
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
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Staða framkvæmdastjóra hjúkrunarheimilanna 
Hulduhlíðar og Uppsala laus til umsóknar
 

Í Fjarðabyggð eru rekin hjúkrunar- og dvalarheimilin Uppsalir á Fáskrúðs�rði og hjúkrunar-
heimilið Hulduhlíð á Eski�rði, með alls 44 dvalarrýmum.  Sveitarfélagið leitar nú að 
framkvæmdastjóra fyrir heimilin. 
 
Viðkomandi verður til að byrja með ráðinn í 50% starf hjá hvoru heimilanna en mun bera ábyrgð á að undirbúa 
sameiningu þeirra í eina rekstrareiningu, með tvær starfsstöðvar, og fylgja slíku síðan eftir til framkvæmdar og 
reksturs.  Sem hluta af framtíðarrekstri þarf að skoða tækifæri til �árhagslegrar hagræðingar í starfseminni með 
breytingum á innra verklagi annars vegar og nýjum samlegðartækifærum verkefna hins vegar. Í því skyni mun 
framkvæmdastjóri m.a. leiða tímabundinn starfshóp sem skoðar samlegðartækifæri í þjónustu heimilanna, 
heimahjúkrunar og heimaþjónustu.

Framkvæmdastjóri:
·  ber ábyrgð á starfsemi og þjónustu heimilanna
·  stjórnar daglegum rekstri
·  annast �ármál og innkaup
·  hefur eftirlit með því að fagleg þjónusta uppfylli gæðakröfur
·  hefur y�rumsjón með mannauðsmálum
·  sér um samskipti við rekstraraðila starfseminnar, stjórn, ráðuneyti, samstarfsaðila og birgja

Menntunar- og hæfniskröfur:
·  háskólamenntun sem nýtist í star�ð
·  reynsla af stjórnun og rekstri
·  reynsla af því að leiða breytingar
·  þekking á starfsemi öldrunarþjónustu er æskileg
·   frumkvæði í star�, lausnamiðuð hugsun og rík leiðtoga- og samskiptafærni

Áhugasamir eru beðnir um að sækja um á starfsfolk.is og láta fylgja með ferilskrá með 
upplýsingum um menntun og reynslu sem nýtist í star�ð samkvæmt auglýsingu þessari.  
Umsóknarfrestur er til og með 15. janúar 2015.  
Frekari upplýsingar veitir Marías Ben. Kristjánsson, malli@starfsfolk.is.

starfsfolk.is er ný 
austfirsk ráðningar-
skrifstofa og 
starfsmannamiðlun 
sem hefur tekið til 
starfa. Við erum á 
Facebook.

Atvinnu- og þróunarstjóri

Starfssvið:
•  Stýring atvinnu- og viðskiptaþróunarverkefna með áherslu á hafnsækna starfsemi  
 sveitarfélagsins.
•  Stefnumótun vegna atvinnuþróunarverkefna.
•  Markaðs-, kynningar- og gæðamál er tengjast hafnsækinni starfsemi.
•  Greining, úttektir og tillögugerð varðandi innviði samfélagsins.
•  Samskipti við fyrirtæki, félagasamtök, íbúa og aðra hagaðila vegna atvinnumála.
•  Aðkoma að skipulagsmálum sem lýtur að atvinnuuppbyggingu í sveitarfélaginu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
•  Reynsla og þekking á atvinnu- og viðskiptaþróunarverkefnum.
•  Þekking á stefnumótandi áætlanagerð og gerð rekstrar- og  fjárhagsáætlana.
•  Reynsla og þekking á málefnum sveitarfélaga.
•  Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
•  Framúrskarandi hæfni í bæði mannlegum samskiptum og miðlun upplýsinga í töluðu og   
 rituðu máli.

Laus er til umsóknar staða atvinnu- og þróunarstjóra Fjarðabyggðar. Um nýtt stöðugildi er að ræða sem heyrir undir bæjarstjóra.

Veruleg uppbygging á sér stað í Fjarðabyggð, bæði í atvinnulífi og þjónustu. Íbúar sveitarfélagsins eru um 4.800 talsins í sex byggðarkjörnum. 
Umsóknarfrestur er til og með 18. apríl nk. Launakjör taka mið af launakerfi sviðsstjóra hjá sveitarfélaginu. Konur jafnt sem karlar eru hvattar til þess að sækja um stöðuna. 

Frekari upplýsingar um starfið veitir Marías Ben. Kristjánsson í síma 865 4936 eða á netfanginu starfsfolk@starfsfolk.is. Umsóknum skal fylgja starfsferilskrá og kynningar-
bréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi í starfið. Tekið er við umsóknum merktum „Atvinnu- og þróunarstjóri” á áðurnefndu netfangi eða 
bréfleiðis á Fjarðabyggð, Hafnargötu 2, 730 Fjarðabyggð, póststimplað 18. apríl í síðasta lagi.

starfsfolk.is er austfirsk ráðningarskrifstofa og starfsmannamiðlun sem hefur tekið til starfa. Við erum á Facebook.

FJARÐABYGGÐ

Sérfræðingar í umhverfis- og auðlindaráðuneytinu 

Ráðuneytið fer með mál er varða m.a.
náttúruvernd, friðlýsingar, veiðistjórn, 
mengunarvarnir, eiturefni,
loftslagsmál, líffræðilega fjölbreytni, 
skógrækt, landgræðslu, skipulagsmál og 
fræðslu á sviði umhverfismála.

Starfsmenn umhverfis- og auðlinda-
ráðuneytisins eru um 40 og skiptist starfsemi 
þess á fimm skrifstofur: skrifstofu yfirstjórnar, 
skrifstofu hafs, vatns og loftslags, skrifstofu 
landgæða, skrifstofu umhverfis og skipulags 
og skrifstofu fjármála og rekstrar.

Nánari upplýsingar um ráðuneytið má finna á 
vefsíðu þess www.umhverfisraduneyti.is

•	Meistarapróf	úr	háskóla	sem	nýtist	í	starfi,	s.s.	
á	sviði	náttúruvísinda,	hagfræði,	verkfræði,	
ferðamála,	skipulagsfræða,	landslagshönnunar,	
landafræði,	umhverfis-	og/eða	auðlindafræði		

•	Þekking	og/eða	starfsreynsla	á	ofangreindu	
verksviði	er	æskileg

•	Þekking	á	gagnagrunnum	er	kostur

•	Framkvæmd	löggjafar	um	innviði	til	verndar	náttúru	og	
menningarsögulegra	minja	vegna	nýtingar	ferðaþjónustu	

•	Málefni	sem	tengjast	stjórn	nýtingar	náttúrugæða	og	
sjálfbærni,	sérstaklega	áskorunum	tengdum	ferðaþjónustu	

•	Stefnumótun	og	áætlanagerð
•	Samskipti	við	stofnanir	og	haghafa
•	Önnur	verkefni	á	skrifstofu	landgæða

Á skrifstofu landgæða	
er	laus	staða	sérfræðings	á	sviði	verndar	náttúru	
og	stjórnunar	á	nýtingu	hennar,	með	sérstaka	
áherslu	á	málefni	tengd	ferðaþjónustu.		

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is), í síma 511-1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 25. april 2016. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og 
kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Samkvæmt	jafnréttisstefnu	Stjórnarráðsins	eru	konur	
jafnt	sem	karlar	hvattar	til	að	sækja	um.	

	

Um	fullt	starf	er	að	ræða	og	er	æskilegt	að	
viðkomandi	geti	hafið	störf	sem	fyrst.	Um	laun	og	
önnur	starfskjör	fer	samkvæmt	kjarasamningi	FHSS	og	
fjármálaráðherra.

•	Meistarapróf	úr	háskóla	sem	nýtist	í	starfi
•	Þekking	á	loftslagsmálum	er	æskileg

•	Umsjón	með	aðgerðaáætlunum	á	sviði	loftslagsmála	
á	Íslandi	og	vinna	við	stefnumótun

•	Þátttaka	í	alþjóðlegu	samstarfi	og	umsjón	með	
skýrslugjöf	til	alþjóðlegra	stofnana

•	Samskipti	við	stofnanir	og	haghafa
•	Önnur	verkefni	á	sviði	loftslagsmála

Menntunar- og hæfniskröfur:

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Á skrifstofu hafs, vatns og loftslags	
er	laus	staða	sérfræðings	á	sviði	loftslagsmála.	

