarað hjá STRÁ ehf.

að sölumönnum til starfa í glæsilegum verslunum okkar í Kringlunni og á
Laugarvegi. Um er að ræða 60% starfshlutfall og unnið verður skv. nánara samkomulagi.
Um framtíðarstörf er að ræða. Einnig hlutastörf til lengri eða skemmri tíma s.s. um helgar
og í desembermánuði nk.

felast í móttöku viðskiptavina og ráðgjöf við vöruval, eftirliti með framsetningu
vöru, tiltekt og frágangi auk annarra tilfallandi verslunarstarfa. Boðið er jafnframt upp á þá
fjölbreytni að starfa til skiptis í verslunum Michelsen úrsmiða í Kringlunni og á Laugarvegi.

eru að umsækjendur hafi marktæka reynslu af sambærilegum störfum.
Áhersla er lögð á söluhæfileika, snyrtimennsku, þjónustulipurð, enskukunnáttu, jákvæðni
og framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.

reynsluríkum bókara í hlutastarf við bókhald, uppgjör og önnur
fjármálatengd störf.

er til og með 23. nóvember nk. Gengið verður frá ráðningum sem
fyrst. Vinsamlega sendið umsóknir/starfsferilskrár til . Þeir sem eiga
umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku.

veitir frekari upplýsingar í síma 588 3031, en
símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferli stendur.

Skriflegum umsóknum skal skilað á 
www.alcoa.is. Áhugasamir eru hva
ir til 
að sækja um sem fyrst. Umsóknarfrestur 
er til og með þriðjudeginum 1. desember 
og umsækjendur þurfa að geta hafið 
störf í janúar eða febrúar 2016. Farið 
verður með umsóknir sem trúnaðarmál 
og öllum umsóknum svarað.

Við hvetjum konur jafnt sem karla til 
að sækja um störfin.

Frekari upplýsingar veitir Valgerður 
Vilhelmsdó
ir: 470 7700 og 
valgerdur.vilhelmsdo�ir@alcoa.com.

Erum við að leita að þér?
Alcoa hefur verið leiðandi í áliðnaði frá stofnun árið 1888 og álver Fjarðaáls við Reyðar�örð er meðal þeirra full- 
komnustu í heiminum. Hjá okkur eru umbætur hafðar að leiðarljósi, þar sem umhverfi, heilsa og öryggi eru for- 
gangsmál. Við leggjum mikið upp úr góðum aðbúnaði, teymisvinnu, öflugu félagsstarfi og stuðningi við samfélagið.

Við skiptum yfir í 8 tíma vaktir — frá og með 1. mars 2016
Í sumar var undirritaður nýr kjarasamningur milli Alcoa Fjarðaáls og 
verkalýðsfélaga sem meðal annars minnkar vinnuskyldu starfsfólks 
á vöktum. Því skiptum við alfarið úr 12 tíma vöktum í 8 tíma, frá og 
með 1. mars á næsta ári. Um leið �ölgum við vakthópum.

Breytingin er bæði �ölskyldu- og samfélagsvæn og býður starfsfólki 
upp á meiri tíma með sínum nánustu og aukna þá
töku í samfélaginu. 

Við leitum að starfsfólki í framleiðslu, rafvirkjum og vélvirkjum
Alcoa Fjarðaál mun á næstu vikum ráða inn starfsfólk til að mæta 
brey
u vaktakerfi. Ef þú hefur áhuga á að koma í �ölbrey
an hóp 
starfsmanna hjá okkur þá hvetjum við þig til að kynna þér málið 
nánar og senda inn umsókn.

REYKJAVÍK - ICELAND

STARFSFÓLK
ÓSKAST
Í GESTAMÓTTÖKU   
Keahotel ehf. óska eftir starfsfólki
í gestamóttöku Hótel Borgar í Reykjavík.
Um er að ræða framtíðarstarf á næturvakt. 

Starfssvið er m.a.:
Bókanir, innritun, upplýsingagjöf, reikningagerð, afgreiðsla o.fl.

Unnið er eftir vaktafyrirkomulagi.
Næturvakt frá kl. 19:30 til 07:30, viku í senn.
Frí aðra hverja viku. 

Óskum eftir fólki sem hefur:
Ríka þjónustulund
Góða samskiptahæfni
Mjög góða íslensku- og enskukunnáttu í töluðu og rituðu máli
Góða almenna tölvukunnáttu
Þekkingu á Navision bókunarkerfi (æskilegt)
Sjálfstæði og metnað til að skila góðu starfi

Umsækjandi þarf að hafa hreint sakavottorð,
vera reyklaus, 25 ára eða eldri
og geta hafið störf sem fyrst.  

Umsóknarfrestur er til 20. nóvember.

Umsækjendur sendi
starfsferilsskrá
á netfangið
rakel@keahotels.is  

hotelborg@hotelborg.is                     www.hotelborg.is 
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Leiksk— linn Aðalþing 
— skar að r‡ ða 

h‡ sk— lamenntað f— lk 
til starfa 

Aðalþing 
er einkarekinn leiksk— li ’  K— pavogi, 
sem leggur ‡ herslu ‡  margskonar 
þr— unarstarf og skemmtilega 

nýbreytni. 
 

Við leitum að starfsf— lki með 
margv’s lega h‡ sk— lamenntun, 

t.d. ‡  sviði uppeldis- og menntav’s inda, 
fŽ lags- eða 

heilbrigðisv’ sinda og listgreina. 
 

Karlar jafnt sem konur eru sŽ rstaklega 
hvattir til að s¾kj a um starf með okkur 
en nœ  þegar er h‡ tt hlutfall karlmanna 

starfandi við sk— lann. 

Upplýsingar veitir Hš rður leiksk— lastj— ri 
’ s’ ma 7703553 

eða ‡  netfanginu hordur@adalthing.is 

N‡ nari upplýsingar um starÞð ’ Aðalþingi 
er að Þnna ‡ heimas’ðu sk— lans www.adalthing.is

eða ‡  netfanginu hordur@adalthing.is 

N‡ nari upplýsingar um starÞð ’ Aðalþingi 
er að Þnna ‡ heimas’ðu sk— lans www.adalthing.is

LEIKSKÓLINN 
AÐALÞING

Rafvirkjar
Þurfum að bæta við okkur rafvirkjum.
Viðkomandi þarf að vera með hreint sakarvottorð, 
ábyrgur og stundvís.

Vinsamlegast sendið
umsóknir á 
godirmenn@godirmenn.is

Þurfum að bæta við okkur rafvirkjum. 
Góð laun í boði fyrir góða menn.
Einnig kemur til greina að 
taka nema. 
Vinsamlegast sendið umsóknir á
godirmenn@godirmenn.is
eða hafið samband í síma 820 5900

Rafvirkjar

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is



Vinnumálastofnun leitar  
að starfstækifærum fyrir

flóttamenn
Stór hópur einstaklinga með margskonar menntun og starfsreynslu hefur kom-
ið til landsins undanfarna mánuði sem flóttamenn og fleiri eru á leiðinni. Mikil-
vægt er að þetta fólk fái störf sem fyrst þar sem reynsla þeirra fær notið sín og 
skapar þeim tækifæri til að tengjast hinu nýja búsetulandi. Fyrst í stað er leitað 
að störfum á höfuðborgar- og Eyjafjarðarsvæðinu. 

Vinnumálastofnun leitar að starfstækifærum hjá áhugasömum fyrirtækjum og 
stofnunum sem geta gegnt mikilvægu hlutverki við að skapa flóttafólki tækifæri 
til virkrar þátttöku í samfélaginu.  

Áhugasamir hafi sem fyrst samband við Sigrúnu Rós Elmers sigrun.elmers@
vmst.is og Gyðu Sigfinnsdóttur gyda.sigfinnsdottir@vmst.is atvinnuráðgjafa hjá 
Vinnumálastofnun. Símleiðis í síma 515-4800. 

Vinnumálastofnun   Kringlunni 1, 103 Reykjavík   Sími 515 4800   www.vmst.is

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki
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Krabbameinsskráin er rekin af Krabbameinsfélagi Íslands.  Tilgangur og 
markmið Krabbameinsskrárinnar er að skrá í einn grunn öll krabbamein 
sem greinast á Íslandi og eftir atvikum skylda sjúkdóma eða viðurkennd-
ar forstigsbreytingar æxlisvaxtar.

Yfirlæknir  
Krabbameinsskrár Íslands

Laus er til umsóknar staða yfirlæknis Krabbameinsskrár 
Íslands hjá Krabbameinsfélagi Íslands. 
Um er að ræða 20% starfshlutfall.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættispróf í læknisfræði
• Staðgóð þekking á krabbameinum og meinafræði 
   þeirra 
• Reynsla af faraldsfræðirannsóknum á sviði krabba
   meina 
• Áhugi á framþróun krabbameinskráningar, til dæmis 
  á upptöku klínískrar gæðaskráningar 
• Lipurð og áreiðanleiki í samskiptum 

Æskilegt er einnig að umsækjandi hafi til að bera:
• Reynslu eða þekkingu á krabbameinsskráningu 
• Sérfræðimenntun á sviði læknisfræði
• Gott vald á ensku og helst einnig einu norrænu 
   tungumáli  

Umsókn þarf að berast Krabbameinsfélaginu á netfangið 
atvinna@krabb.is fyrir 28. nóvember 2015, merkt 
„Yfirlæknir Krabbameinsskrár“.  
Umsækjendur skulu láta fylgja umsókn sinni skýrslu um 
námsferil sinn, störf og vísindastörf.

Upplýsingar um starfið eru veittar hjá: 
Jóni Gunnlaugi Jónassyni yfirlækni Krabbameinsskrár  
(jongj@landspitali.is) og  
Laufeyju Tryggvadóttur framkvæmdastjóra Krabbameins- 
skrár í (laufeyt@krabb.is)

Þjónustustjóri á gæslusviði 
Securitas er stærsta öryggisfyrirtæki landsins, með um 450 starfsmenn. 
Fyrirtækið rekur útibú og starfsstöðvar víða um land, en höfuðstöðvarnar eru 
í Skeifunni 8, Reykjavík.

Hjá Securitas starfar metnaðarfullt starfsfólk sem leggur áherslu á að ná 
árangri og að veita frábæra þjónustu og nú viljum við í ljósi aukinna verkefna 
bæta við liðsmanni í hópinn. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Dögg Höskuldsdóttir starfsmannastjóri, 
kristin@securitas.is.  
Umsækjendur fylli út umsókn á heimasíðu fyrirtækisins, www.securitas.is. 
Umsóknarfrestur er til 30. nóvember.

Starfið hentar jafnt báðum kynjum.  

Securitas fer fram á að allir starfsmenn leggi fram hreint sakavottorð og að þeir séu 
reiðubúnir að leggja fram upplýsingar úr málaskrá lögreglu. 

Starfið:
 ¬ Daglegur rekstur tiltekinnar rekstrareiningar 
innan gæslusviðs fyrirtækisins

 ¬ Áætlanagerð, fjárhags- og starfsáætlanir
 ¬ Verkefnastjórnun 
 ¬ Umsjón með starfsmönnum, vaktatöflugerð, 
vinnulýsingum og tengdum verkefnum

 ¬ Mönnun og innleiðing í nýjum verkefnum
 ¬ Samskipti við viðskiptavini
 ¬ Þátttaka í stefnumótun og framþróun

Hæfniskröfur:
 ¬ Menntun sem nýtist í starfi
 ¬ Stjórnunarreynsla er æskileg
 ¬ Tölvufærni og gott vald á íslensku og ensku
 ¬ Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum 
 ¬ Skipulagshæfileikar
 ¬ Geta til að vinna bæði sjálfstætt og undir álagi
 ¬ Þekking á öryggismarkaði er kostur

www.securitas.is ÍS
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RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Nánari upplýsingar um star�ð er að �nna á heimasíðu HH Ráðgjafar www.hhr.is
og eru áhugasamir beðnir um að sækja um star�ð þar.