•	Frumkvæði,	skipuleg	vinnubrögð	og	sjálfstæði	í	starfi	
•	 Færni	í	mótun	stefnu,	lausna	og	hugmynda
•	Færni	í	verkefnastjórnun	og	áætlanagerð
•	Hæfni	í	mannlegum	samskiptum
•	Gott	vald	á	talaðri	og	ritaðri	íslensku
•	Gott	vald	á	ensku

Aðrar hæfniskröfur fyrir bæði störfin:

UMHVERFIS-	OG	AUÐLINDARÁÐUNEYTIÐ
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STARFSSVIÐ:
n  Annast greiningu og uppsetningu á langtíma  
 viðhaldsplönum flugvéla í flota Icelandair 
n  Vinna með og þróa greiningaraðferðir  
 og mælikvarða 
n  Stýring umbótaverkefna 
n  Greining tækniupplýsinga flugvéla 
n  Aðstoða við stefnumótun viðhaldsstýringar  
 Icelandair

HÆFNISKRÖFUR:
n  Háskólapróf á sviði verkfræði, tæknifræði,  
 viðskiptafræði eða skyldra greina 
n  Áhugi á og færni í meðhöndlun tölulegra  
 upplýsinga 
n  Mjög góð þekking á Microsoft Excel  
 og/eða öðrum greiningarhugbúnaði 
n  Kunnátta í gagnagrunnum og gagnanámi  
 (data mining) er kostur 
n  Reynsla af ofangreindum atriðum í námi  
 eða starfi er kostur 
n  Frumleiki í hugsun og sjálfstæð vinnubrögð 
n  Mjög gott vald á ensku og íslensku

Nánari upplýsingar veita:
Ásgeir Bjarni Lárusson I asgeirl@its.is
Steinunn Una Sigurðardóttir I unasig@icelandair.is  

+  Umsóknir, ásamt ferilskrá, óskast fylltar út á vef 
félagsins www.icelandair.is/umsokn eigi síðar  
en 17. apríl 2016. 
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Icelandair óskar eftir öflugum liðsmanni í krefjandi starf í tækniþjónustu félagsins í Hafnarfirði.  
Í starfinu felst að vinna með deildarstjóra viðhaldsstýringar Icelandair í þeim verkefnum sem eru í  
gangi hverju sinni. Verkefni geta m.a. verið: að vinna með rekstrarmælikvarða, finna tækifæri til að  
bæta árangur, aðstoða sérfræðinga við ákvarðanatöku ásamt öðrum fjölbreyttum verkefnum. 

VERKEFNASTJÓRI Í  
MAINTENANCE MANAGEMENT

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Garðyrkjustjóri

Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæma
(KGRP) óska eftir að ráða garðyrkjustjóra.

Garðyrkjustjóri stjórnar garðyrkjudeild
KGRP sem hefur m.a. yfirumsjón með
umhirðu í Fossvogskirkjugarði, Gufunes-
kirkjugarði, Kópavogskirkjugarði, Hóla-
vallagarði, duftreitunum á Sóllandi og
Viðeyjarkirkjugarði.

Leitað er eftir starfsmanni sem er skrúð-
garðyrkjumeistari eða hefur sambærilega
menntun og hefur stjórnunarreynslu.

Ráðið verður í starfið frá og með 1. júní
nk. eða eftir samkomulagi. Launakjör eru
samkvæmt kjarasamningi Samiðnar,
sambandi iðnfélaga og sérkjarasamningi
garðyrkjumanna KGRP.

Skriflega umsókn merkta: "Garðyrkjustjóri"
skal senda til Kirkjugarða Reykjavíkur-
prófastsdæma, Vesturhlíð 8, 105 Reykja-
vík, eða á netfangið thrag@kirkjugardar.is
fyrir 22. apríl nk.

Nánari upplýsingar um starfið veitir
fráfarandi garðyrkjustjóri í síma 897 2472
næstu daga. Upplýsingar um KGRP má
finna á vefnum: www.kirkjugardar.is

Viltu vera með okkur frá byrjun? Við gætum verið að leita að þér.

Vaktstjórar
 
Helstu verkefni:
·         Halda utan um framkvæmd allra dagsferða.
·         Gefa út og viðhalda skipulagðri dagskrá fyrir ökumenn og leiðsögumenn.
·         Taka þátt í ráðningum og þjálfun bílstjóra og leiðsögumanna skv. gæðahandbók.
·         Sjá um samskipti við alla hlutaðeigandi um breytingar á ferðum og vinnutilhögun.
 
Hæfniskröfur:
·         Nákvæmni í verkum og ríkir skipulagshæfileikar.
·         Gott tölvulæsi.
·         Reynsla úr sambærilegu starfi er kostur.
·         Sjálfstæði í vinnubrögðum og frumkvæði.
·         Vera útsjónarsamur og úrræðagóður.
·         Vera ákveðinn, jákvæður og áreiðanlegur.

Leiðsögumenn 
 
Helstu verkefni:
·         Að sinna leiðsögn í skipulögðum ferðum.
·         Vera í hlutverki gestg jafa fyrirtækisins frá byrjun ferða til enda.
·         Vinna eftir gæðahandbók fyrirtækisins.
 
Hæfniskröfur:
·         Fagmenntun úr viðurkenndu leiðsögunámi.
·         Góðir frásagnarhæfileikar.
·         Mjög góð enskukunnátta. Önnur tungumálakunnátta væri líka mikill kostur.
·         Almenn og góð þekking á staðháttum á Íslandi og í Reykjavík.
·         Ökuréttindi til aksturs hópferðabíla væri kostur.
·         Rík þjónustulund og framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
·         Snyrtimennska og stundvísi.
·         Vera jákvæður og áreiðanlegur.

Bílstjórar
 
Helstu verkefni:
·         Akstur og þjónusta við farþega í glænýjum bílaflota okkar.
·         Umsjón með og umhirða bifreiða.
·         Sýna umhverfi okkar tillitsemi og virða annað samferðafólk.
·         Vinna eftir gæðastöðlum fyrirtækisins.
 
Hæfniskröfur:
·         Fullgild ökuréttindi til aksturs hópferðabíla 
·         Reynsla af akstri slíkra bíla æskileg.
·         Hreint sakavottorð.
·         Enskukunnátta.
·         Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
·         Snyrtimennska og stundvísi.
·         Vera jákvæður og áreiðanlegur.

Reykjavik Sightseeing er nýtt ferðaþjónustufyrirtæki sem býður upp á �ölbreyttar leiðsagðar skoðunarferðir 
í hópferðabílum frá og í Reykjavík. Félagið er í eigu Bílaleigu Flugleiða/Hertz og Farvegs Fjárfestingafélags 
og byggir á langri reynslu þeirra af ferðaþjónustu. Fyrirtækið hefur nýjar og ferskar hugmyndir um sígildar 
skoðunarferðir og hyggur á öran vöxt á næstu árum. Við leitum að kröftugum og skapandi einstaklingum 
sem finnst gaman að takast á við ófyrirséð og ný verkefni í þéttum hópi samverkafólks.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Hjörvar S. Högnason, framkvæmdastjóri Reykjavik Sightseeing á netfanginu hsh@rss.is. Umsóknir ásamt ferilskrá og mynd 
skulu berast á netfangið info@rss.is fyrir 22. apríl nk. Við munum svara öllum umsóknum og fullum trúnaði er að sjálfsögðu heitið. Við hlökkum til að heyra frá þér.

www.intellecta.is

RÁÐGJÖF
•	Að	gera	betur	í	dag	
en	í	gær	er	drifkraftur	
nýrra	hugsana	og	
betri	árangurs

RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
•	Réttir	starfsmenn	í	
réttum	hlutverkum	
ræður	mestu	um	
árangur	fyrirtækja

•	Rannsóknir	auka	
þekkingu	og	
gera	ákvarðanir	
markvissari
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Spennandi starf

Sérfræðingur í þjónustu
Nasdaq verðbréfamiðstöð 
hf. starfar samkvæmt lögum 
um rafræna eignarskráningu 
nr. 131/1997 og reglugerð nr. 
397/2000. Verðbréfamiðstöðin 
sér um miðlæga skráningu og 
vörslu rafrænna verðbréfa fyrir 
útgefendur á íslenskum markaði 
og uppgjör þeirra í samvinnu við 
Seðlabanka Íslands. 
 
Nasdaq verðbréfamiðstöð er ein 
af fjórum verðbréfa miðstöðvum 
innan Nasdaq samstæðunnar, 
hinar eru staðsettar í Eistlandi, 
Lettlandi og Litháen. Hjá Nasdaq 
samstæðunni starfa um 4.500 
manns í 25 löndum í 6 heimsálfum.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/2669 

Hæfniskröfur
Háskólamenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi.
Reynsla af uppgjöri viðskipta á innlendum og erlendum 
fjármálamörkuðum er kostur. 
Reynsla af innleiðingu UT kerfa.
Reynsla af meðhöndlun fyrirtækjaaðgerða.
Þekking á SWIFT.
Gott vald á íslensku og ensku.
Frumkvæði, metnaður og rík þjónustulund.
Góð hæfni í mannlegum samskiptum.
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Umsóknarfrestur

24. apríl 

Helstu verkefni
Þátttaka í innleiðingu á nýju verðbréfaumsýslukerfi.
Þátttaka í mótun nýrra verkefna og þjónustuþróun.
Þátttaka í gæðastarfi.
Samskipti við hagsmunaaðila.

Öllum umsækjendum verður svarað og farið er með 
umsóknir sem trúnaðarmál.

Capacent — leiðir til árangurs

 Nasdaq verðbréfamiðstöð leitar að öflugum og metnaðarfullum sérfræðingi í þjónustustarf sem fyrst.

365 er framsækið fjölmiðla- og fjarskiptafyrirtæki sem veitir lifandi og 
upplýsandi þjónustu við landsmenn, 365 daga ársins. 365 starfar á öllum 
sviðum fjölmiðlunar; sjónvarps- og útvarpsrekstri, blaðaútgáfu og vefmiðlun, 
auk þess að bjóða fjarskiptaþjónustu, bæði net og farsíma.

Félagið á auk þessa Midi.is sem annast miðasölu á mannfagnaði og viðburði, 
svo sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, íþróttaleiki og fleira. 
Hjá 365 starfa um 410 manns.

365 óskar eftir góðu fólki

FRÉTTAMAÐUR Á ÍÞRÓTTADEILD - SUMARAFLEYSINGAR
Fréttamaður óskast til starfa á íþróttadeild 365. 
Um sumarafleysingu er að ræða.

Ráðningartími frá 15. maí til 1. september 2016.