HæfniskröfurStarfssvið

· Skipulag- og leiðtogahæfileikar
· Reynsla af sambærilegu starfi er kostur
· Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
· Dugnaður og metnaður í starfi

Vaktstjóri

· Þátttaka í almennum störfum
· Ábyrgð á þjónustu og gæðum á sinni vakt
· Umsjón með starfsfólki
· Umsjón með uppgjöri

Veitingastaðir Tokyo Sushi eru staðsettir
í Glæsibæ og á Nýbýlavegi.

Tokyo Sushi óskar eftir að ráða metnaðarfulla og vandvirka
einstaklinga í starf vakstjóra og starfsmanns í sal.

Um vaktavinnu er að ræða og er unnið frá kl. 10:45 til kl. 21:30.
Unnið er tvo daga aðra vikuna og fimm daga hina.

HæfniskröfurStarfssvið

· Reynsla af sambærilegu starfi er kostur
· Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
· Dugnaður og metnaður í starfi

Starfsmaður í veitingasal

· Almenn afgreiðsla
· Þjónusta við viðskiptavini
· Aðstoð í uppvaski og þrifum

Vinnutími er frá kl. 12:00 til kl. 21:30 mánudaga og frá kl. 12:00 til kl. 20:00
þriðjudaga til föstudaga.

Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vestm.eyjar 201511/1181
Sérfræðingar á endurskoð.sviði Ríkisendurskoðun Reykjavík 201511/1180
Sérfræðingar á stjórnsýslusviði Ríkisendurskoðun Reykjavík 201511/1179
Lektor í hagnýttri menn.miðlun HÍ, Hugvísindasvið Reykjavík 201511/1178
Sérfræðingur í stærðfræði HÍ, Raunvísindastofnun Reykjavík 201511/1177
Lektor í hagnýttri stærðfræði HÍ, Verkfræði- og náttúruvísindasvið Reykjavík 201511/1176
Heilsugæsluritari Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201511/1175
Félagsráðgjafi Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201511/1174
Sérfræðilæknir Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201511/1173
Sálfræðingur Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201511/1172
Framhaldsskólakennarar Flensborgarskólinn Hafnarfjörður 201511/1171
Varðstjórar Fangelsismálastofnun Eyrarbakki 201511/1170
Háskólamenntaður ritari Innanríkisráðuneytið Reykjavík 201511/1169
Framhaldsskólakennari Menntaskólinn við Hamrahlíð Reykjavík 201511/1168
Tæknimaður Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201511/1167
Lögreglumaður, varðstjóri Lögreglustjórinn á Suðurlandi Kirkjub.klaustur 201511/1166
Verkefnastjóri gæða og þróunar Fiskistofa Akureyri 201511/1165
Aðstoðardeildarstjóri Landspítali, endurhæfingargeðdeild Reykjavík 201511/1164
Girðingamaður/Vélamaður Landgræðsla ríkisins Gunnarsholt 201511/1163
Hjúkrunarfræðingur á sjúkradeild Heilbrigðisstofnun Vesturlands Stykkishólmur 201511/1162
Mannauðsstjóri Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201511/1161
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Mjódd Reykjavík 201511/1160
Sjúkraflutningamaður Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201511/1159
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, kvenlækningadeild Reykjavík 201511/1158
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201511/1157
Skurðhjúkrunarfræðingur Landspítali, skurðstofur kvennadeildar Reykjavík 201511/1156
Framhaldsskólakennari Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201511/1155
Forstöðumaður þjónustudeildar Vegagerðin Reykjavík 201511/1154
Sérfræðingur Veiðimálastofnun Reykjavík 201511/1153
Skrifstofustjóri þjóðhagsmála Forsætisráðuneytið Reykjavík 201511/1152
Saksóknari, tvær stöður IRR, embætti ríkissaksóknara Reykjavík 201511/1151
Saksóknari, tvær stöður IRR, embætti héraðssaksóknara Reykjavík 201511/1150

21.

Draghálsi 4 - 110 Reykajvík
Sími: 535 1300 - Fax: 535 1305 - verslun@verslun.is

Sölumaður / Stóreldhús

www.verslun.is

45
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Verslunartækni er 25 ára gamalt fyrirtæki sem er leiðandi
á markaðnum í sölu á kælum og innréttingum í verslanir, 

vöruhús/vörulagera, einnig tækjum fyrir matvinnslu 
og veitingastaði, stóreldhús, hótel og mötuneyti. 

Um er að ræða fyrsta flokks vörumerki sem mörg hafa 
áratuga reynslu hér á landi.

Upplýsingar um umsækjenda, menntun og starfsferil 
óskast sendar á netfangið sht@verslun.is

Frekari upplýsingar veitir Sigurður í síma: 896 5400

Fyrirtækið óskar eftir að ráða sölumann til starfa 
við sölu á vörum fyrir stóreldhús, 

mötuneyti, hótel, matvinnslur og veitingastaði. 
Leitað er að duglegum og framsæknum einstaklingi 

sem er tilbúinn til að leggja töluvert á sig 
til að ná árangri í star� sínu. 

Reynsla af sölumennsu er nauðsynleg ásamt þekkingu 
á umhver� þeirra vöru sem til sölu er hjá okkur 

í þessum vöru�okki.

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólasérkennari í leikskólann Núp

· Leikskólakennari í leikskólann Austurkór

· Deildarstjóri í leikskólann Austurkór

· Leikskólakennari í leikskólann Marbakka

· Aðstoðarleikskólastjóri í leikskólann   
 Efstahjalla

Grunnskólar

· Matráður í Snælandsskóla

· Skólaliðar í dægradvöl í Snælandsskóla

· Íþróttakennari í Smáraskóla

Velferðasvið

· Deildarstjóri á heimili fyrir fatlað fólk

Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á 
vef Kópavogsbæjar

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt 
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum 
eru auglýst  www.kopavogur.is 
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Framkvæmdastjórinn hefur með höndum daglegan rekstur,
stefnumótun og áætlanagerð í samvinnu við stjórn. Um er að
ræða nýtt starf.

Leitað er að einstaklingi með frumkvæði, brennandi áhuga á
framþróun Hafnarfjarðar og framúrskarandi hæfileika til
mannlegra samskipta.

Ábyrgðarsvið:
Dagleg starfsemi og rekstur, samskipti við fólk og fyrirtæki í
bænum, leiða saman hagsmunaaðila til að vinna að skapandi
lausnum, markaðs- og kynningarmál, stefnumótun á sviði
atvinnu- og ferðamála.

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Hæfileiki til að leiða skapandi verkefni
• Góð tök á verkefnastjórnun 
• Reynsla af rekstri og áætlanagerð
• Reynsla af markaðsmálum
• Reynsla af ferðamálum
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði

Vinsamlega sendið ferilskrá og kynningarbréf á netfangið
starf@msh.is fyrir 1. desember 2015. 

Markaðsstofa Hafnarfjarðar er
sjálfseignarstofnun. Hún vinnur
að því að efla atvinnulífið í
bænum og leiða saman 
hagsmunaaðila.

VERKEFNASTJÓRI
Í UPPLÝSINGATÆKNIDEILD
FLUGFÉLAG ÍSLANDS ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA TIL STARFA VERKEFNASTJÓRA 
Í UPPLÝSINGATÆKNIDEILD. 
Við leitum að öflugum einstaklingi með jákvætt hugarfar, samvinnu og góðan árangur að leiðarljósi. 
Starfið heyrir undir fjármála- og upplýsingatæknisvið og hæfir jafnt konum sem körlum. 

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 
23. NÓVEMBER 2015

• Eingöngu er hægt að sækja um 
starfið á heimasíðu Flugfélags 
Íslands, flugfelag.is/upplysingar/
mannaudur/storf-i-bodi

STARFIÐ

HÆFNISKRÖFUR

EFTIRTALIN GÖGN ÞURFA AÐ FYLGJA UMSÓKN

FLUGFELAG.IS
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• Verkefnastýring og virk þátttaka í verkefnum
• Samskipti við rekstrarþjónustu- og þróunaraðila
• Skipulagning á uppfærslu og þróun kerfa og lausna
• Kynning, kennsla og innleiðing lausna
• Leita leiða til að besta og tryggja öryggi tölvuumhverfis
• Þátttaka í verkefnum með fyrirtækjum innan Icelandair Group

• Háskólapróf í tölvunarfræði eða önnur menntun er gagnast í starfi
• Reynsla af verkefnastjórnun og innleiðingu kerfa
• Þekking á viðskiptaferlum og góð greiningarhæfni (business analysis)
• Mjög gott vald á íslensku og ensku
• Þekking á PCI-DSS er kostur
• Sjálfstæði og vandvirkni í vinnubrögðum
• Heiðarleiki og reglusemi
• Rík þjónustulund og vilji til að vinna að umbótum

• Afrit af prófskírteinum ásamt einkunnum þurfa að fylg ja umsókn

Lifandi og skemmtilegt skrifstofustarf
Mekka Wines & Spirits leitar að skemmtilegum samstarfs-
félaga sem hefur brennandi áhuga á innheimtu og bókhaldi.   
Í boði er fjölbreytt skrifstofustarf, bæði í innheimtu, við 
fjárhagsbókun og ýmiskonar verkefni með vinnufélögum og 
samstarfsaðilum. 

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Innheimta og gjaldkerastörf
• Samskipti við viðskiptavini
• Bókhald og afstemmingar
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
• Reynsla sem nýtist í starfi og/eða menntun er nauðsynleg
• Frumkvæði og hæfni í mannlegum samskiptum 
• Nákvæmni, samviskusemi og skipulögð vinnubrögð skilyrði
• Excel kunnátta nauðsynleg

Við bjóðum: 
• Samkeppnishæf og árangurstengd laun 
• Frábæra vinnuaðstöðu, hvetjandi vinnuumhverfi og 
   skemmilegan starfsanda

Um er að ræða framtíðarstarf og viðkomandi þarf að geta 
hafið störf sem fyrst. Áhugasamir vinsamlega sendið inn 
ferilskrá (ásamt mynd) og kynningarbréf á netfangið 
umsokn@mekka.is. 

Umsóknarfrestur er til 27. nóvember 2015.

Kynntu þér fyrirtækið og vörubreidd okkar á www.mekka.is

Ekki flaska á þessu !

Sérfræðingur í málefnum 
framhaldsskóla

Menntamálastofnun er ný stofnun sem stuðlar að framförum í þágu 
menntunar í samræmi við stefnu stjórnvalda, bestu þekkingu og 
alþjóðleg viðmið. Stofnunin sinnir víðtæku hlutverki við mat á 
menntun, þróar og miðlar námsgögnun til nemenda og veitir 
margskonar þjónustu við menntakerfið.

Menntamálastofnun hefur með höndum ýmsa þjónustu við skóla á 
framhaldsskólastigi, þar með talið innritun nemenda, staðfestingu 
nýrra námsbrauta, viðurkenningu einkaskóla og samskipti við 
starfsgreinaráð. Einnig sinnir stofnunin verkefnum á sviði 
framhaldsfræðslu.
Auglýst er laus til umsókna staða sérfræðings á Þjónustusviði í 
málefnum framhaldsskóla. Um er að ræða fullt starf.   
             
Helstu verkefni:
• Mat á námsbrautalýsingum framhaldsskóla
• Vottun námskráa í framhaldsfræðslu
• Umsýsla og miðlun upplýsinga um framhaldsskóla og framhalds
  fræðslu
• Samskipti við skólastjórnendur, fulltrúa starfsgreinaráða, o.fl.

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi 
• Þekking og reynsla af málefnum framhaldsskóla
• Þekking og reynsla á námskrármálum og mati á skólastarfi
• Þekking og reynsla af starfsmenntamálum er kostur
•  Þekking og reynsla af málefnum framhaldsfræðslu er kostur
• Öryggi og reynsla í meðferð, greiningu og úrvinnslu gagna 
  og góð tölvukunnátta
• Færni í miðlun upplýsinga í mæltu og rituðu máli
• Skipulögð vinnubrögð
• Hæfileikar til skapandi starfs og innleiðingu nýjunga
• Góðir samskiptahæfileikar.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf fljótlega. 

Umsókn um starfið fylgi skrá yfir menntun og starfsferil, kynningar-
bréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar með rökstuðningi 
fyrir hæfni viðkomandi í starfið ásamt upplýsingum um umsagnar- 
aðila. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því umsóknarfrestur rennur 
út.