Helstu kröfur: 
Góð tök á íslenskri tungu, bæði töluðu  
og rituðu máli.
Brennandi áhugi á hvers kyns íþróttum.
Góð samskiptahæfni.
Umsækjandi þarf að geta tileinkað sér ný 
vinnubrögð fljótt og vel.

Áhugasamir sæki um starfið til og með 15. apríl nk.
 
Eingöngu er tekið við umsóknum á vef 365  
www.365.is undir Laus störf.
 
Frekari upplýsingar veitir Eiríkur Stefán Ásgeirsson, 
aðstoðarritstjóri íþrótta: eirikur@365.is

Ef þú ert með rétta  
starfið — erum við með  
réttu manneskjuna

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.



Libra Vio breytum
fjarmalapekkingu 
f hugbunao 

Hja Libra ehf. starfa um 40 starfsmenn. Viel byggjum a 
um 20 ara grunni og erum leioandi i smioi hugbunaoar 
fyrir islenskan fjarmalamarkao. 

Okkar helstu vi:irur, Libra Loan og Libra Securities, 
eru i notkun hja flestum fyrirtcekjum og stofnunum a 
islenskum fjarmalamarkaoi. 

Hja okkur muntu fast vio krefjandi verkefni i samhentum 
h6pi serfrceoinga sem leggur aherslu a gott skipulag og 
sti:iougar umbcetur. 

Viel erum meo ancegt og hceft starfsf61k og vinnum naio 
meo vioskiptavinum okkar. 

Hugbunaaar�r6un 

Starfssvia 

FYRIRMYNDAR 
FYRIRTJEKI 

fl•J�1 

Greining, hi:innun, forritun og pr6fun a Libra hugbunaoi 

Hcefniskrofur 
Hask61amenntun a svioi ti:ilvunarfrceoa eoa sambcerileg menntun 
l>ekking og reynsla af SQL og .NET er ceskileg 
l>ekking og/eoa reynsla af hugbunaoargero fyrir 
fjarmalamarkao er kostur 
bguo og skipuli:igo vinnubri:igo 
Hcefni til ail vinna i h6pi 

Vinsamlegast merkio ums6knina ,,Libra - Hugbunaoarpr6un" 

Libra ehf. hefur undanfarin tvi:i ar verio a meoal efstu fyrirtcekja 
a lista VR yfir Fyrirtreki arsins auk pess sem styrkleikamat 
Creditinfo hefur skilao okkur titlinum Framurskarandi fyrirtreki 
undanfarin fimm ar. 

l>j6nusta og raagjof 

Starfssvia 
l>j6nusta og raogji:if vio Libra hugbunao 
l>atttaka i innleioingu Libra hugbunaoar hja vioskiptavinum 
Pr6fanir a Libra hugbunaoi 
samskipti vio notendur um virkni hugbunaoarins 
l>atttaka i greiningu a pr6un Libra hugbunaoar 

H�fniskrofur 
Hask61amenntun a svioi vioskiptafrceoa eoa sambcerileg menntun 
Rik pj6nustulund og 960 samskiptafcerni 
l>ekking og/eoa reynsla af fjarmalamarkaoi er kostur 
l>ekking a Libra hugbunaoi er kostur 
bguo og skipuli:igo vinnubri:igo 
Hcefni til ail vinna i h6pi 

Vinsamlegast merkio ums6knina ,,Libra - Þjónusta"

Starfsumsokn og ferilskra sendist a robert@librasoft.is fyrir 25. april 2016. Nanari upplysingar eru fuslega veittar i sima 595-8760. Bendum einnig a frekari upplysingar og umsoknarform a vef okkar: www.librasoft.is

 
 
 

Hjúkrunarheimili
Hlíðarhúsum 7. 
112 Reykjavík.
Sími. 522 5700. 
www.eir.is

 
 
 
 

Hjúkrunarfræðingar – sumarafleysing á Eir hjúkrunarheimili 
 
Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa á Eir hjúkrunarheimili í Grafarvogi. Um er að ræða vaktavinnu, helgarvinnu, 
næturvaktir og sumarafleysingar.  
 
Erum einnig með lausar sumarafleysingastöður hjúkrunar- og læknanema. 
 

Nánari upplýsingar veita, 
Birna Kr. Svavarsdóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar og Edda Björk Arnardóttir mannauðsstjóri í síma: 522 5700  
Umsóknir má einnig senda á  birna@eir.is og edda@eir.is 

Hjúkrunarfræðingar – sumarafleysing á Eir hjúkrunarheimili
Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa á Eir hjúkrunarheimili í Grafarvogi. Um er að ræða vaktavinnu, helgarvinnu, næturvaktir og 
sumarafleysingar. 

Erum einnig með lausar sumarafleysingastöður hjúkrunar- og læknanema.

Nánari upplýsingar veita, Birna Kr. Svavarsdóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar og Edda Björk Arnardóttir mannauðsstjóri  
í síma: 522 5700. Umsóknir má einnig senda á  birna@eir.is og edda@eir.is

Dale Carnegie leitar að viðskiptastjóra

Helstu verkefni
• Öflun nýrra viðskiptavina
• Sala og ráðgjöf til núverandi viðskiptavina
• Samvinna við þjálfara og bakvinnslu
• Samskipti við Dale Carnegie & Associates

Hæfniskröfur
• Reynsla af viðskiptastjórnun og sölu til fyrirtækja
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi
• Hæfni til tjáningar í ræðu og riti
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar
• Kunnátta í MS Office og CRM kerfum
• Gott vald á íslensku og ensku

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 19. apríl nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Við leitum að viðskiptastjóra sem er sveigjanlegur, hefur frumkvæði, getur unnið sjálfstætt og umfram allt, 
brennur fyrir velgengni annarra. 

Dale Carnegie býður upp á líflegt umhverfi og virk tengsl við atvinnulífið. Viðskiptastjórar fyrirtækisins vinna í 
alþjóðlegu umhverfi þar sem meðal annars er boðið upp á ítarlega starfsþjálfun hjá Dale Carnegie & Associates.
 

Dale Carnegie er 100 ára alþjóðlegt fyrirtæki sem starfar í 90 löndum. Markmið Dale Carnegie er að auka 
hæfni fólks og bæta árangur fyrirtækja. Alls hafa 25.000 Íslendingar hlotið þjálfun bæði á eigin vegum og á 
vegum fyrirtækja. Í dag starfa um 30 manns hjá fyrirtækinu.

Óskar eftir hárgreiðslusveini til starfa sem fyrst.
Hár og Smink er staðsett í Hlíðarsmára 17 Kópavogi.

Björt og vel búin stofa þar sem fagmennska
og góður mórall er í fyrirrúmi.

 Upplýsingar í síma 891-6889 eða harogsmink@simnet.is



Viltu sinna vaktstjórn við eina af náttúruperlum Íslands?

Starfssvið
• Mönnun og skipulagning vakta
• Verkstjórn starfsmanna á vakt
• Aðstoð og afleysing fyrir rekstrarstjóra
• Verslunarstjórn, aðkoma að sölu og 

markaðsmálum

Hæfniskröfur
• Menntun á sviði rekstrar, mannauðsmála og/eða 

gæðastjórnunar
• Reynsla af sambærilegum störfum
• Góð almenn tölvukunnátta
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta skilyrði

Upplýsingar veitir:

Inga S. Arnardóttir 
inga@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 17. apríl nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Góður stjórnandi óskast í stöðu vaktstjóra hjá Gullfosskaffi við Gullfoss. Viðkomandi er staðgengill og aðstoðarmaður 
rekstrarstjóra og sinnir stjórnunarstörfum ásamt því að ganga í önnur störf eftir þörfum. Gullfosskaffi rekur bæði 
ferðamannaverslun og veitingastað og þar starfar samheldinn hópur 30 starfsmanna. Opið er allt árið. 

Aðstaða til gistingar er í boði á staðnum, herbergi með sameiginlegri aðstöðu. Góð laun fyrir réttan aðila.  
Um framtíðarstarf er að ræða.

Deildarstjóri þjónustuvers

Helstu verkefni
• Ábyrgð á þjónustu þjónustuvers 

og móttöku sjóðsins
• Skipulagning daglegs rekstrar
• Almenn störf í deildinni

Hæfniskröfur
• Reynsla af stjórnun þjónustuvers eða sambærilegum verkefnum
• Reynsla af mannaforráðum og hæfni í mannlegum samskiptum
• Skipulögð vinnubrögð, sjálfstæði og frumkvæði í starfi
• Háskólamenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi
• Rík þjónustulund

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 19. apríl nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Hlutverk þjónustuvers er að þjónusta sjóðfélaga á skrifstofu sjóðsins, gegnum síma og með tölvupósti. Starfsfólk 
þjónustuvers vinnur náið með öðrum deildum sjóðsins. Í dag starfa þrír starfsmenn í þjónustuverinu auk deildarstjóra. 

Lífeyrissjóður verzlunarmanna var stofnaður 1. febrúar 1956 á grundvelli kjarasamninga. Hlutverk sjóðsins 
er að tryggja sjóðfélögum, eftirlifandi mökum þeirra og börnum lífeyri.

Sjóðurinn er stærsti lífeyrissjóður á almennum vinnumarkaði. Eignir hans nema um 580 milljörðum króna. 
Um 48 þúsund sjóðfélagar greiddu iðgjöld til sjóðsins á liðnu ári og lífeyrisþegar eru rúmlega 14 þúsund.  
Á skrifstofu sjóðsins starfa þrjátíu og átta starfsmenn. Afgreiðslutími er frá kl. 8.30 – 16.30.