Umsókn sendist á skjalasafn@mms.is merkt: Sérfræðingur, 
framhaldsskóli. Öllum umsóknum verður svarað. Launa- og 
starfskjör eru samkvæmt kjarasamningum ríkisstarfsmanna.  

Nánari upplýsingar veitir Helga Óskarsdóttir, sviðsstjóri, 
 í síma 514-7500, netfang: helga.oskarsdottir@mms.is.

Umsóknafrestur er til og með 4. desember 2015.



| AtvinnA | 14. nóvember 2015  LAUGARDAGUR18

Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga
Snæfellsbær:

Þroskaþjálfi  - Iðjuþjálfi
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir starf 
þroska- eða iðjuþjálfa í „Smiðjunni“ í Ólafsvík , sem er 
dagvinnustofa og atvinnutengd úrræði fatlaðs fólks.

Um er að ræða 100% stöðugildi, vinnutími virka daga  
kl. 8.00 – 16.00.
Launakjör skv. samningum SDS og sveitarfélaganna
  
Skriflegar umsóknir er tilgreini menntun, fyrri störf, 2 
umsagnaraðila og  sakavottorð viðkomandi  berist til 
undirritaðs sem jafnframt veitir frekari upplýsingar um 
starfið:

Sveinn Þór Elinbergsson, forstöðumaður, s 430 7800 og  
861 7802 sveinn@fssf.is Klettsbúð 4, 360  Snæfellsbæ

Umsóknarfrestur er til 30. nóvember 2015

Forstöðumaður

Hornafjarðarhöfn
Hafnsögumenn 

Sveitarfélagið Hornafjörður auglýsir eftir tveimur 
hafsögumönnum við Hornafjarðarhöfn. Óskað er eftir 
umsækjendum með ríka þjónustulund í starf hafnsögu-
manns. Hafnsögumenn starfar við hafnsögu skipa og 
skipstjórn Björn Lóðs, auk annarra hefðbundinna þjónustu 
og viðhaldsstarfa. Þeir sinna ýmsum þjónustuhlutverkum 
við höfnina eins og að afgreiða rafmagn og vatn, ásamt  
öðrum tilfallandi verkefnum hjá Hornafjarðarhöfn. 

Menntun og reynsla
• Skipstjórnarréttindi 2. stig 
• Vélstjórnarréttindi 1. stig 
• Góð almenn tölvukunnátta
• Löggilding vigtarmanns er kostur 

Hæfni 
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Skipulagshæfileikar, og nákvæmni við skráningu gagna  
• Ríkuleg þjónustulund og hæfni í mannlegum  
 samskiptum
• Megináhersla er lögð á vandvirkni og nákvæmni  
 í öllum störfum

Leitað er eftir einstaklingum sem eru snyrtilegir, stundvísir 
og reglusamir. Konur jafnt sem karlar eru hvött til að 
sækja um starfið. Laun skv. kjarasamningi Félags 
opinberra starfsmanna á Suðurlandi. 

Upplýsingar um starfið veitir Vignir Júlíusson forstöðu-
maður Hornafjarðahafna í síma 897 1681 og netfang 
vignirj@hornafjordur.is og á www.hornafjordur.is/atvinna

Umsóknarfrestur er til og með 1. desember 2015
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á vignir@hornafjordur.is 

Sveitarfélagið Hornafjörður / Hafnarbraut 27 / S: 4708000 / www.hornafjordur.is

Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is
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Forstöðumaður búsetuþjónustu
Akraneskaupstaður auglýsir til umsóknar stöðu forstöðumanns í 
búsetuþjónustu fyrir fatlað fólk. Um er að ræða 100% starf.

Helstu verkefni:

• Fagleg og fjárhagsleg ábyrgð á rekstri búsetuþjónustunnar
• Yfirumsjón með gerð þjónustuáætlana og daglegri þjónustu
• Stjórnun starfsmannamála
• Samstarf við notendur þjónustunnar, aðstandendur og aðra 

samstarfsaðila

Hæfniskröfur:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af stjórnun
• Reynsla af starfi með fötluðum
• Mikil færni í samskiptum
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Skipulagshæfni, frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi

Laun eru skv. kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga og 
við komandi stéttarfélags. Fyrirspurnum um starfið skal beint til 
Jóns Hróa Finnssonar í síma 433 1000 eða á netfangið jon.hroi.
finnsson@akranes.is.

Umsóknarfrestur er til 8. desember nk.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heima
síðu Akraneskaupstaðar www.akranes.is.síðu Akraneskaupstaðar www.akranes.is.

Starfssvið
Meginverksvið verkstjóra er dagleg stýring í 
vöruhúsi, ábyrgð á vörumóttöku, þjónustu og 
afgreiðslu til viðskiptavina fyrirtækisins. Verkstjóri 
sér um skipulagningu og forgangsröðun verkefna, 
samskipti við innri og ytri viðskiptavini og tryggir 
að verkefni séu framkvæmd í samræmi við 
þjónustustaðla. 

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi
• Marktæk reynsla af verkstjórn
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Góð tölvufærni og íslenskukunnátta

Eiginleikar:
• Afburða samskiptahæfni og jákvætt viðmót
• Rík þjónustulund og sveigjanleiki
• Metnaður til þess að ná árangri í starfi
• Skipulögð vinnubrögð og lausnamiðuð hugsun 

Eingöngu er tekið á móti umsóknum í gegnum 
vefsíðu okkar www.samskip.is og óskað er eftir að 
ferilskrá fylgi umsókn. 

Umsóknarfrestur er til 22. nóvember nk.

Saman náum við árangri

Verkstjóri í 
vöruhús Samskipa

STARFSKRAFTUR ÓSKAST Á 
VÖRUHÚS KORPUTORGI

Við leitum að starfskrafti á vöruhús 
okkar á Korputorgi.  Leitum að 

jákvæðum, þjónustulunduðum einstak-
lingi sem er sjálfstæður í vinnubrögðum.  

Skemmtilegt starf í lifandi umhverfi.

Sendið ferilskrá og umsókn á netfangið 
orn.solvason@rfl.is fyrir 25. nóvember nk.
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Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunarreglna 
í neðanskráðum byggðalögum sbr. auglýsingu nr. 1054/2013 í 
Stjórnartíðindum.

Endurauglýst er eftir umsóknum fyrir neðanskráð byggðarlög:
Akureyrarbæ (Grímsey og Hrísey)

Umsóknum skal skilað til Fiskistofu ásamt samningi við 
vinnsluaðila, á eyðublöðum sem er að finna á heimasíðu 
stofnunarinnar (fiskistofa.is), og þar eru ofangreindar reglur 
einnig aðgengilegar.   

Umsóknarfrestur er til og með 16. desember 2013.
 

Fiskistofa, 29. nóvember 2013.

Auglýsing vegna úthlutunar byggðakvóta á 
fiskveiðiárinu 2013/2014 sbr. reglugerð um úthlutun  

byggðakvóta til fiskiskipa nr. 665, 10. júlí 2013

Auglýsing vegna úthlutunar byggðakvóta 
á fiskveiðiárinu 2015/2016 sbr. reglugerð 
um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa  

nr. 605, 3. júlí 2015
Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um  

byggðakvóta til fiskiskipa fyrir:

Borgarfjarðarhrepp (Borgarfjörður eystri)

Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunar-
reglna í neðanskráðum byggðalögum sbr. auglýsingu 

nr. 1019/2015 í Stjórnartíðindum

Sveitarfélagið Ölfus (Þorlákshöfn)
Fjarðabyggð (Mjóifjörður, Stöðvarfjörður)

Umsóknum skal skilað til Fiskistofu ásamt samningi við 
vinnsluaðila, á eyðublöðum sem er að finna á 

heimasíðu stofnunarinnar (fiskistofa.is), og þar eru 
ofangreindar reglur einnig aðgengilegar.  

Umsóknarfrestur er til og með 30. nóvember 2015.

Fiskistofa, 13. nóvember 2015.

ÚTBOÐ

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

ÖRYGGISKERFI  
FYRIR FANGELSIÐ Á HÓLMSHEIÐI 

ÚTBOÐ NR. 20196 

Ríkiskaup,  f.h. innanríkisráðuneytisins, óska eftir tilboðum í kaup  
á öryggiskerfum með uppsetningu og viðhaldsþjónustu á ábyrgðar- 
tíma (til 2 ára, auk 3 ára til viðbótar) fyrir fangelsið á Hólmsheiði. 

Helstu verkþættir sem tilheyra þessu útboði eru: 
• Aðgangsstýrikerfi 
• Viðvörunarkerfi 
• Myndeftirlitskerfi 
• Tengingar við samskiptakerfi (kallkerfi) og brunaviðvörunarkerfi 
• Umsjónarkerfi

Vettvangsskoðun verður haldin 26. nóvember 2015, kl. 13:00,  
að viðstöddum fulltrúa verkkaupa. 

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 6. maí 2016. 

Útboðsgögn verða aðgengileg á vef Ríkiskaupa www.rikiskaup.is  
frá og með miðvikudeginum 18. nóvember nk. Tilboðin verða opnuð 
hjá Ríkiskaupum 29. desember 2015, kl. 11:00, að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska. 

 

Ræktun sumarblóma og 
matjurta 2016-2018

Hafnarfjarðarbær og Kópavogsbær óska eftir 
tilboðum í ræktun sumarblóma og matjurta fyrir árin 
2016-2018.

Útboðsgögn eru til afgreiðslu í húsi Umhverfis- og 
skipulagsþjónustu að Norðurhellu 2,  221 Hafnarfirði. 
Nánari upplýsingar veitir Björn Bögeskov 
Hilmarsson, í netfanginu boddi@hafnarfjordur.is 

Tilboðin verða opnuð mánudaginn 7. desember n.k. 
kl. 13:00 á sama stað. Verð útboðsgagna er kr. 5.000.

Hafnarfjarðarbær, Umhverfis- og skipulagsþjónusta
Kópavogsbær, Umhverfissvið

ÚTBOÐ

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

Ríkiskaup fyrir hönd Isavia 
óska eftir tilboðum í verkið: 

Útboð 20202 
KEFLAVÍKURFLUGVÖLLUR 

Eldsneytis- og ídráttarlagnir í stæði 20 og 21

Leggja skal eldsneytisafgreiðslulögn í flughlað suð-
vestan Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar, til norðurs um 60m, og 
ídráttarlagnir fyrir rafmagn við brún hlaðsins í þjónustuveg 
um 100m.

Verkið felst í því að saga í steypt/malbikað flughlað, rífa upp 
steypu/malbik, grafa skurði, sanda undir lagnir, leggja 
stállagnir, koma fyrir afgreiðslu- og tengibrunnum og ganga 
frá tengingum, fyrir eldsneyti. Einnig skal leggja ídráttar- 
lagnir, úr plasti, fyrir rafmagnskapla og koma fyrir tengi- 
brunnum. Síðan skal fylla með sandi/grús og þjappa.  
Að lokum skal verktaki steypa/malbika nýja þekju eftir því 
sem við á. Setja skal vegrið við rafmagnstengistaði.

Fyrir eldsneytiskerfið leggur verkkaupi til brunna, húðuð 
stálrör og fittings.

Magntölur:

Sögun malbik/bikbundið burðarlag, 200 mm 210 m

Upprif malbik/bikbundið burðarlag, 200 mm 310 m2

Sögun steypu, 300 mm 200 m

Upprif Steypu, 300mm 340 m2

Uppgrafið efni ekið á jarðvegstipp 370 m3

Losun á klöpp 30 m3

Ídráttarrör 500 m

Ídráttarbrunnar 2 stk

Eldsneytislögn  60 m

Afgreiðslu/lágpunktsbrunnar  2 stk

Fyllingar og burðarlög 370 m3

Steypt flughlað, 300 mm 320 m2

Malbikað þjónustusvæði, 70 mm  335 m2

Árekstrarvörn 40 m

Nánari upplýsingar er að finna í útboðsgögnum sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa,(www.rikiskaup.is) miðviku-
daginn 11. Nóvember nk. 

Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum 8. desember 2015, 
kl. 14:00, að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 

ÚTBOÐ

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

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

í eftirfarandi ljósbúnað:
• Hreyfiljós Spot/Profile
• Hreyfiljós Wash
• Fastljós Wash
• Upphengjur fyrir ofangreint

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),  
miðvikudaginn 18. nóvember nk. 

Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015, 
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

 

Fyrirtæki til sölu
Til sölu rótgróið fyrirtæki í góðum rekstri  

með eigin framleiðslu og innflutning.  
Stöðug velta, um 25 m/ári, og góð framlegð.  

Tryggir viðskiptavinir; helst verktakar, húsfélög og bæjar-
félög. Hentar 1 eða 2 samhentum. Miklir vaxtamöguleikar. 

Fyrirspurnir sendist á gunnarar@mmedia.is

AÐALFUNDUR
Ferðamálasamtaka Íslands

Aðalfundur Ferðamálasamtaka Íslands  
verður haldinn mánudaginn 14. desember kl:13:00  

í fundarsal Ferðamálastofu, Geirsgötu 9. 

Dagskrá:
1. Venjuleg aðalfundarstörf.
2. Ályktanir og önnur mál.

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:
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AÐALFUNDUR
Ferðamálasamtaka Íslands

Aðalfundur Ferðamálasamtaka Íslands  
verður haldinn mánudaginn 14. desember kl:13:00  

í fundarsal Ferðamálastofu, Geirsgötu 9. 

Dagskrá:
1. Venjuleg aðalfundarstörf.
2. Ályktanir og önnur mál.

ÓSKAST TIL LEIGU
Fullbúið skrifstofu- og þjónustuhúsnæði óskast til 

leigu fyrir Sýslumanninn á höfuðborgarsvæðinu

20197 – Ríkiskaup f.h. ríkissjóðs óska eftir að taka á leigu 
húsnæði fyrir Sýslumanninn á höfuðborgarsvæðinu.  
Umsjónaraðili er Framkvæmdasýsla ríkisins. 
 
Miðað er við að húsnæðið verði tekið á langtímaleigu til 25 
ára, fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar.
Húsrýmisþörf stofnunarinnar er áætluð um 2.800 fermetrar. 
Húsnæðið er hefðbundið skrifstofu- og þjónustuhúsnæði. 

Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður 
að uppfylla verða aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa 
www.rikiskaup.is  mánudaginn, 9. nóvember, 2015.

Fyrirspurnir varðandi verkefni 20197 skulu sendar á  
netfangið utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef 
Ríkiskaupa.  Fyrirspurnarfrestur rennur út 30. nóvember nk 
en svarfrestur er til og með 3. desember nk.

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu er þjónustustofnun 
fyrir alla íbúa á höfuðborgarsvæðinu og því skiptir stað-
setning stofnunar, þ.e. nálægð við helstu stofnbrautir og 
almenningssamgöngur, miklu máli við staðarval.  
 
Einnig skiptir máli að innra skipulag húsnæðisins sé 
sveigjanlegt.

Við mat á hagkvæmni tilboða verður jafnframt tekið tillit 
til leiguverðs, stærðar húss og skipulags þess út frá 
fyrirhugaðri starfsemi, afhendingatíma, aðkomu og fjölda 
bílastæða.

Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin 
lögum um opinber innkaup nr. 84/2007, sbr.  a. lið 1. mgr. 
6a. gr.

Leigutilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 
Reykjavík, eigi síðar en kl. 12:00 þriðjudaginn 8. desember 
2015. Merkja skal tilboðin; nr. 20197 – Leiga á húsnæði 
fyrir Sýslumanninn á höfuðborgarsvæðinu.
 
Gögn sem fylgja skulu tilboði þurfa m.a. að innihalda  
eftirfarandi upplýsingar:
•   Afhendingartíma húsnæðis
•   Staðsetningu, stærð húsnæðis og tillöguteikningar
•   Fjölda bílastæða, aðkomu að lóð og byggingu, 
•   Leiguverð per/m2 og heildarleiguverð
•   Húsgjöld
•   Gildandi deiliskipulag svæðis þ.e. lóðar og aðlægra lóða
•   Tilvísun í gildandi aðalskipulag.

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

Vegna fyrirhugaðrar vinnu við hverfisskipulag fyrir Hlíðar, Holt og Norðurmýri – Borgarhluta 3, er nú til kynningar 
verkefnislýsing sbr. 1. mgr. 40. gr. skipulagslaga. Verklýsingin hefur fengið vinnuheitið “Hlíðar - verklýsing 
hverfisskipulagsgerðar“ og nær til eftirfarandi hverfa; Háteigshverfis, Hlíðahverfis og Öskjuhlíðarhverfis, sjá nánar 
afmörkun skipulagssvæðis í verklýsingu. 

Hverfisskipulag fyrir Hlíðar, Holt og Norðurmýri er hluti af áætlun í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010 -2030 um að vinna 
hverfisskipulag fyrir öll gróin hverfi í Reykjavík.  Helstu markmið hverfisskipulagsins er að stuðla að sjálfbærum, 
vistvænum og heilsueflandi lausnum, sameina ólíkar deiliskipulagsáætlanir í hverfunum í eitt heildarskipulag og að 
auðvelda íbúum að sækja um smábreytingar á sínum fasteignum.

Verklýsingin er orðin aðgengileg á vefnum; http://reykjavik.is/skipulag-i-kynningu og eru þeir sem telja sig eiga 
hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér hana.  Ábendingum og athugasemdum við verklýsinguna skal skilað 
skriflega til skipulagsfulltrúa Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar 
en 14. desember 2015.  Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Reykjavík 14. nóvember 2015
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

HVERFISSKIPULAG HLÍÐA  - 
verklýsing

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

www.hagvangur.is

SORPA bs. auglýsir atvinnuhúsnæði og lóð í Gufunesi til leigu. Aðstaðan  
er laus en var áður leigð út til Efnamóttökunnar ehf. Við leitum að aðilum  
í rekstri sem fallið getur að starfsemi SORPU í Gufunesi.

Helstu kennistærðir eru sem hér segir: 

Sérhæft húsnæði 160 m2 
Starfsmannaaðstaða 83,7 m2 
Skrifstofuhúsnæði 70 m2 
Geymsluhúsnæði 464 m2 
Útisvæði, malbikað 3.110 m2 

Áhugasamir sendi hugmyndir merktar „Aðstaða í Gufunesi – hugmyndir“ til: 
SORPA bs., Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík fyrir 20. nóvember 2015.

Þeir sem vilja skoða aðstöðuna hafi samband við: 
Jón Ólaf Vilhjálmsson, s. 520 2200.

Atvinnuhúsnæði til leigu



RÝMI TIL LEIGU!

LAUST TIL AFHENDINGAR STRAX!

EIGUM EINNIG 220 FM2 SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI OG 300 FM2 LAGERHÚSNÆÐI.

LUNDUR FASTEIGNAFÉLAG 
NÝBÝLAVEGI 8
200 KÓPAVOGUR
LUNDURFASTEIGNIR.IS

NÁNARI UPPLÝSINGAR:

Auðbrekka 
9-11 Kóp.

300 - 2000 fm
4.5 metra lofthæð, glæsi-
legt útsýni. Hentar undir 
skrifstofur, verslun og 
lagerhúsnæði.

FRÁBÆR
STAÐSETNING

AÐEINS
kr. 1.000 m2

Kistumelar 16
116 Reykjavík

165 - 280 fm bil með allt 
að 9 m lofthæð, stórar inn-
keyrsludyr, góð malbikuð  
lóð og greið aðkoma.

Aðeins 
nokkur bil 
eftir!

Sími 661-7000

NÝTT!



Byggingarkarlar athugið !
Til sölu er samþykktur byggingarréttur að 12 x 80 fm 3ja herb. 

íbúðum, einföld og ódýr framkvæmd.
Kjörið fyrir unga byggingarmenn að byggja saman, 

skipti á íbúðum koma til greina.
Allar frekari upplýsingar hitti@internet.is  

Snyrtistofur - sólbaðsstofur 
- líkamsræktarstöðvar !

Viljum selja tvo glæsilega sjálfvirka 27 stúta brúnkuspreyklefa.

Veitinga og kaffihús.
Viljum selja nýjan djúpsteikingarpott frá www.perfectfry.com 

þarf enga útloftun.

Góð verð ef samið er strax. 
Allar frekari upplýsingar hitti@internet.is

HJÁ THE HIGH COURT OF JUSTICE
CHANCERY DIVISION
COMPANIES COURT

Í MÁLI SEM VARÐAR
ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC („RSAI”)

og
SUN INSURANCE OFFICE LIMITED („SIO”)
(RSAI og SIO saman „gerðarbeiðendur“).

og
ITAS – ISTITUTO TRENTINO-ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETÀ MUTUA DI ASSICURAZIONI („ITAS”) 

og
Í MÁLI SEM VARÐAR VII. KAFLA Í LÖGUM UM FJÁRMÁLAÞJÓNUSTU OG MARKAÐI FRÁ ÁRINU 2000

TILKYNNING
ÞAÐ TILKYNNIST HÉR MEÐ að samkvæmt 114(2) gr. laga um fjármálaþjónustu og markaði frá árinu 2000 (e. the Financial Services and 
Markets Act 2000) („lögunum”) hefur High Court of Justice hennar hátignar á Englandi þann 30. október 2015 úrskurðað í samræmi við 
111. gr. laganna og veitt samþykki fyrir áætlun um flutning („áætlunin”) vátryggingarstofna ítalskra útibúa RSAI og SIO í heild sinni yfir til 
ITAS. Áætlunin gengur í gildi í samræmi við fyrrnefndan úrskurð klukkan 01.00.01 að miðevróputíma (CET) þann 1. janúar 2016.

Vátryggingartaki getur, í tengslum við hvaða vátryggingu sem áætlunin nær til og þar sem áhætta vátryggingarinnar er í einhverju ríkja 
EES öðru en Bretlandi, nýtt sér hvern þann rétt sem viðkomandi nýtur samkvæmt lögum viðeigandi EES-ríkis til þess að segja upp 
vátryggingu sinni með þeim tímafresti (ef við á) sem tilgreindur er í lögum viðkomandi lands.

Þegar vísað er til ríkis þar sem vátryggingaráhætta er, er átt við: (i) það ríki EES þar sem hin vátryggða eign er þegar mannvirki eru 
vátryggð eða mannvirki ásamt lausafé er vátryggt í sama vátryggingarsamningi (að því marki sem sama vátrygging nær til lausafjár), (ii) 
það ríki EES þar sem ökutækið er skráð þegar tryggingin varðar hverskyns ökutæki, (iii) það ríki EES þar sem vátryggingartaki keypti 
vátryggingu þegar um að ræða tryggingar til eigi lengri tíma en fjögurra mánaða, svo sem ferðatryggingar eða vátryggingu leyfisferða 
(sama um hvaða flokk er að ræða), eða (iv) nái stafliðir (i) til (iii) ekki til málsins, það ríki EES þar sem vátryggingartaki hafði aðsetur að 
jafnaði þann dag sem skuldbindingin komst á ef vátryggingartakinn er einstaklingur, og að öðru leyti það ríki EES þar sem aðsetrið er sem 
helst tengist vátryggingarsamningnum sem gerður var (þar sem starfsemin fer fram).

Á útgáfudegi tilkynningar þessarar eru umrædd ríki EES sem hér segir: Austurríki, Belgía, Búlgaría, Kýpur, Tékkland, Danmörk, Eistland, 
Finnland, Frakkland, Þýskaland, Grikkland, Ungverjaland, Ísland, Írland, Ítalía, Lettland, Liechtenstein, Litháen, Lúxemborg, Malta, 
Holland, Noregur, Pólland, Portúgal, Rúmenía, Slóvakía, Slóvenía, Spánn, Svíþjóð og Bretland.
Vátryggingartakar munu áfram njóta sömu réttinda samkvæmt vátryggingasamningum sínum í kjölfar áætlunarinnar.