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
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Umsóknarfrestur er til og með 17. apríl 2016. 
Rio Tinto  
Straumsvík 
Pósthólf 244 
222 Hafnarfjörður 
 
Sími 560 7000 
www.riotinto.is

Rio Tinto Alcan á Íslandi óskar eftir að ráða starfsmenn til 
að sinna fjölbreyttum störfum á verkstæðum fyrirtækisins.

 Starfssvið

» Viðhald og viðgerðir

» Bilanagreiningar

» Almenn viðgerðarvinna

» Samskipti við framleiðsludeildir

 Menntunar- og hæfniskröfur

» Sveinspróf

» Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð 

 og hæfileiki til að vinna í hópi

» Góðir samskiptahæfileikar

» Almenn tölvuþekking er kostur

Nánari upplýsingar veita Jóhann Samsonar
son (vinnuvélaverkstæði) og Ágúst H. 
Jóhanns son (aðalverkstæði) í síma 560 7000.

Áhugasamir, vinsamlegast fyllið út 
atvinnuumsókn á vef fyrirtækisins, 
www.riotinto.is.

Rio Tinto Alcan á Íslandi hf. er þekkingarfyrirtæki sem rekur álver í Straumsvík. Við bjóðum upp á margbreytileg 
störf þar sem hugvit, þekking og kunnátta starfsmanna gegna lykilhlutverki. Við leggjum áherslu á markvisst 
fræðslustarf, frammistöðuhvetjandi starfsumhverfi og gott upplýsingaflæði ásamt tækifærum til starfsþróunar.
 
Við setjum umhverfis-, öryggis-, og heilbrigðismál í öndvegi og vinnum stöðugt að umbótum á verkferlum og 
vinnuaðferðum. Við leggjum áherslu á að starfa í góðri sátt við umhverfið og samfélagið sem við erum hluti af.

Vélfræðingar, vélvirkjar, rafvirkjar, 
bifvélavirkjar
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MATREIÐSLUMAÐUR
Múlakaffi óskar eftir að ráða matreiðslumann til starfa sem fyrst. Fyrirtækið rekur m.a. veitingasali, 
mötuneyti og veisluréttaþjónustu. Daglega er eldaður matur fyrir 800 manns að meðaltali í mötuneytum 
á vegum fyrirtækisins og daglegir gestir á veitingastað Múlakaffis í Hallarmúla eru um 300 talsins.

Umsóknarfrestur er til og með 17. apríl nk.

HÆFNISKRÖFUR

•	 Reynsla	af	matseld	í	stóreldhúsi
•	 Sveinspróf/meistarapróf	er	kostur
•	 Áhugi	á	matargerð

STARFSSVIÐ

•	 Matseld
•	 Undirbúningur	fyrir	veislur
•	 Umsjón	með	veisluborðum

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

SÆKJA	UM

Nánari	upplýsingar	um	starfið	veitir	
Agla	Sigr.	Björnsdóttir,	agla@radum.is.	
Umsækjendur	eru	vinsam	legast	beðnir	að	sækja	
um	starfið	á	heimasíðu	Ráðum	www.radum.is.

FJARÐABYGGÐ 
fjardabyggd.is

Spennandi starf 
hjá Fjarðabyggð
Framkvæmda- og þjónustumiðstöð 
Fjarðabyggðar auglýsir laust til 
umsóknar starf vélstjóra hjá 
Fjarðabyggðarhöfnum. 

Starf vélstjóra Fjarðabyggðarhafna er �ölþætt og 
kallar á mikil samskipti við fólk og fyrirtæki. Um er að 
ræða 100% stöðugildi.

Nánari lýsing á star�nu og hæfniskröfum er á vef 
Fjarðabyggðar, �ardabyggd.is, undir Laus störf.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Launa- 
nefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. 

Skri�egar umsóknir ásamt ferilskrá og afriti af 
réttindaskírteinum skulu berast skrifstofu Fjarða- 
byggðar eigi síðar en miðvikudaginn 20. apríl 2016 
merkt „Vélstjóri“. 

Einnig má sækja um star�ð á vef sveitarfélagsins 
undir Laus störf og skulu þá sömu gögn fylgja 
umsókninni.

Upplýsingar um star�ð veitir Steinþór Pétursson, 
framkvæmdastjóri Fjarðabyggðarhafna í síma 
470 9000 eða á steinthor.petursson@�ardabyggd.is.

Star�ð hæ�r jafnt konum sem körlum og eru konur 
hvattar til að sækja um.

Veruleg uppbygging á sér stað í Fjarðabyggð, bæði í atvinnulí� og 
þjónustu. Íbúar sveitarfélagsins eru um 4.800 talsins í sex byggðar- 
kjörnum, sem eru Mjói�örður, Neskaupstaður í Norð�rði, Eski- 
�örður, Reyðar�örður, Fáskrúðs�örður og Stöðvar�örður.

F
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Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

  www.talent.is  |  talent@talent.islind@talent.is bryndis@talent.is
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ÍAV óskar eftir starfsmönnum 

ÍAV hf. | Höfðabakka 9 | 110 Reykjavík | s. 530 4200 | www.iav.is

ÍAV er eitt stærsta og öflugasta 
verktakafyrirtæki landsins sem byggir á 
áratuga reynslu í mannvirkjagerð.

Verkefni ÍAV eru á öllum sviðum 
byggingariðnaðar  bæði hérlendis og erlendis.

Við leggjum mikla áherslu á að ráða til okkar 
kraftmikla og framsækna einstaklinga, með 
góða hæfni í mannlegum samskiptum.

Við bjóðum upp á góða starfsaðstöðu og erum 
stolt af starfsandanum og þeim metnaði sem 
hjá okkur ríkir.

ÍAV er eina verktakafyrirtækið á Íslandi sem 
hefur bæði ISO 9001 gæðavottun og OSHAS 
18001 öryggisvottun.

OHSAS
18001
Occupational
Health and Safety
Management

OHS 606809

ISO
9001
Quality
Management

FM 512106

Við breytum vilja í verk

ÍAV óskar eftir starfsfólki í eftirfarandi stöður við byggingu virkjunar við Búrfell.

Tæknimaður í jarðvinnu
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af jarðvinnuframkvæmdum og verkefnastýringu.
Menntunar- og hæfniskröfur:
  - Menntun í tækni- eða verkfræði.
  - Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni í mannlegum samskiptum.

Mælingamaður
Skilyrði að viðkomandi hafi reynslu af sambærilegum verkefnum, mælingum og magn-
uppgjörum.

Bílstjórar
Viðkomandi þarf að hafa meirapróf.
Reynsla af sambærilegum verkefnum er æskileg.

Vélamenn
Viðkomandi þarf að hafa lokið stóra vinnuvélanámskeiðinu.
Reynsla af belta- og hjólavélum er æskileg.

Skriftstofustjóri
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af skrifstofustörfum. 

Starfsfólk í mötuneyti og ræstingar
Viðkomandi sér um ræstingar á vinnubúðum og aðstoðar í mötuneyti.

Almennir byggingaverkamenn
Reynsla í starfi er æskileg.

Umsókn skal skila inná vef ÍAV, www.iav.is, fyrir 24. apríl næstkomandi. Öllum umsóknum 
verður svarað og farið verður með þær sem trúnaðarmál. Nánari upplýsingar veitir Magni 
Helgason, mannauðsstjóri í síma 530-4200.

Ekran  |  Klettagörðum 19  |  104 Reykjavík  |  Sími 530 8500  |  www.ekran.is

SÖLUFULLTRÚI SKIPADEILDAR

STARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ

• Samskipti, sala og ráðgjöf við innlenda og erlenda viðskiptavini

• Tilboðs- og samningagerð

• Ýmis tilfallandi verkefni í samráði við framkvæmdastjóra

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

• Reynsla af sambærilegum verkefnum skilyrði

• Góð íslensku- og enskukunnátta

• Góð almenn tölvukunnátta, þekking á Navision mikill kostur

• Þjónustulund, samstarfshæfni og snyrtimennska

• Frumkvæði, áreiðanleiki og skipulögð vinnubrögð

Starfshlutfall er 100% og um framtíðarstarf er að ræða. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf fljótlega. Frekari upplýsingar um starfið veitir 
framkvæmdastjóri Ekrunnar: Jón Ingi Einarsson í síma 824-8596.

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Áhugasamir um starf skulu sækja um á vefsíðu okkar www.1912.is og 
greina frá menntun, fyrri störfum og tekin fram sú reynsla sem umsækjandi 
telur að muni gagnast í starfi. Umsjón með ráðningu hefur Hildur Erla 
Björgvinsdóttir, mannauðsstjóri. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðingu hefur verið tekin. Umsóknarfrestur er til og með 
18. apríl nk.

Ekran er þjónustufyrirtæki og hluti af 1912. Fyrirtækið er með starfsemi 
bæði í Reykjavík og á Akureyri. Gildin sem starfsfólk hefur að leiðarljósi eru:

Frumkvæði - Liðsheild - Ástríða - Áreiðanleiki

Við þjónum stóreldhúsum með dagleg aðföng með því að bjóða 
heildarlausn þar sem breytt vöruúrval, hagkvæm verð, traust afgreiðsla, 
sérþekking og persónuleg þjónusta er í fyrirrúmi. Starf okkar miðar að því 
að stuðla að árangri viðskiptavina með því að einfalda aðfangakeðju þeirra.

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi



VINNA í „The Viking“
22 ára+sölufólk óskast í minjagripaverslunina

„The Viking“ Góð tungumálakunnátta nauðsynleg.  
Framtíðarstörf. Vaktavinna. 

Kvöld og helgarvaktir, önnur hver helgi.
Hlutastörf möguleg. 

Laghentur lagermaður með bílpróf óskast.  
Þarf að tala íslensku.

Áhugasamir hafi samband.
Sendið umsókn og ferilskrá á netfangið: 

gummi1945@gmail.com

„TheViking“ Minjagripaverslun, Hafnarstræti 1-3

Hótel í miðbæ 
Reykjavíkur

Óskar eftir starfmanni í móttöku/næturvaktir. 
Um framtíðarstarf er að ræða.  

Unnið er aðra hverja viku á 12 tíma vöktum , 100% starf, 
laun samkvæmt kjarasamningum.
Einungis aðilar eldri en 25 ára koma til greina í starfið. 

Gerðar eru kröfur um: 
- Framúrskarandi þjónustulund
- Góða tungumálakunnáttu
- Reynslu af þjónustustörfum, reynsla af  
 hótelstörfum kostur. 
- Góð meðmæli 
- Stundvísi, heiðarleika og áreiðanleika.
  
Umsókn óskast send á netfangið: fanney@ip.is  
merkt móttaka/næturvakt . 

Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl 2016

RAFVIRKJAMEISTARI
REYKJAVÍK
Starf rafvirkjameistara á vitadeild Vegagerðarinnar í  
Reykjavík er laust til umsóknar.  Um er að ræða 100% starf. 

Starfssvið
•	 Viðhald	rafbúnaðar	fyrir	vegbúnað,	vita	og	siglingamerki	um		
	 allt	land
•	 Önnur	tilfallandi	störf

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Rafvirki	með	meistararéttindi	og	löggildingu	B	frá	
	 Mannvirkjastofnun
•	 Lágmarks	starfsreynsla	10	ár
•	 Bílpróf
•	 Frumkvæði	og	hæfni	til	að	vinna	sjálfstætt
•	 Góðir	samstarfshæfileikar
•	 Æskilegt	að	vera	sjóhraustur.	Fer	í	sjóferðir	árlega
•	 Vinnur	í	vitum	og	möstrum	og	því	nauðsynlegt	að	vera		
	 ekki	lofthræddur
	
Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt 
báðum kynjum og í samræmi við starfsmannastefnu Vegagerðar-
inar eru konur með tilskildar hæfniskröfur sérstaklega hvattar til 
að sækja um starfið.  

Æskilegt	er	að	umsækjendur	geti	hafið	störf	sem	fyrst.

Laun	eru	greidd	samkvæmt	kjarasamningi	ríkisins	og		
viðkomandi	stéttarfélags.
Umsóknarfrestur	er	til		2.	maí	2016.		Umsóknir	berist	mannauðs-
stjóra	netfang	oth@	vegagerdin.is.	Í	umsókninni	komi	fram	persónu-
legar	upplýsingar	ásamt	upplýsingum	um	þá	hæfni	sem	gerð	er.

Nánari	upplýsingar		um	starfið	veitir	Ólöf	Dagný	
Thorarensen	og	Sigurður	Áss	Grétarsson	í	síma	522	1000
Öllum	umsóknum	verður	svarað	þegar	ákvörðun	um	ráðningu		
hefur	verið	tekin.

Sölumaður á fasteignamiðlun
Við leitum að öflugum sölumanni sem er tilbúinn að takast á 

við spennandi sölumannsstarf og getur hafið störf strax.  
Ef þú ert vel skipulagður, hefur góða framkomu og ert 

lausnarsinnaður þá er þetta rétta starfið fyrir þig. 
Árangurstengd laun. 

Áhugasamir vinsamlega sendið inn umsóknir á box@frett.is 
merkt ,,Sölumaður fasteigna – 1903“

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnar�örður • 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.

Fást ehf óskar eftir að ráða röskan og laghentan einstakling til starfa á verkstæði.
Vinnutími er frá kl. 08:00 til kl 17:00 alla virka daga.

Starfsmaður á verkstæði
Hæfniskröfur

· Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð við �ölbreytt verkefni
· Smíðareynsla og tölvukunnátta kostur

Fást ehf starfar við ráðgjöf, hönnun,  sölu og framleiðslu á plexígleri og vélaplasti. 
Fyrirtækið býður einnig upp á ýmsa íhluti í tæki og tól til iðnaðar. 

Ertu 
fljúgandi fær?

Nánari upplýsingar er að finna á www.samgongustofa.is

Samgöngustofa  ı  Ármúli 2  ı  108 Reykjavík  ı  Sími 480 6000

H
V

ÍT
A

 H
Ú

S
IÐ

/S
ÍA

  
16

-1
17

9

Hjá Samgöngustofu hlakka um 140 öflugir starfsmenn til þess að þú bætist í hópinn. Lagt er upp 
með jákvæðan og skemmtilegan starfsanda, frumkvæði og þátttöku, auk þess sem mötuneytið er 
frægt fyrir frábæran mat. Þess utan er Samgöngustofa stjórnsýslustofnun samgöngumála sem 
annast eftirlit með flugi, siglingum og umferð. Á hverjum degi erum við að læra hvert af öðru og 
sinna viðskiptavinum af kostgæfni með það að markmiði að verða betri og betri. 

EFTIRLITSMAÐUR Í FLUGLEIÐSÖGUDEILD
Samgöngustofa óskar eftir að ráða eftirlitsmann í flugleiðsögudeild á mannvirkja- og leiðsögu-
sviði stofnunarinnar. Starfið felst í vottun og eftirliti með fyrirtækjum með starfsleyfi til flug-
leiðsöguþjónustu. Til flugleiðsögu teljast flugumferðar-, fjarskipta-, leiðsögu- og kögunarþjónusta, 
veðurþjónusta fyrir flug og upplýsingaþjónusta flugmála. Í starfinu felst framkvæmd úttekta og 
önnur sérfræðivinna í málaflokknum. Starfshlutfall er 100%.

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Menntun á sviði flugleiðsögu eða flugs, t.d. flugumferðarstjóri, flugmaður,    
  fluggagnafræðingur, flugradíó-, flugfjarskiptamaður eða veðurfræðingur 
  með flugveðurfræðiþekkingu
 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi er kostur
 • Þekking á gæðakerfum og reynsla á því sviði er kostur
 • Þekking á öryggisstjórnarkerfum (SMS) er kostur
 • Reynsla af tæknimálum tengdum flugi er kostur
 • Þekking á íslenskum og alþjóðlegum kröfum í flugleiðsögu er kostur
 • Mjög góð tök á ensku er skilyrði sem og gott vald á úrvinnslu og framsetningu upplýsinga

Leitað er að einstaklingi með góða samskiptahæfni og örugga og þægilega framkomu. Viðkomandi 
þarf að geta sýnt frumkvæði, sjálfstæði og fagmennsku í starfi, vera skipulagður og agaður í verkum 
sínum og geta unnið undir miklu álagi.

Í boði er fjölbreytt og spennandi starf í alþjóðlegu umhverfi, þar sem frumkvæði fær notið sín.

Nánari upplýsingar veitir Hlín Hólm, deildarstjóri flugleiðsögudeildar, í síma 480 6000.

Umsóknarfrestur er til 25. apríl 2016 
Hægt er að sækja um starfið rafrænt á www.samgongustofa.is/storf

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í 
a.m.k. sex mánuði ef staða losnar á ný. Starfskjör eru í samræmi við kjarasamning ríkisins og 
viðkomandi stéttarfélags. Samgöngustofa hvetur jafnt konur sem karla til að sækja um þessa stöðu.
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Starfssvið
   •  Dagleg stjórnun og starfsmannahald.
   •  Ábyrgð og yfirumsjón með öllum starfsþáttum
      bókasafns HR.
   •  Uppbygging safnkosts, þjónustu, búnaðar,
      aðstöðu og notendafræðslu.
   •  Fjárhagsáætlunargerð og eftirlit með henni.
   •  Stefnumótun. 
   •  Ritstýring á vef bókasafns HR.

Hæfniskröfur
   •  Meistarapróf í bókasafns- og upplýsingafræðum.
   •  Reynsla af sambærilegu starfi.
   •  Stjórnunarreynsla er skilyrði.
   •  Góð íslensku- og enskukunnátta.
   •  Þekking og áhugi á upplýsingum á rafrænu formi. 
   •  Þekking og reynsla af háskólastarfi er kostur.
   •  Metnaður, skipulagshæfileikar, sveigjanleiki og ögun
       í vinnubrögðum.

Forstöðumaður bókasafns og upplýsingaþjónustu
Háskólinn í Reykjavík leitar að forstöðumanni bókasafns og upplýsingaþjónustu. Forstöðumaður stýrir daglegri starfsemi 
bókasafns HR og ber ábyrgð á faglegum og fjárhagslegum rekstri einingarinnar. Forstöðumaður bókasafns heyrir undir 
framkvæmdastjóra gæða.

Umsóknarfrestur er til og með 24. apríl 2016.
Nánari upplýsingar veitir Kristján Kristjánsson (kk@ru.is), framkvæmdastjóri gæða, og Sigríður Elín Guðlaugsdóttir 
(sigridureg@ru.is), framkvæmdastjóri mannauðs. Umsóknum skal skilað á vef Háskólans í Reykjavík, radningar.hr.is. 
Farið er með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði fyrir einstaklinga og samfélag með 
siðgæði, sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi. Akademískar deildir háskólans eru fjórar: lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og verkfræðideild 
og viðskiptadeild. Kennsla og rannsóknir við Háskólann í Reykjavík mótast af sterkum tengslum við atvinnulíf og samfélag. Lögð er áhersla á 
þverfagleika, alþjóðlegt umhverfi, nýsköpun og góða þjónustu. Nemendur Háskólans í Reykjavík eru um 3800 í fjórum deildum og um 250 fastir 
starfsmenn við háskólann auk fjölda stundakennara.