Nr. 4335 / 2015

Upplýsingar um tengiliði RSAI, SIO og ITAS: 

RSAI og SIO: 
RSA Italy, Piazza Piccapietra 23-16121 Genova, Italy.
Vefsetur: www.rsagroup.com/italytransfer

ITAS heimilisfang:
ITAS Mutua, Piazza delle Donne Lavoratrici 2 - 38123 Trento.
Vefsetur: http://www.gruppoitas.it/

Lögmenn fyrir hönd RSAI og SIO: 

Linklaters LLP 
Berist til VRS/PR
One Silk St, London, EC2Y 8HQ. United Kingdom.

Maríubaugur 105 - Endaraðhús 

Þórðarsveigur 28 - 4ra herb

Daggavellir 6A  íbúð 103.

Ert þú í söluhugleiðingum? 

Opið hús sunnudag 15/11 kl. 16:00 - 16:30 
Vandað og vel skipulagt 205 fm endaraðhús/tengihús á einni 
hæð með innbyggðum bílskúr.  Húsið er vel innréttað og vel 
tækjum búið. 3-4 svefnherbergi, tvö fataherbergi, tvö 
baðherbergi, borðstofa og stofa með góðri lofthæð ásamt 
stórum afgirtum sólpalli með heitum potti og hellulögðu 
bílaplani með hitalögn. Laust til afhendingar.  
Upplýsingar veitir Bogi  6993444

Opið hús sunnudag 15/11 kl: 15:-15:30. 
Góð  4ra herbergja, 113 fm íbúð á efstu hæð með sérinngangi.   
Meðfylgandi stæði í lokuð bískýli, yfirbyggðar svalir,  stór 
geymsla í sameign ásamt vagna- og hjólageymslu.  Parket og 
flísar á gólfum og eikarinnréttingar.  Gott útsýni og örstutt í 
leik- og barnaskóla ásamt íþróttasvæði Fram. V. 37,9 m. 
Upplýsingar veitir Bogi s 6993444

Opið hús á morgun sun. 15.11. kl. 14:00 - 14:45 
Glæsileg 4. herbergja 93 fm. á 1. hæð með stórum sólpall með 
heitum potti. Sér inngangur. Sér þvottahús innan íbúðar. 
Fallegar innréttingar úr ljósri eik, gegnheilt vandað 
eikarparket . Glæsileg og vönduð eign. Verð 30.9 mil.
Allar nánari upplýsingar Veitir Gunnlaugur 617 5161  
eða gab@heimili.is 

Við leitum eftir öllum tegundum fasteigna á höfuðborgar- 
svæðinu á söluskrá okkar.  Mikil eftirspurn og fjöldi kaupenda 
skráðir hjá okkur.  Við veitum nú sem áður góða  og faglega 
þjónustu á traustum grunni.  Hafðu samband við okkur og við 
seljum fyrir þig. 

Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Leiðréttur texti,  áður auglýst 6. nóvember sl. 
Í samræmi við 1. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 kemur fram að sveitarstjórn skuli taka saman lýsingu 
á skipulagsverkefni þar sem fram komi áherslur deiliskipulagsgerðar þegar vinna við gerð deiliskipulagstillögu 
hefst. Sveitarstjórn er heimilt að falla frá gerð slíkrar lýsingar ef allar meginforsendur deiliskipulagsins liggja fyrir í 
aðalskipulagi. Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 er reiturinn skilgreindur sem þróunarreitur Þ59. Sprengisandur: 
„Verslun, þjónusta, stofnanir, léttur iðnaður. Veitingastarfsemi og þjónusta sem einkum þjónar nærliggjandi hverfi.“

Í gildi er deiliskipulag fyrir Bústaðaveg 151, samþykkt í skipulagsráði 4. maí 2005. Markmið deiliskipulagsins voru að 
ákvarða til skemmri tíma notkun lóðanna þar sem að ljóst var að endurskoða þyrfti skipulag þeirra innan fárra ára m.t.t. 
þess að gert var ráð fyrir mislægum gatnamótum Reykjanesbrautar og Bústaðavegar. Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-
2030 og nýsamþykktu Svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 2040 hefur verið fallið frá gerð mislægra gatnamóta á 
svæðinu. Farið verður með uppbyggingu svæðisins sem breytingu á því skipulagi. 

Markmið með endurskoðun deiliskipulagsins er að vinna tillögu að nýju atvinnusvæði með verslun og þjónustu sem 
einkum þjónar nærliggjandi hverfi. Mikilvægt er að ný uppbygging taki tillit til byggðarmynsturs aðliggjandi byggðar og 
verði í sem mestri sátt við íbúa og hagsmunaaðila. Skilgreina þarf byggingareiti og setja fram skilmála fyrir hæðir húsa, 
landnotkun og nýtingarhlutfall. Einnig þarf að skoða mögulegar umferðarlausnir við aðkomuna að lóðinni við gerð 
deiliskipulagsins, tryggja góð tengsl við umhverfið með fyrirkomulagi stíga, gatna og opinna grænna svæða og greina 
bílastæðaþörf. Settir verða skilmálar um gróður, hjólageymslur, hjólastæði, sorpgeymslur og fleira sem fram kann að 
koma við gerð deiliskipulagsins.

Lýsingin er aðgengileg á vef Reykjavíkurborgar og eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til 
að kynna sér lýsinguna og koma ábendingum eða athugasemdum á framfæri til skipulagsfulltrúa, Borgartúni 
12-14, 105 Reykjavík eða á netfangið skipulag@reykjavik.is fyrir 30. nóvember 2015.

Reykjavík, 14. nóvember 2015
Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

BÚSTAÐAVEGUR 151-153 
(SPRENGISANDUR) – LÝSING

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is



Fensalir 10
201 Kópavogur
Frábær staðsetning

Stærð: 122,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2000

Fasteignamat: 31.750.000

Verð: 42.900.000
RE/MAX SENTER KYNNIR:Glæsileg 4ra-5 herbergja 123,3 fm endaíbúð á 2. hæð (gengið upp 5 þrep)
í litlu fjölbýli í Salahverfinu í Kópavogi. Íbúðarrými er 119,7 fm og sérgeymsla í kjallara 2,6 fm.
Rúmgóðar suð-vestur svalir en af þeim er gríðarlega fallegt útsýni.
Íbúð skiptist í: Forstofu/hol, gang sjónvarpsrými, stofu/baðstofu, eldhús, hjónaherbergi, tvö
barnaherbergi, þvottaherbergi/geymslu og sérgeymslu í kjallara auk sameiginlegrar
hjóla/vagnageymslu.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 16.NOV 17-17:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8622001

Háholt 6
210 Garðabær
Einbýli í Hnoðraholti

Stærð: 294,9 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1983

Fasteignamat: 70.900.000
Bílskúr: Já

Verð: 73.900.000
RE/MAX Senter kynnir einbýli á þremur pöllum efst í Hnoðraholti í Garðabæ. Stór pallur til suðurs
tengist óspilltri náttúrunni. Húsið er nýmálað og hefur verið vel við haldið í gegnum árin. Tvöfaldur
bílskúr og forstofuherbergi með sér baðherbergi. Þægilegt aðgengi akandi og gangandi vegfarenda, en
göngustígar eru um hverfið og undirgöng til að komast í leik-, grunn- og framhaldsskóla, sem og
verslanir, íþróttamiðstöð o.fl. Afar stutt er á golfvöll GKG og í Heiðmörk.

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

Sigrún Gréta
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

vigdis@remax.is

sigrun@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUN. 15.NÓV.  KL.16.30-17.15

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414 4700

864 0061

Sólheimar 25
104 Reykjavík
Glæsilegt útsýni

Stærð: 101,4 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1962

Fasteignamat: 28.850

Verð: 39.900.000
REMAX SENTER KYNNIR: 4ja herbergja íbúð á 11 hæð með glæsilegu utsýni yfir borgina við
Sólheima 25 Reykjavík. Lyftuhús. Sameign er vel umgengin og snyrtileg. Innra skipulag: Rúmgóð
forstofa/hol, parket á gólfi. Björt og góð stofa, útgengi á góðar svalir. Eldhús sem þarfnast
endurnýjunar. Þrjú svefnherbergi voru upphaflega í eigninni en í dag hefur eigandi opnað íbúðina, tekið
niður tvö svefnherbergi ásamt fjarlægt elshúsinnréttinguna og eignin ný máluð að innan.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN KL 16:00-16:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8622001

Þykkvibær 3
110 Reykjavík
Sunnudag kl. 17 - 17.30

Stærð: 187 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1968

Fasteignamat: 44.050.000
Bílskúr: Já

Verð: 54.900.000
RE/MAX Senter kynnir; Einbýli í Árbæ með stórum bílskúr í næsta nágrenni við Árbæjarsundlaug,
skóla, leikskóla,verslanir og heilsugæslu. Örstutt í fallegar gönguleiðir í Elliðarárdal. Sex herbergja hús
ásamt garðskála. Fjögur svefnherbergi, baðherbergi bæði með baðkari og sturtu. Björt stofa með arinn
og útgengi út í garðskála í suður. Eldri innrétting í eldhúsi. Gróinn garður og hiti í bílaplani. Þak nýlega
tekið í gegn og verið er að laga austurhlið hússins. Hægt er að sjá fl. myndir á netinu

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Kristín Ósk
Sölufulltrúi

arg@remax.is

kor@remax.is

Opið hús..

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8226800

Kleifakór 6
203 Kópavogur
Glæsilegt einbýli, mikið útsýni!

Stærð: 324,7 fm
Fjöldi herbergja: 7

Byggingarár: 0
Fasteignamat: 0

Bílskúr: Já

Verð: 49.000.000

Glæsilegt  einbýlishús  á  tveimur  hæðum.  Húsið  er  skráð  á  byggingarstigi  4,  Mikið  og  fallegt  útsýni  er  úr
eigninni.  Neðri hæðin skiptist í anddyri, til vinstri er gengið inn í gestasnyrtingu og inn af henni er gert ráð fyrir
saunaklefa. Síðan er gengið inn í þvottaherbergi, geymslu og innbyggðan bílskúr. Af anddyri er gengið inn í
stigahol/skála  með  útgangi  út  í  garð.  Rúmgott  sjónvarpsherbergi,  inn  af  því  eru  tvö  rúmgóð  svefnherbergi
annað þeirra með sérsnyrtingu og útgangi út á lóð. Úr stigaholi er gengið upp steyptan stiga upp á efri hæðina
og  komið  upp  á  stigapall  sem  er  opinn  inn  í  stofu,  borðstofu  og  svefnherbergisgang.  Hún  skiptist  í  stofu,
borðstofu  þar  sem gert  er  ráð  fyrir  arni  og  útgangi  út  á  rúmgóðar  suðursvalir  og  miklu  útsýni.  Við  hliðina  á
borðstofu  er  rúmgott  eldhús  með  útgangi  út  á  sömu  svalir.  Síðan  á  opnum  svefnherbergisgangi  sem  er
tveimur þrepum ofar en stofa, borðstofa, eldhús og stigapallur eru tvö svefnherbergi og rúmgott baðherbergi.
Húsið  er  fokheld  að  innan  og  það  vantar  alla  létta  milliveggi.  Það  eftir  að  taka  inn  rafmagn  og  hitaveitu.
Bílskúr: 40,30 fm Möguleiki á aukaíbúð.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánd. 16/11 kl 17.00-17.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8622001

Miðhús 24
112 Reykjavík
Fallegt hús, mikið útsýni!!

Stærð: 187,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1991

Fasteignamat: 49.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 61.900.000

Fallegt  vel  viðhaldið  einbýli  í  grófnu  hverfi  með miklu  og  fallegu  útsýni.  Eignin  telur  alls  187,5  fm.  Húsið  er
staðsteypt  byggt  1991.  Komið  er  inn  í  forstofu  með  fataskáp  og  flísum  á  gólfi.  Á  sömu  hæð  er  björt
sjónvarpsstofa með niðurlímdu eikar  parketi  á  gólfi.  Einnig er  snyrtilegt  gestasalerni  með upphengdu wc og
flísum á gólfum. Stigar milli hæða eru parketlagðir með snyrtilegu glerhandriði. Neðri hæðin skiptist í rúmgóða
stofu  opin  inn  í  eldhús.  Eldhúsið  er  endurnýjað  frá  2008,  eldhúsinnréttingin  einstaklega  snyrtilegt,  stór  með
miklu borð og skápaplássi. Granít á borðum. Einnig er eldhúseyja með borðkrók og eldunnar aðstöðu. Mikið
er lagt í  lýsingu í  eldhúsinu.Stofan er rúmgóð með útgegni út í  garð. Niðurlímt eikar parket á hæðinni.Á efri
hæðinni  eru  3  góð  herbergi  með  parketi  á  gólfum.  Hjónaherbergið  er  rúmgott  með  fataskáp.  Úr
hjónaherberginu  er  útgengi  út  á  svalir  með  miklu  útsýni.  Stórt  baðherbergi  sem  var  endurnýjað  2008.
Baðherbergið er bjart með gólfsíðum glugga, hornbaðkari, upphengdu wc, handklæðaofn og góðri innréttingu
með granít borðplötu. Flísar á gólfi með gólfhita.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á sunnud. 15 nóv kl 18.00-18.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8622001

Tjarnargata 10A
101 Reykjavík
Draumastaðsetning!!

Stærð: 123,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1928

Fasteignamat: 31.650.000

Verð: 52.900.000

Virkilega góða Íbúð á vinsælum stað  í 101 RVK. Um er að ræða 123fm sérhæð á 4 hæð við Tjarnargötu 10a
móts við Ráðhús Reykjavíkur Falleg 3-4 herbergja hæð með góðri lofthæð. Stór og mikil stofa með útsýni yfir
ráðhúsið  og  litlu   tjörn,  eikarparket  á  gólfum.  Eldhúsið  er  með  snyrtilegri  innréttingu,  góðu  borð  og
skápaplássi, lítill borðkrókur og náttursteinn á gólfi. Hjónaherbergið er með fataskáp og náttursteinn á gólfi, úr
hjónaherberginu er gengið út á svalir sem snúa til vesturs. Barnaherbergið er með litlum fataskáp og parketi á
gólfi.  Baðherbergið  er  nýlega  endurnýjað  með  góðri  sturtu  og  upphengdu  wc.  Forstofa/gangur  er  með
nátturstein  á  gólfi.  Eignin  er  upphaflega  teiknuð  með  3  herbergjum,  stofan  var  stækkuð  á  kostnað
svefnherbergis.   Með  eigninni  fylgir  geymsla  með  glugga,  rýmið  er  alls  26,2fm  sem  er  í  dag  nýtt  sem
svefnaðstaða.Sameignin er mjög snyrtileg með teppi á stiganum. Í sameigninni er sameiginleg þvottaaðstaða.
Ástand húsins er gott. Þak hússins var lagað 2010. Stigagangur endurnýjaður 2013.  Sumarið 2015 var húsið
málað að utan og gluggar yfirfarnir. Íbúðinni fylgir réttur að bílastæði í bílakjallara ráðhússins.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á sunnud. 15 nóv kl 16.045-17.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8622001



ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  

www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, lögg. fast.sali.  

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Helluvað 17.  2ja – 3ja herb. íbúð á jarðhæð

Mjög falleg og björt 88,0 fm. íbúð á jarðhæð 
með verönd og sér garði til suðurs auk sér 
bílastæðis í upphitaðri og lokaðri bíla- 
geymslu við Helluvað í Reykjavík.   

Nýlegt parket á gólfum. Opið eldhús við 
stofu með fallegum eikarinnréttingum og 
góðri borðaðstöðu. Stofa með útgengi á 
verönd. Verð 32,9 millj. 

Staðsetning eignarinnar er góð með tilliti 
til að stutt er í leikskóla, barnaskóla og 
alla þjónustu. 

Verið velkomin.

Eignin verður til sýnis á morgun, sunnudag frá kl. 14.00 – 15.00

OPIÐ 

HÚS

Álfhólsvegur 64, Kópavogi, nýtt parhús

Laugavegi 170, 2. hæð  •  Opið virka daga kl. 9:00-17:00
Sími 552 1400  •  Fax 552 1405  •  www.fold.is  •  fold@fold.is

Viðar Böðvarsson 
viðskiptafræðingur 
og lögg. fast.

OPIÐ HÚS

Opið hús sunnud. 15.nóv. frá 14-15, verið velkomin 
Nýtt 220,5 fm parhús á pöllum með innbyggðum bílskúr í rótgrónu 
hverfi í Kópavogi. Húsið afhendist tilbúið undir tréverk að innan en 
fullbúið að utan skv. byggingarstigi 5, lóð grófjöfnuð.  Gott innra 
skipulag með stórum herbergjum. Tilbúið til afhendingar við 
kaupsamning. Verð: 57 millj.  Velkomin í opið hús sunnudaginn 
15. nóv frá 14-15.

Lyngmóar 16, 210 Garðabær

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30
Björt og falleg 113,8 fm 3-4 herb. íbúð á 3.hæð með bílskúr í 
álklæddu fjölbýli. Hátt er til lofts í alrými, eldhúsi og stofu. 
Eldhús, hurðar og gólfefni eru úr eik sem var endurnýjað 2005. 
Allar nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064 eða 
solvi@eignavangur.is

OPIÐ HÚS

•  100 fm falleg íbúð á 3.hæð
•  3 svefnherbergi með skápum
•  28 fm sérstæður bílskúr
•  Stórar suður svalir

•  Laus við kaupsamning
•  Fasteignasali: Snorri Björn Sturluson, 
   699-4407  / snorri@eignavangur.is

OPIÐ HÚS - þriðjudaginn 29. September, kl. 18:00-18:30.

OPIÐ HÚS 

440 4040
Löggiltir fasteignasalar:  

Ágúst Ólafsson hdl.  -  Tryggvi Agnarsson hrl. 
Valdemar Johnsen hdl.  -  Óskar Bjarnasen hdl.

REYNIHVAMMUR 8  -  200 KÓP. 37,9 M.33,5 M.

Eignavangur | Síðumúla 27, 108 Rvk | eignavangur@eignavangur.is

Glæsilegt og vandað 328,2 m2 einbýlishús á tveimur 
hæðum innst í botnlanga með 160 fm þaksvölum með 
miklu útsýni til sjávar og fjalla. Vandaðar innréttingar 
og tæki. Falleg aðkoma er að húsinu og stórt hellulagt 
bílaplan. V. 115 m.  9063

Þrastarhöfði 57 
270 Mosfellsbæ

Kjarna - Þverholti 2 
• 270 Mosfellsbæ 

 • síMi: 586 8080 
 • fax: 586 8081 

www.fastMos.is
Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Austurkór 167, 203 Kópavogur

Opið hús í dag kl. 16:00-16:30
Glæsilegt 169,8 fm parhús á eini hæð með 4 svefnherb. og 
bílskúr. Gott skipulag á húsinu sem skiptist í: eldhús, stofur, 4 
svefnherb., baðherb., þvottahús og geymslu. Gott útsýni. 
Húsið selst fullbúið að utan og tilbúið til innréttinga að innan. 
Allar nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064 eða 
solvi@eignavangur.is

OPIÐ HÚS

•  100 fm falleg íbúð á 3.hæð
•  3 svefnherbergi með skápum
•  28 fm sérstæður bílskúr
•  Stórar suður svalir

•  Laus við kaupsamning
•  Fasteignasali: Snorri Björn Sturluson, 
   699-4407  / snorri@eignavangur.is

OPIÐ HÚS - þriðjudaginn 29. September, kl. 18:00-18:30.

OPIÐ HÚS 

440 4040
Löggiltir fasteignasalar:  

Ágúst Ólafsson hdl.  -  Tryggvi Agnarsson hrl. 
Valdemar Johnsen hdl.  -  Óskar Bjarnasen hdl.

REYNIHVAMMUR 8  -  200 KÓP. 37,9 M.49,4 M.

Eignavangur | Síðumúla 27, 108 Rvk | eignavangur@eignavangur.is

Kjarna - Þverholti 2 
• 270 Mosfellsbæ 

 • síMi: 586 8080 
 • fax: 586 8081 

www.fastMos.is

Ásbraut 3 - 200 Kópavogur

OPIÐ HÚS SUNNUD.  15. NÓV.  FRÁ KL. 14:30 - 15:00
Góð 91 fm, 4ra herbergja vel umgengin endaíbúð á 1.hæð í fallegu fjölbýli. 
Íbúðin skiptist í gang, tvær samliggjandi stofur, tvö svefnherbergi, eldhús 
og baðherbergi. Auðvelt að loka á milli stofa og útbúa þriðja svefnher-
bergið. Í kjallara er rúmgóð sérgeymsla með gluggum. Nýlegt járn á þaki. 
V. 27,6 m.

Einar Páll Kjærnested Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason
löggiltur fasteignasali
sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is 39,9 millj.Verð:

Falleg og björt 102 fm 3ja herbergja

Lyftuhús og 29 fm bílskúr

Tvennar svalir til suðurs og vesturs

Fallegt útsýni

Funalind 13

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 15.nóv frá kl: 15:00 til 15:45

BJALLA 502 

Yfir 13.000 eignir á skrá 

fasteignir.is  á



Skeiðarvogur 61

Verð : 56,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 17.nóv. Kl.17:30-18:00

Fallegt og vel skipulagt endaraðhús 

við Skeiðarvog

Mikið endurnýjað á síðustu árum

6 herbergja - 165 fm 

Góður garður með palli

Góð staðsetning 
Nánari upplýsingar veitir: 

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

Verð frá: 32,9 millj.

SÖLUSÝNING
sunnudaginn 15.nóv. kl.14:00-15:00

Um er að ræða 2ja - 5 herbergja íbúðir á bilinu 
80-147 fm með stórum suður svölum / verönd
Húsin eru einkar viðhaldslétt einangruð og 
klædd að utan, gluggar eru ál tré
Lyfta er í húsinu, öllum íbúðum fylgir stæði 
í lokaðri og upphitaðri bílageymslu
Íbúðirnar skilast veglega innréttaðar 
og fullbúnar án gólfefna 
skv. skilalýsingu

Fallegt endaraðhús 

Þriggja hæða, samtals að stærð 236,2 fm

Gróðurskáli og garðstofa 

Einstök staðsetning 

Sjávarústýni

Víðihlíð

Verð : 59,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Vindakór 6

Verð : 37,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 15.nóv. kl.15:00-15:30

Falleg fjögurra herbergja 

Stærð 119,7 fm 

Stæði í bílageymslu 

Frábær staðsetning 

Stutt í alla þjónustu 

Bókaðu skoðun:

Atli S. Sigvarðsson aðstm. fasteignasala
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Hraungata 3 

Bókaðu skoðun:

Hilmar Jónasson, aðstm. fasteignasala
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

Ólafur Finnbogason lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

Sérhæð í þríbýli að stærð 150,4 fm 

Stæði í bílakjallara. 