Framhaldsskólakennari – 
Fjölbrautaskóli Vesturlands

Við Fjölbrautaskóla Vesturlands Akranesi er laus til um-
sóknar 1/1 staða framhaldsskólakennara í rafiðngreinum. 
Umsækjandi þarf að hafa sveinspróf í rafvirkjun. Æskilegt 
er að umsækjandi hafi háskólapróf í rafmagnstæknifræði, 
rafmagnsverkfræði eða rafmagnsiðnfræði. Laun eru sam-
kvæmt gildandi kjarasamningi KÍ og fjármálaráðherra og 
stofnanasamningi skólans.

Umsóknarfrestur er til 25. apríl og skulu umsóknir hafa 
borist skólameistara fyrir þann tíma. Ekki þarf að sækja 
um á sérstökum eyðublöðum. Umsókn með upplýsingum 
um starfsferil, meðmæli og afritum af prófskírteinum, skal 
senda til skólameistara Fjölbrautaskóla Vesturlands, 
Vogabraut 5, 300 Akranes. Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Upplýsingar um starfið og starfsaðstæður veitir Ágústa 
Elín Ingþórsdóttir skólameistari (agusta@fva.is), í síma  
433 2504. Á heimasíðu skólans, www.fva.is, er að finna 
ýmsar upplýsingar um skólann og starfsemi hans.
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VIÐ VILJUM KYNNAST ÞÉR BETUR.

STARFSSVIÐ 
• Þjónusta við viðskiptavini félagsins í tengslum við eignatjón
• Mat á tjónum og bótaskyldu, gerð kostnaðaráætlana  

og uppgjör eignatjóna
• Verkumsjón og samskipti við samstarfsaðila félagsins
• Yfirferð og frágangur gagna sem tengjast tjónum

HÆFNISKRÖFUR
• Verk- eða tæknifræðimenntun og/eða meistaragráða í iðngrein
• Frumkvæði, þjónustulipurð og framúrskarandi hæfni  

í mannlegum samskiptum
• Skipulögð vinnubrögð, vandvirkni og nákvæmni
• Gott vald á íslensku, bæði í töluðu og rituðu máli, auk hæfni í ensku
• Góð tölvukunnátta

Vörður tryggingar hf. er alhliða vátryggingafélag í eigu BankNordik. Félagið hefur vaxið hratt á undanförnum árum og í dag starfa um 70 manns hjá 
félaginu. Vörður er áhugaverður vinnustaður fyrir fólk sem vill taka þátt í frekari uppbyggingu og vexti félagsins á komandi árum. Hjá Verði er gildandi 
jafnréttisstefna sem stuðlar að því að einstaklingar njóti sömu launakjara og starfstækifæra óháð kyni. Félagið hefur hlotið Jafnlaunavottun VR sem 
staðfestir það launajafnrétti sem ríkir hjá félaginu.

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 17. APRÍL 2016
Nánari upplýsingar veitir Harpa Víðisdóttir mannauðsstjóri, harpa@vordur.is 
Eingöngu er tekið við umsóknum á vef félagsins www.vordur.is

VEISTU HVAÐ ÞÚ VILT?

Vörður leitar að tjónamatsmanni til að starfa í hópi metnaðarfullra starfsmanna félagsins. 
Starfið er í senn fjölbreytt og krefjandi.

MATSMAÐUR EIGNATJÓNA

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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Grunnskólinn á Hellu auglýsir !
Kennarar

  
Okkur vantar áhugasama kennara  

til starfa á næsta skólaári.  

Meðal kennslugreina eru kennsla í list- og  
verkgreinum (hlutastarf í smíði, textíl og tónlist).   

Einnig vantar okkur kennara til almennrar kennslu.

Upplýsingar um skólann má finna 
á heimasíðu skólans http://grhella.is/ 

Vinsamlegast hafið samband við undirritaða
og fáið frekari upplýsingar:

Sigurgeir Guðmundsson skólastjóri 
í síma 488 7021 / 894 8422

Hafdís Garðarsdóttir aðstoðarskólastjóri 
í síma 4887022 / 848 7780

Við sækjumst eftir hjúkrunarfræðingum sem búa yfir þekkingu og 
reynslu sem og nýútskrifuðum hjúkrunarfræðingum. Starfshlutfall er 
50-100%, vinnufyrirkomulag er samkomulagsatriði en fastar 
nætur vaktir eru einnig í boði.

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR 

Taugalækningadeild

Fullt starf sem felst í áætlanagerð, frávikagreiningu og öðrum verkefnum 
tengdum rekstri og fjármálum og hentar þeim sem eru töluglöggir og 
sjálfstæðir í vinnubrögðum. 

Á hagdeild starfa þverfagleg teymi sérfræðinga á ýmsum sviðum 
heilbrigðis- og hagmála við fjölbreytt og krefjandi verkefni, gjarnan  
í nánu samstarfi við stjórnendur og fjármálaráðgjafa spítalans.  
Starfið er laust frá 9. maí 2016 eða eftir nánara samkomulagi.

VIÐSKIPTAFRÆÐINGUR

Hagdeild

LANDSPÍTALI ... SUÐUPOTTUR ÞEKKINGAR!

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. 

NÁNARI UPPLÝSINGAR Á HEIMASÍÐU LANDSPÍTALA;  
WWW.LANDSPITALI.IS/MANNAUDUR OG STARFATORGI; WWW.STARFATORG.IS

Spennandi starf við meðferð og eftirfylgd barna- og unglinga í 
bráðateymi annars vegar og fjölbreytt starf við móttöku, meðferð og 
eftirfylgd barna og unglinga með þroska- og geðraskanir hins vegar. 
Töluverðir möguleikar til starfsþróunar.

Á göngudeild BUGL er unnið í þverfaglegum teymum og fjölbreytt 
meðferðarúrræði í boði.

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR

Göngudeild BUGL

Vilt þú vinna með samhentum hópi að meðferð einstaklinga með krabba-
mein? Við sækjumst eftir jákvæðum einstaklingi til starfa á krabba meins-
lækninga deild 11E sem er 15 rúma legudeild. Starfshlutfall og vinnutími er 
samkomulagsatriði en fastar næturvaktir koma vel til greina.

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

Krabbameinslækningadeild

 Sími 575 0000  ¬  www.sindri.is
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Sindri óskar eftir að ráða metnaðarfullan, þjónustulundaðan
og handlaginn starfsmann á rafmagnsverkstæði.

Starfið felst í almennri þjónustu og viðgerðum á rafmagnsverkfærum.

Hæfniskröfur 
¬ Nákvæm og öguð vinnubrögð
¬ Frumkvæði og metnaður í starfi
¬ Reynsla af sambærilegum störfum kostur

Upplýsingar um starfið veitir Kristján Páll Hrafnkelsson
í síma 575 0000 eða kph@sindri.is. 

Umsóknum skal skilað fyrir 23. apríl nk. 

Sindri er verslunar- og þjónustufyrirtæki
á sviði byggingalausna, festingarvara, véla, 
verkfæra og vinnufatnaðar.
Fyrirtækið var stofnað árið 1933 og er hluti
af Johan Rönning hf.

Hjá félaginu starfa rúmlega 90 starfsmenn
í Reykjavík, Kópavogi, Fjarðabyggð, 
Reykjanesbæ, Hafnarfirði, á Selfossi, 
Grundartanga og á Akureyri. 

Johan Rönning hefur í 5 ár í röð verið valið 
fyrirmyndarfyrirtæki VR og hlotið nafnbótina 
fyrirtæki ársins síðastliðin 4 ár.

Starfsmaður
á rafmagnsverkstæði

Skútuvogi 1  |  Viðarhöfða 6  |  Bæjarhrauni 12  |  Smiðjuvegi 1
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Samstarf er á milli sjö sveitarfélaga í Árnessýslu á sviði skóla- og velferðar-
þjónustu.  Einn  forstöðumaður er yfir svæðinu og er sameiginleg skóla-
þjónustu- og velferðarnefnd sem  markar þjónustunni stefnu í samvinnu við 
þá sem málið varðar.  Lögð er áhersla á heildarsýn í  málefnum einstaklinga 
og fjölskyldna.  Skóla- og velferðarþjónustan skiptist í kennsluráðgjöf,  
sálfræðiþjónustu, félagslega ráðgjöf barnavernd, málefni eldri borgara og 
málefni fatlaðs fólks.

Skólaþjónusta Árnesþings óskar eftir
kennsluráðgjafa  til starfa

Staða kennsluráðgjafa fyrir leik- og grunnskóla á starfssvæði 
skólaþjónustu Árnesþings er laus til umsóknar.  Um er að ræða 
100% stöðu.  Í sveitarfélögunum eru unnin fjölbreytt verkefni á 
sviði skóla- og velferðarmála og svigrúm er til nýrra verkefna og 
vinnubragða.