Möguleiki á fimmta svefnherberginu 

Opið eldhús og stofa - Mikið útsýni

Eign sem hefur verið vandað til 

Perlukór

Verð : 49,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Falleg endaíbúð á annarri hæð 

að stærð 120,7 fm. Stæði í bílakjallara 

Þrjú svefnherbergi og sjónvarpshol 

Opið eldhús og stofa, útgengi úr stofu 

Álfkonuhvarf

Verð : 37,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Laus strax

Falleg og vel skipulögð íbúð í góðu húsi við 

Nönnugötu. Mikið endurnýjuð

2 herbergja  53 fm

Góð staðsetning í hjarta miðbæjarins

Nönnugata

Verð : 29,1 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Sjarmerandi hæð og ris við Lindargötu 
Aðflutt hús og viðbygging, endurnýjað 2004 
Neðri hæð : stofa, eldhús, herbergi 
Efri hæð : fallegt alrými, herbergi og bað 
Möguleiki að stúka af 3 svefnherbergið 
Einkabílastæði, svalir og skjólgóð lóð

Lindargata

Verð : 44,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali   s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Sjarmerandi eign

Glæsileg einbýlishús á tveimur hæðum að stærð 

274,2 fm auk tvöfaldur bílskúr að stærð 46,5 fm 

Einstaklingsíbúð í kjallara með sérinngangi 

Vandað til hönnunar, til efnisvals og vinnu 

Húsið yfirfarið af Rut Káradóttur árið 2008

Víðigrund 45

Verð : 89,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Séreign að stærð 296,1 fm 

þar af er bílskúr 38,0 fm á tveimur hæðum 

Samþykki fyrir sérinngangi að neðri hæð 

Stór verönd, afgirt Sex svefnherbergi í dag 

Bað og eldhús hefur verið endurnýjað 

Víðigrund 39

Verð : 69,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Stakkholt 4a
íbúð 502

Verð : 58,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 16.nóv. kl.17:00-17:30

Glæsileg 4ra herbergja íbúð, 

fullbúinn með gólfefnum 

Lyftuhús og bílastæði í bílageymslu 

- góð eign

Bókaðu skoðun:

Svan G. Guðlaugsson, aðstm. fasteignasala
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

150 fm íbúð með aukaíbúð og bílskúr 

Nýlegt eldhús með eyju og bað með sturtu 

Stúdíóíbúð með baðherbergi

Seljaland

Verð : 47,5 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  www.miklaborg.is MIKLABORG

569 7000 MIKLABORG

Lágmúla 4  108 Reykjavík

569 7000
w w w . m i k l a b o r g . i s Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson

hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm.  
fasteignasal
Sími: 899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm.  
fasteignasal
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm.  
fasteignasal
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm.  
fasteignasal
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm.  
fasteignasal
Sími: 780 2700

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Páll Þórólfsson 
aðstm.  
fasteignasal 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.  
fasteignasala
Sími: 775 1515

Ásgrímur Ásmundsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120



Borg fasteignasala
Síðumúla 23

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

Þóra
Birgisdóttir 
Löggiltur
fasteignasali

 777 2882

Brandur 
Gunnarsson
Löggiltur
fasteignasali

 897 1401 

Gunnlaugur 
Þráinsson 
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 844 6447  

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Löggiltur
fasteignasali

 848 4806   

Sigurður Fannar
Guðmundsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 897 5930

Ingimar 
Ingimarsson   
Hrl.

 519 5501     

Þórunn 
Sigurðardóttir   
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 778 7707      

Stefán Páll 
Jónsson      
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 781 5151     

Vilborg G. 
Hansen      
Löggiltur
fasteignasali

 853 7030

Úlfar  Þór 
Davíðsson     
Löggiltur 
fasteignasali

 897 9030      

Gísli Elí 
Guðnason
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 698 5222

Axel
Axelsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 820 6478

Birgitta
Ásgrímsdóttir
Ritari

 519 5500

María Mjöll 
Guðmundsdóttir
Ritari

 519 5500

Stefán Jóhann
Ólafsson
Löggiltur
fasteignasali

 864 8808 

Verð: 15.900.000

Alfabakki
Til sölu eða leigu á annari hæð  97,4 fermetra skrif-
stofuhúsnæði við Álfabakka. Húsnæðið skiptist í 
fimm skrifstofur þar af ein rúmgóð sem hægt er að 
nýta sem fundarherbergi. Móttaka er við inngang-
inn á rýminu ásamt eldhúsi/kaffistofu. Salerni og 
aðstaða fyrir ræstingu. 

97,4
m2.

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

Til sölu eða leigu skrifstofuhúsnæði - LAuST STrAx

Verð: 61.900.000

Hraunprýði
178 fermetra raðhús við Hraunprýði 6 í Garðabæ. 
Húsið er byggt 2012 á einni. hæð með opnu bílskýli.
Húsið skiptist í fjögur svefnherbergi, fataherbergi 
inn af hjónaherbergi, alrými þ.e.stofa og eldhús, tvö 
baðherbergi, þvottahús,  opið bílskýli og geymsla. Brandur

Fasteignasali
 897 1401

178 
m2.Raðhús

Hlíðarbyggð 38 - Auka íbúð, sér inngangur

Opið hús þriðjudaginnn 17. nóv.  kl 17.30-18.00

Endaraðhús innst í botnlanga við grænt svæði – gróinn 
suður garður og skjólgóð verönd. Húsið hefur verið 
töluvert mikið endurnýjað – eldhús ca 2007 er með 
frábæru útsýni til norðurs, Baðherbergi, þvottahús og 
forstofa eru glæsilega endurnýjuð 2012.

Verð:  61.500.000

Raðhús 4-5
herb.

205
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

OPIÐ
HÚS

Þrastarás 46 b

Opið hús þriðjudaginn 17. nóv. kl. 17:30- 18.00

Glæsilega 4ra herbergja, 110,5 fm íbúð á þriðju hæð 
í Þrastarási 221 Hafnafirði. Hér er á ferðinni mjög 
falleg eign.

Verð: 34.900.000

4
herb.

110,5
m2.

Héðinn Birnir
Fasteignasali

 848 4806

OPIÐ
HÚS

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Gunnlaugur
Aðst.fasteignasala

 844 6447

Nesbali 124
Sérstaklega vel staðsett og glæsilegt raðhús 
að Nesbala 124, Seltjarnarnesi. Húsið er 251  
fermetra í steinsteyptu þriggja íbúða raðhúsi. 
Húsið er á tveimur hæðum og innbyggður 
bílskúr á neðri hæð. 

Verð: Tilboð

Raðhús 251
m2.

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Gunnlaugur
Aðst.fasteignasala

 844 6447

Funalind 1 - Lyftuhús
Glæsileg 4ra herbergja íbúð í lyftuhúsi, íbúð 
er á efstu hæð í fjölbýlishúsi með lyftu ásamt 
sérbyggðum bílskúr.  Heildarstærð er 145,5 
fm, þar af er íbúðin 117,6 fm og bílskúrinn 
29,9 fm.

Verð: 44.800.000

4
herb.

145,5
m2.

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Gunnlaugur
Aðst.fasteignasala

 844 6447

Sveighús 12
Glæsilegt einbýlishús að Sveighúsum 12, á 
þessum vinsæla stað í Grafarvogi. Húsið er 
innst í götunni, gott útsýni, svalir og verönd á 
móti suðri. Húsið á pöllum og bílskúr á neðri 
hæð. Stofa, borðstofa og eldhús í alrými, aukin 
lofthæð. Hús sem vert er að skoða

Verð: 84.900.000

Ein-
býlishús

223,7
m2.

Iðufell - 111 reykjavík
3ja-4ra herb íbúð á efstu hæð í snyrtilegu 
fjölbýlishúsi. Íbúðin er 83 fm þar ef geymsla 
í sameign 5.9fm.  Íbúðin er upphaflega 3ja 
herb en búið er að útbúa eitt auka barna-
herbergi.

Verð: 22.900.000

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Siggi Fannar
Aðst.fasteignasala

 897 5930

4
herb.

83
m2.

Verð: 38.800.000

Lyngmóar 6
Falleg íbúð með flottu útsýni úr stofu á 
annari hæð í góðu fjölbýli ásamt bílskúr. 
Íbúðin er með 3 svefnherbergjum og má 
taka fram að svalir eru yfirbyggðar sem 
stækkar nýtanlegt rými þó nokkuð.

140,5
m2.

OPIÐ
HÚS

Opið hús mánudaginn 16. nóv kl. 18:00 -18:45

4
herb.

Héðinn Birnir
Fasteignasali

 848 4806

Stefán Páll
Aðst.fasteignasala

 781 5151

Barmahlíð 8

Opið hús mánudaginn 16. nóv. kl. 17:00-18.00

 Mikið endurnýjuð sérhæð með bílskúr á rólegum 
stað í Hlíðinum. Íbúðin er með 3 svefnherbergi, 2 
stórar stofur, eldhús, baðherbergi, sér þvottahús og 
rúmgott hol og forstofuherbergi sem 4 herbergið. 
Eldhús og baðherbergi voru endurnýjð 2008.

Verð:  54.900.000

6 
herb.

195 
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

OPIÐ
HÚS

Álftamýri 6

Opið hús þriðjudaginnn 17. nóv.  kl 12.00-12.30

Nýlega uppgerð íbúð á jarðhæð með sér inngangi. 
Íbúðin er björt með glggum á tvo vegu. Forstofa 
með skápum, lítið svefnherbergi, baðherbergi með 
sturtu og tengi fyrir þvottavél, alrými með stofu og 
eldhúsi er rúmgott.

Verð:  22.500.000

2 
herb.

49 
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

OPIÐ
HÚS

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Siggi Fannar
Aðst.fasteignasala

 897 5930

Víðihlíð 6
Glæsilegt einbýlishús á eftirsóttum stað í 
Reykjavík. Húsið telur tvær hæðir auk kjallara. 
Það er steinsteypt, byggt 1983. Flatarmál hússins 
er 428 fm, kjallari er 132 fm en bílskúr 44.3. fm. 
Miklir möguleikar eru í nýtingu á kjallara.

Verð: 109.000.000

Ein-
býlishús

428
m2.

Bílskúr
44.3m2.



Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Þorrasalir 13-15

Stefán Jarl Martin
Lögg. leigumiðlari. 
Aðstoðarmaður fasteignasala

892 9966
stefan@fastlind.is

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali

699 5008
hannes@fastlind.is

Kristján Þ. Hauksson

696 1122
kristjan@fastlind.is

Gunnar Valsson
Aðstoðarmaður fasteignasala.Aðstoðarmaður fasteignasala.

699 3702
gunnar@fastlind.is

Opið hús sunnudaginn 15. nóvember
milli kl.14 -15 vertu velkomin

Bjartar og fallegar íbúðir, stórir gluggar, stórar 
svalir, granít í eldhúsi, myndavéladyrasími.
Allur frágangur til fyrirmyndar. 
Byggingaraðili ÞG VERK.

Íbúðir í �ögurra og �mm hæða lyftuhúsi við 
Garðatorg. 
Eignirnar eru einstaklega veglegar og vandaðar. 
Eignunum verður skilað fullbúnum, án gólfefna, gólf 
í baðherbergjum og þvottahúsum verða �ísalögð. 
Öllum íbúðum fylgir sérmerkt bílastæði í upphituðu 
bílastæðahúsi. 
Mjög vandaðar innréttingar og skápar. 
Fyrsta �okks blöndunar og eldhústæki.

Stórar svalirStórar svalir

Garðatorg Garðatorg 4a-4b-4c4a-4b-4cGarðatorg 4a-4b-4c
LIND Fasteignasala kynnir:LIND Fasteignasala kynnir:

iNýjar íbúðir í �ögurra og f mm hæða húsum.

Sýningaríbúð 203Sýningaríbúð 203

OPIÐ
 HÚS

Stærðir frá 101 til 136 fm.   
Verð frá 44,3 til 64,4 m.kr.

Einstakt sjávarútsýniEinstakt sjávarútsýniEinstakt sjávarútsýniEinstakt sjávarútsýniEinstakt sjávarútsýniEinstakt sjávarútsýniEinstakt sjávarútsýniEinstakt sjávarútsýniEinstakt sjávarútsýniEinstakt sjávarútsýni



HannesAndriÞórunn StefánÓlafurÞóreyBjarni Arna GunnarKristján Jóhanna VernharðKristín MagnúsLára Harpa

Lækjasmári 62
201 KÓPAVOGUR

Rúmgóð 95,6 fm íbúð á 2.hæð með 12 fm 
bílskýli. Suður svalir.  Risloft. Þvottahús í íbúð. 
Botnlangagata. Skjólsæll staður.

STÆRÐ: 107,6 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

34.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Berjarimi 32
112 REYKJAVÍK

Falleg 2. herbergja íbúð með sér inngangi. 
Suð-vestur svalir með frábæru útsýni yfir 
flóann. Parket og flísar á gólfum. Þvottahús 
innan íbúðar

STÆRÐ: 67 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

24.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Atv.húsnæði/Snyrtistofa
110 REYKJAVÍK

Gamalgróin en nýuppgerð snyrtistofa með 4-6 
vinnurýmum. Hægt er að kaupa rekstur og 
húsnæði saman eða í sitthvoru lagi.