Starfssvið kennsluráðgjafa
• Stuðningur við nýbreytni- og þróunarstarf skóla, m.a. með  
 ráðgjöf við stjórnendur og starfsmenn leik- og grunnskóla til að  
 efla þá í starfi og stuðla að samstarfi þeirra. 
• Forvarnarstarf og ráðgjöf um snemmtæka íhlutun með áherslu á  
 sjálfbærni skólanna við lausn mála sem upp koma. 
• Eftirfylgd markmiða skólaþjónustunnar og skólanna og mat  
 á árangri.
• Fræðsla og/eða handleiðsla vegna mála einstaklinga eða hópa.
• Skipulagning á sameiginlegri símenntun starfsfólks leik- og  
 grunnskóla og stuðningur við starfsþróun.

Kennsluráðgjafi hefur frumkvæði að verkefnum í anda markmiða 
þjónustunnar og vinnur í þverfaglegu samstarfi við starfsmenn 
skólanna, sálfræðinga, talmeinafræðinga,  félagsráðgjafa, starfsfólk 
heilbrigðisþjónustu, aðra sérfræðinga, foreldra o. fl. til að stuðla að 
skilvirkni þjónustunnar. 

Menntunar- og hæfniskröfur kennsluráðgjafa
• Kennaramenntun og réttindi til að kenna í grunnskóla
• Framhaldsnám sem nýtist í starfi er æskilegt
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Skipulagshæfileikar
• Frumkvæði
• Hæfni í þverfaglegu samstarfi
• Lipurð og færni í samskiptum

Umsóknarfrestur er til 30. apríl 2016.

Umsóknir sendist til Hveragerðisbæjar, Sunnumörk 2, 810  
Hveragerði eða á netfangið maria@hveragerdi.is.  
Með umsóknum fylgi ferilskrá um störf umsækjanda og menntun.  
Í samræmi við jafnréttisstefnu sveitarfélaganna eru bæði karlar 
og konur hvött til að sækja um störfin. Nánari upplýsingar veita:  
María Kristjánsdóttir forstöðumaður Skóla- og velferðarþjónustu 
Árnesþings netfang maria@hveragerdi.is og Hrafnhildur Karlsdóttir 
kennsluráðgjafi og teymisstjóri, netfang hrafnhildur@arnesthing.is

Olíudreifing   |   Hólmaslóð 8-10   |   101 Reykjavík   |   sími 550-9900   |   odr@odr.is   |   www.oliudreifing.is

Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða í framtíðar- og sumarstörf.

Við leitum að bílstjórum með meirapróf í framtíðar- og sumarstörf í 
Reykjavík og í sumarstörf á Akureyri og á Reyðarfirði. Um fjölbreytt störf 
er að ræða við olíudreifingu beint á vinnuvélar, tanka og skip.

Leitað er af fólki sem hefur ríka þjónustulund og getur unnið
sjálfstætt.

Olíudreifing greiðir ADR námskeið og laun á námskeiðstíma fyrir
þá bílstjóra sem ekki hafa ADR réttindi. Við hvetjum jafnt konur og
karla til að sækja um störfin.

Nánari upplýsingar veitir Helgi Marcher Egonsson í síma 550 9937 (Reykjavík 
og Austurland) og Guðjón Páll Jóhannsson í síma 550-9910 (Akureyri)

Umsóknir 
sendist á

odr@odr.is.

Umsóknarfrestur 
er til 22. apríl

Meiraprófsbílstjórar óskast

Meginstarfsemi Olíudreifingar er dreifing og birgðahald á fljótandi eldsneyti. Olíudreifing rekur 
einnig bifreiða-, járnsmíða-, dælu- og rafmagnsverkstæði. Starfsmenn félagsins eru um  130 
talsins á starfsstöðvum víðsvegar um landið. Starfað er samkvæmt gæðavottuðum vinnuferlum. 

Hjá AGR Dynamics starfar ö�ugur hópur sérfræðinga við hugbúnaðarþróun og vörustjórnunarráðgjöf 
fyrir alþjóðlegan hóp viðskiptavina. Vegna aukinna verkefna óskum við eftir kraftmiklum sérfræðingum 
til starfa á skemmtilegum vinnustað við spennandi og kre�andi verkefni.

Fjölbreytt störf hjá alþjóðlegu 
upplýsingatæknifyrirtæki

NAV og LS NAV ráðgjöf og þjónusta

Umsækjendur skulu senda upplýsingar um menntun og starfsreynslu á job@agrdynamics.is 
fyrir 18. apríl.  Nánari upplýsingar veitir Haukur Hannesson, framkvæmdastjóri í 
síma 512-1000 eða job@agrdynamics.is.  Fullum trúnaði heitið.

NAV og LS NAV forritun og ráðgjöf

AGR Dynamics er alþjóðlegt hugbúnaðarfyrirtæki sem hefur frá stofnun, árið 1997, þróað eigin lausnir til hagræðingar í 
rekstri aðfangakeðjunnar. Á skrifstofum okkar á Íslandi, Bretlandi og í Danmörku starfa 25 manns sem 
þjónusta alþjóðlegan hóp viðskiptavina.

AGR Dynamics    -    Katrínartún 2    -   105 Reykjavík     -     sími: +354 512 1000       -      www.agrdynamics.is

Við leitum að ö�ugum einstaklingi til að sinna ráðgjöf og þjónustu á sviði Dynamics NAV og LS NAV 
Verkefnin eru mjög �ölbreytt, viðskiptaráðgjöf, greiningarvinna og þjónusta við stækkandi viðskiptavinahóp 
Reynsla og þekking í notkun á Dynamics NAV og LS NAV æskileg
Háskólamenntun í viðskiptafræði, tölvunarfræði,  verkfræði eða sambærilegt
Góð enskukunnátta, hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og nákvæmni í star�

Fjölbreytt starf við NAV og LS NAV forritun ásamt ráðgjöf til viðskiptavina
Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði eða sambærilegt
Reynsla í NAV, LS NAV, Exchange, PowerShell, O�ce, CRM og SharePoint æskileg
Góð enskukunnátta, hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og nákvæmni í star�



| AtvinnA | LAUGARDAGUR  9. apríl 2016 13

VERKFRÆÐISTOFA

S. SAGA ehf
S. Saga ehf er  verkfræðistofa í Kópavogi sem sérhæfir sig í burðar-
virkishönnun og ráðgjöf. Erum með verkefni á Íslandi og Noregi  og 
vegna aukinna umsvifa leitum við starfsfólks í eftirtalin störf

Óskum við eftir að ráða byggingartækni- eða verk-
fræðing í fullt starf. Um framtíðarstarf er að ræða.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Bs í tækni- eða verkfræði skilyrði
• Frumkvæði og faglegur metnaður
• Góð samskiptahæfni
• Tölvukunnátta

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Almenn hönnun burðavirkis fyrir mannvirki.

Óskum einnig eftir að ráða tækniteiknara í fullt starf.  
Um framtíðarstarf er að ræða.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun í tækniteiknun skilyrði
• Kunnátta í Revit og AutoCad
• Frumkvæði og faglegur metnaður
• Góð samskiptahæfni

Helstu verkefni:
• Teiknun burðavirkis
• Teiknun lagna
• Magntaka

Frekari upplýsingar veitir Vignir Jónsson í síma 859 50 90
Áhugasamir sendi umsókn á vignir@ssaga.is

Umsóknarfrestur er til 22. april.

Starfssvið - Bílstjóra:
• Akstur og þjónusta við farþega.
• Umsjón og umhirða bifreiða.
Menntun og hæfniskröfur:
• Aukin ökuréttindi D.
• Reynsla af akstri hópferða er æskileg.
• Hreint sakavottorð.
• Ensku- og/eða íslenskukunnátta.  
• Rík þjónustulund og færni í  
   mannlegum samskiptum.

Sterna Travel er framsækið ferðaþjónustu-
fyrirtæki sem sérhæfir sig í dagsferðum frá 
Reykjavík allt árið um kring og hringpassa 
um Ísland yfir sumartímann. Óskum eftir 
bílstjórum í fullt starf og hlutastörf.  

Farið verður með upplýsingar sem trúnaðarmál,  
vinsamlegast sendið fyrirspurnir og ferilskrá á 

Töru Ósk - tara @sternatravel.com 
 

Óskum eftir bílstjórum í fullt starf og 
hlutastörf og einnig Bifvélavirkja.

Bílstjóri 
Starfssvið bílstjóra:
• Akstur og þjónusta við farþega.
• Umsjón og umhirða bifreiða.

Menntun og hæfniskröfur:
• Aukin ökuréttindi D.
• Reynsla af akstri hópferða er æskileg.
• Hreint sakavottorð.
• Ensku- og/eða íslenskukunnátta.
• Rík þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum.

Bifvélavirki 
Bifvélavirki óskast til starfa hjá Sterna Travel.
Spennandi og fjölbreytt starf fyrir duglegan og metnaðarfullan 
einstakling. 

Starfssvið biflvélavirkja:
• Vinna við viðgerðir á hópferðabifreiðum.
• Greina bilanir
• Gera við tæki
• Þjónusta tæki

Hæfniskröfur:
• Sveinspróf í bifvélavirkjun/vélvirkjun
• Gilt bílpróf, meirapróf æskilegt
• Stundvísi
• Snyrtimennska
• Góða samskiptahæfileika
• Góða þjónustulund
• Heiðarleg, áreiðanleg og vönduð vinnubrögð
• Geta sýnt frumkvæði í starfi og unnið sjálfstætt
• Góða íslensku- og enskukunnáttu

Farið verður með upplýsingar sem trúnaðarmál.   
Vinsamlegast sendið fyrirspurnir og ferilskrá á
Töru Ósk - tara@sternatravel.com

Sterna Travel er framsækið ferðaþjónustufyrirtæki sem 
sérhæfir sig í dagsferðum frá Reykjavík allt árið um kring  
og hringpassa um Ísland yfir sumartímann. 