STÆRÐ: 79,8 fm FJÖLDI HERBERGJA: 0

Tilboð        
Heyrumst
Arna   692 5515
Aðstoðarmaður fasteignasala

OPIÐ HÚS    15. nóv 15:00 – 15:30OPIÐ HÚS    15. nóv 14:00 – 14:30

Baugakór 1
203 KÓPAVOGUR

Glæsileg þriggja herbergja íbúð á jarðhæð 
í lyftuhús með lokuðum viðarpalli. Dökkt 
harðparket á gólfum og eikar innréttingar. Stutt 
í leik og grunnskóla ásamt íþróttasvæðis.

STÆRÐ: 97,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

33.500.000
Heyrumst
Kristján   699 1122
Aðstoðarmaður fasteignasala

OPIÐ HÚS    16. nóv 17:30 – 18:00

Selvað 1
110 REYKJAVÍK

Falleg íbúð með sérinngangi af svölum og 
stæði í bílageymslu. Eikar innréttingar, baðher-
bergi flísalagt í hólf og gólf. Geymsla í sameign 
7,1 fm. Stutt í leikskóla og skóla.

STÆRÐ: 114,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

37.500.000
Heyrumst
Kristján   699 1122
Aðstoðarmaður fasteignasala

OPIÐ HÚS    14. nóv 15:00 – 15:30

Kambsvegur 6
104 REYKJAVÍK

Falleg hæð ásamt bílskúr í þriggja íbúða húsi. 
Sér inngangur, þrjú góð herbergi ásamt einu 
litlu forstofu herbergi. Eldhús var endurnýjað 
árið 2012, Tvær samliggjandi stofur.

STÆRÐ: 143,4 fm SÉRHÆÐ      HERB: 5

47.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Aðstoðarmaður fasteignasala

OPIÐ HÚS    17. nóv 17:30 – 18:00

Álfkonuhvarf 63
203 KÓPAVOGUR

Mjög falleg 4ra-5 herb. endaíbúð með sérin-
ngangi af svölum ásamt stæði í bílageymslu í 
3ja hæða fjölbýlishúsi. GLÆSILEGT ÚTSÝNI. 
Möguleiki á fjórða svefnherberginu.  

STÆRÐ: 120,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4-5

38.900.000
Heyrumst
Andri   690 3111
Löggiltur fasteignasali

Haustakur 7
210 GARÐABÆR

Glæsilegt einbýlishús ásamt bílskúr á einni hæð. 
Fjögur svefnherbergi og tvö baðherbergi, In-
stabus raflagna- og hússtjórnarkerfi, svört gler 
Alnó innrétting, vönduð tæki o.fl.

STÆRÐ: 267,6 fm EINBÝLI       HERB: 6

115.000.000
Heyrumst
Andri   690 3111
Löggiltur fasteignasali

Kleifarsel 1
109 REYKJAVÍK

Fallegt sérbýli á tveim hæðum með bílskúr. 4 
svefnherbergi, stofa og sjónvarpsherbergi, 2 
baðherbergi. Frábært fjölskylduhús – göngufæri 
í skóla. Skipti á minni eign koma til greina.

STÆRÐ: 207,1 fm RAÐHÚS     HERB: 6

49.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Háholt 21
230 REYKJANESBÆR

Fallegt sérbýli á góðum stað. 4-5 svefnherbergi, 
3 stofur. Glæsilegur pallur og pottur. Stór 
sérstæður bílskúr. Stutt í skóla og íþóttasvæði. 
Skipti á eign á höfuðborgarsvæðinu möguleg. 

STÆRÐ: 227,6 fm EINBÝLI       HERB: 5-6

Tilboð óskast  
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    15. nóv 15:30 – 16:00

Bókið skoðun Bókið skoðun



Fákahvarf 12
203 KÓPAVOGUR

Stórglæsilegt og vandað 
einbýlishús með óhindriðu útsýni 
yfir Elliðavatn og til fjalla. Húsið 
er á tveimur hæðum og gengið er 
inn á aðalhæðina, þar eru fjögur 
svefnherbergi, tvö baðherbergi og 
þvottahús. Rúmgóð stofa, borðstofa 
og eldhús sem eru með mikilli 
lofthæð. Á neðri hæð hússins er 
sérhönnuð víngeymsla, sjónvarpshol 
og geymsla. Mikið af sérsmíðuðum 
innbyggðum innréttingum. Gólfefni 
eru eikarplankaparket og íslenskt 
blárgrýti. Garðurinn er viðhaldslítill 
með harviðarpalli og sjávargrjóti. 
Sérhönnuð lýsing og Instabuskerfi. 
Hér er á ferðinni einstakt hús og 
hönnun þar sem hugsað er fyrir 
öllum smáatriðum.

129.000.000

STÆRÐ: 326,9 fm EINBÝLI       HERB: 6

Heyrumst

Jóhanna Gústavsdóttir 
Aðstoðarm.fasteignasala

  698 9470  
  johanna@fastlind.is

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

Sunnuflöt 30
210 GARÐABÆR

Vel skipulagt einbýlishús á einni hæð á góðum 
stað við lækinn og hraunið á flötunum. Nýlegur 
nuddpottur og gufubað. Stór lóð, möguleiki á 
að gera aukaíbúð í bílskúrnum.

STÆRÐ: 225,5 fm EINBÝLI       HERB: 7

92.000.000
Heyrumst
Jóhanna  698 9470
Aðstoðarmaður fasteignasala

Einstök staðsetning  

Þorrasalir 13-15 - íb 405
201 KÓPAVOGUR

Ný fullbúin íbúð tilbúin til afhendingar. Sér 
inngangur af svölum. Eignin stendur við 18 holu 
golfvöll GKG og stutt er í alla helstu þjónustu. 
Falleg og rúmgóð, svalir í norðvestur.

STÆRÐ: 93 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

36.500.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Þorrasalir 13-15 - íb 406
201 KÓPAVOGUR

ATH: Fullbúin íbúð tilbúin til afhendingar. 
Ný fullbúin íbúð tilbúin til afhendingar. Sér 
inngangur af svölum. Eignin stendur við 18 holu 
golfvöll GKG og stutt er í alla helstu þjónustu.

STÆRÐ: 91 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

36.500.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    15. nóv 16:00 – 16:30 OPIÐ HÚS    15. nóv 16:00 – 16:30

Stakkholt 4a - íb 202
105 REYKJAVÍK

Laus til leigu strax! Ný íbúð á annari hæð. Verð 
270.000kr + rafmagn og hússjóður.Sérsmíðaðar 
innréttingar og skápar frá Trésmiðju GKS. 
Sérmerkt stæði bílageymslu. 

STÆRÐ: 125 fm FJÖLBÝLI HERB: 4

270.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

TIL LEIGU

Þorrasalir 13-15
201 KÓPAVOGUR

Nýjar íbúðir. Einungis 3 íbúðir eftir á þessum 
skemmtilega stað, fullbúnar án gólfefna.

STÆRÐ: 114-125 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

39.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Bogahlíð 16
105 REYKJAVÍK

4ja herb. íbúð á 1. Hæð (ekki jarðhæð).Húsinu 
hefur almennt verið vel við haldið. Málað að 
utan árið 2007, skólp og rafmagn yfirfarið árið 
2014. Sameign máluð og teppalögð árið 2010.

STÆRÐ: 106 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

33.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali



Glæsilegt 5 hæða fjölbýlishús við Vindakór 10 – 12 
í Kópavogi. Um er að ræða 4ra og 5 herbergja íbúðir 
sem ýmist eru með góðum svölum eða stórum timbur-
veröndum. Stæði í lokaðri og upphitaðri bílageymslu 
fylgir öllum íbúðum nema íbúð nr. 0204.  

Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða flísar 
á baðherbergjum og þvottahúsum. 

• 4RA HERBERGJA ÍBÚÐIR 
  eru frá 113,7 fm. upp í  118,6 fm.
  Verð frá kr. 35.500.000.- upp í kr. 39.800.000.-

• 5 HERBERGJA ÍBÚÐIR 
  eru frá 139,5 fm. upp í 141,9 fm.
  Verð frá kr. 43.800.000.- upp í kr. 44.800.000.-

• Eikarinnréttingar frá HTH innréttingum.
• Vönduð AEG eldhústæki.  
• Fataskápar eru í svefnherbergjum og forstofu.
• Þvottaherbergi innan íbúðar með innréttingu.
• Lóð er frágengin með grasþökum og gróðri og 
   hellulögðum gangstéttum.

Frábær staðsetning við mikla útivistar paradís með 
Elliðavatn og Heiðmörk er í göngufæri. 

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf.

Verið velkomin.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

VIndAkóR 10 - 12 – kópAVoGI - nýJAR 4RA oG 5 HERBERGJA ÍBÚÐIR
SöluSýnInG á moRGun, SunnudAG, FRá kl. 14.00 -15.00

SöluSýnInG á moRGun, SunnudAG, FRá kl. 14.00 -15.00

OPIÐ HÚS LAUGADAGINN 3. OKTÓBER FRÁ 14:30 TIL 15:00
535 1000 
stakfell@stakfell.is

Upplýsingar gefur
STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri, 
Hdl. löggiltur fasteignasali
stefan@stakfell.is
Sími: 895 2049

Vorum að fá í einkasölu, vegna sérstakra 
aðstæðna, eitt stærsta og áhugaverðasta 
hótelið á Suðurnesjum. Eignin er með 
töluverða sérstöðu og mikil tækifæri 
framundan. Hótelið samanstendur m.a. af 
48 rúmgóðum tveggja manna herbergjum 
sem öll eru með sérbaðherbergjum og 
tveimur 50 fm íbúðum. Mjög gott viðhald 
hefur verið á eigninni og má segja að eignin 
hafi verið endurnýjuð að mestu leyti á 
síðustu misserum. Eignin er um 2.200 fm 
brúttó. Hótelið selst með öllum búnaði, 
húsgögnum, tækjum og tólum ásamt 
pöntunum/viðskiptavild. Eignin er í vaxandi 
og fullum rekstri. 

HÓTEL TIL SÖLU

Sjálfvirka fríðindakerfiðSjálfvirka fríðindakerfið

Skráðu þig á365.is

SKRÁÐU ÞIG Í VILD
Engir punktar, engin aukakort og ekkert vesen

30%
AFSLÁTTUR

40%
AFSLÁTTUR

25%
AFSLÁTTUR

Gluggatjaldahreinsun

20%
AFSLÁTTUR

10%
AFSLÁTTUR

10%
AFSLÁTTUR

10%
AFSLÁTTUR



Opið hús að Vatnsstíg 20 
sunnudaginn 15. nóvember kl. 13–14

VEL BÚNAR ÍBÚÐIR Í MIÐBORGINNI:

1

2

3

Fjölbreytt efnisval í innréttingum. 
Íslensk sérsmíði og steinn á borðum.

Hiti í gólfum og hágæða-
gluggar fyrir breytilegt veðurfar.

Vönduð heimilistæki frá Miele.

Stæði í bílakjallara  
fylgir öllum íbúðum.

Íbúðirnar afhendast  
fullbúnar án gólfefna.

4

5

Hafðu samband við sölumenn Eignamiðlunar í síma 588 9090.
Nánari upplýsingar er einnig að finna á eignamidlun.is 

Guðlaugur I. Guðlaugsson, 
lögg. fasteingasali.
GSM 864 5464
gudlaugur@eignamidlun.is

Hilmar Þór Hafsteinsson, 
lögg. leigumiðlari, 
lögg. fasteingasali.
GSM 824 9098
hilmar@eignamidlun.is

Kjartan Hallgeirsson, 
lögg. fasteingasali.
GSM 824 9093
kjartan@eignamidlun.is

Sverrir Kristinsson, 
framkvæmdastjóri, 
lögg. fasteignasali.
sverrir@eignamidlun.is

Lindargata 39: 
85–255,6 m2 íbúðir.

–

Vatnsstígur 20-22: 
95-314 m2 íbúðir.

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Skuggahverfið er vinsælt hverfi á einum besta 
útsýnisstað borgarinnar. Útsýni yfir miðborgina 
og út á Faxaflóann. 

Stutt er í alla þjónustu; verslanir, veitingastaði, 
heilsugæslu og afþreyingu af ýmsu tagi.  



VIÐ PÖKKUM INN JÓLUNUM