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn. Seðlabankinn 
fer með stjórn peningamála á Íslandi og er meginmarkmið hennar stöðugleiki í verðlagsmálum. Seðla-
bankinn skal ennfremur stuðla að fjármálastöðugleika og sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki 
hans sem seðlabanka, svo sem að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármála-
kerfi, þ.m.t. greiðslukerfi í landinu og við útlönd.

Laust starf hjá Seðlabanka Íslands

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða forritara til starfa. Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfstöð í Reykjavík. 

Starfið er í upplýsingatækniþjónustu sem er eining innan rekstrar- og starfsmannasviðs bankans. Upplýsingatækniþjónusta 
annast þróun, rekstur og viðhald á tölvukerfi og hugbúnaði bankans.  

Seðlabankinn leitar eftir starfskrafti með þjónustulund, metnað, frumkvæði, sjálfstæði og ögun í vinnubrögðum og áhuga á að takast 
á við krefjandi verkefni. Bankinn býður upp á gott starfsumhverfi og góða möguleika á endurmenntun/símenntun. 

Sótt skal um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is. Umsóknir gilda í sex mánuði. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu 
og jafnréttisáætlun bankans. Umsóknarfrestur er til og með 25. apríl 2016.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Arnar Freyr Guðmundsson, forstöðumaður upplýsingatækniþjónustu, í síma 569-9600. 

Forritari

Starfssvið forritara:
• Þarfagreining, forritun og viðhald hugbúnaðar. 
• Samskipti við ytri þjónustuaðila.
• Skjölun og gerð leiðbeininga fyrir notendur.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í tölvunarfræðum, hugbúnaðarverkfræði 

eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi.
• Þekking á forritun í Microsoft umhverfi (Visual Studio 

2015). 
• Þekking á forritun sem tengist SQL Server. 
• Þekking á XML, vefþjónustum og þjónustumiðaðri 

högun (SOA). 
• Þekking á viðskiptagreind er kostur.
• Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi.
• Færni í mannlegum samskiptum.

Mobile Developers
We are seeking talented and driven 
mobile developers to join our LS Omni 
team. The main responsibility is to design 
and implement mobile applications 
running on smartphones and tablets 
along with associated web services.

Mobile Development Manager 
We are seeking an experienced Development 
Manager to guide the development of our 
LS Omni product line involving mobility 
and eCommerce.  Our pipeline has many 
exciting projects for our team, so we are 
seeking a talented person to join us for these 
interesting times ahead.

Amazing 
App-ortunities!
LS Retail is a growing international company with customers in more than 120 countries. 
Our team consist of over 180 Innovative individuals with a clear mission to be the world’s 
leading provider of software solutions for Retail and Hospitality.

Applications are due by April 17 
Submissions & CVs at www.LSRetail.com/jobs
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Smáraskóli 
óskar eftir aðstoðarskólastjóra 

Smáraskóli óskar eftir aðstoðarskólastjóra.

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Kennsluréttindi	og	kennslureynsla	á	grunnskólastigi	skilyrði
•	 Framhaldsmenntun	(MA,	MEd,	MBA	eða	Diplóma)	á	sviði	uppeldis-	og		 	
	 menntunarfræða,	stjórnunar	eða	sambærilegum	greinum	er	æskileg
•	 Reynsla	af	stjórnun	og	faglegri	forystu	á	sviði	kennslu	og	þróunar	í	
	 grunnskólastarfi	skilyrði
•	 Metnaður	í	starfi	og	áhugi	á	skólaþróun	
•	 Forystuhæfileikar,	samskiptahæfni	og	góðir	skipulagshæfileikar.	

Einungis	er	hægt	að	sækja	um	starfið	á	vef	Kópavogsbæjar	www.kopavogur.is	

Umsóknarfrestur er til og með 25. apríl 2016.		

Allar	nánari	upplýsingar	um	starfið	má	finna	á	vef	Kópavogsbæjar	undir	auglýst	störf.

Upplýsingar	gefur	skólastjóri,	Friðþjófur	Helgi	Karlsson,	í	símum	441-4800	og	863-6810.		

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

Smáraskóli	er	tveggja	

hliðstæðu,	heildstæður	

grunnskóli	með	um	

370	nemendur.		Skólinn	

er	staðsettur	neðst	í	

Kópavogsdal	í	fallegu	

umhverfi	nálægt	íþróttavelli	

Kópavogs,	Fífunni	og	

Kópavogslæk.		Skólinn	er	

þekktur	fyrir	útivistarátak	

sitt	og	blómlegt	tónlistarlíf.		

Einkunnarorð	skólans	eru;	

virðing,	vöxtur,	viska	og	

víðsýni.		

Helstu verkefni
• Mat á lánsumsóknum og greiningarvinna fyrir 

lánanefnd og stjórn Byggðastofnunar

• Skjalagerð í tengslum við útlánastarfsemina

• Upplýsingasöfnun, skýrsluskrif og önnur verkefni á 
sviði atvinnu- og byggðaþróunar

• Stjórnarseta í fyrirtækjum sem Byggðastofnun á hlut í

• Samskipti við viðskiptavini Byggðastofnunar og aðrar  
 lánastofnanir

Staðsetning starfsins er á Sauðárkróki. Launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningi Samtaka starfsmanna 
fjármálafyrirtækja.

Um er að ræða fullt starf.

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til 30. apríl nk. og skulu umsóknir 
með upplýsingum um menntun og starfsreynslu 
sendar til Byggðastofnunar, Ártorgi 1, 550 Sauðárkróki 
eða á netfangið postur@byggdastofnun.is. 
Ekki er um sérstök umsóknareyðublöð að ræða.

Öllum umsóknum verður svarað.

Byggðastofnun hefur fengið jafnlaunavottun VR og greiðir körlum og 
konum jöfn laun og býður sömu kjör fyrir jafn verðmæt störf.  
Byggðastofnun er vinnustaður þar sem bæði karlar og konur eiga 
jafna möguleika til starfa.  Byggðastofnun hefur það að markmiði að 
vera eftirsóknarverður vinnustaður fyrir hæfa og metnaðarfulla 
starfsmenn.  Öflugt starfsmannafélag er innan stofnunarinnar.  
Hjá stofnuninni starfa 24 vel menntaðir starfsmenn sem hafa 
fjölbreytta reynslu.

www.byggdastofnun.is Sími: 455 54 00

Byggðastofnun óskar
eftir að ráða sérfræðing
á fyrirtækjasvið 

Sauðárkrókur er höfuðstaður Skagafjarðar og einn öflugasti 
byggðakjarni landsbyggðarinnar. Þar er fjölbreytt og öflugt atvinnulíf. 
Fjölbreytt þjónusta er í boði, kröftugt menningarlíf og öflugt íþróttalíf. 
Boðið er upp á skóla á öllu skólastigum, frá leikskóla til háskóla. 
Íbúar Sauðárkróks eru um 2.600 talsins.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði viðskipta eða hagfræði, 

eða önnur sambærileg menntun og víðtæk þekking 
á íslensku atvinnulífi og samfélagi. 

• Reynsla af starfi hjá fjármálafyrirtæki æskileg
 en ekki skilyrði

• Hæfni í lestri og greiningu ársreikninga og annarra 
fjárhagsupplýsinga. 

• Reynsla af greiningarvinnu og mjög góð 
greiningarhæfni

• Góð færni í að tjá sig í rituðu og töluðu máli

• Nákvæm og öguð vinnubrögð og hæfni til að vinna 
undir álagi. 

• Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi ásamt hæfni 
til að vinna sjálfstætt og í hópi. 

• Hæfni í mannlegum samskiptum 

Meginverkefni sérfræðings
á fyrirtækjasviði er greining 
lánsbeiðna og samskipti
við viðskiptavini. 

Nánari upplýsingar veitir Elín Gróa Karlsdóttir, forstöðumaður fyrirtækjasviðs,
í síma 455 5400 eða í netfanginu elin@byggdastofnun.is.

Bílstjóri / lagerstarfsmaður
Vogabær ehf óskar eftir að ráða bílstjóra/lagermann  

til sumarafleysinga sumarið 2016

Leitað er eftir starfsmanni til starfa á lager fyrirtækisins að 
Eyrartröð 2a í Hafnarfirði auk þess að leysa af í útkeyrslu.

Helstu verkefni:
• Tiltekt pantana
• Dreifing á vörum til verslana og veitingastaða á Höfuð- 

borgarsvæðinu og á Suðurnesjum
• Önnur tengd lagerstörf

Menntun og hæfniskröfur:
• Meirapróf eða bílpróf tekið fyrir 1.júní 1993
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Reynsla af lagerstörfum og útkeyrslu
• Góð framkoma
• Íslenskukunnátta

Umsóknarfrestur er til og með 18. apríl 2016

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá til Davíðs  
Ingimundarsonar sölustjóra á netfangið david@mjolka.is

Vogabær ehf, Eyrartröð 2a, 220 Hafnarfjörður  
www.vogabaer.is - sími: 414-6500

Sölumaður
Vogabær ehf óskar eftir að ráða sölumann 

til sumarafleysinga sumarið 2016

Leitað er eftir starfsmanni í söludeild fyrirtækisins.

Helstu verkefni:
• Heimsóknir í verslanir á Höfuðborgarsvæðinu 
 og á suðurlandi
• Sala á vörum í verslanir, ganga frá þeim og framstilla

Menntun og hæfniskröfur:
• Bílpróf
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
• Góð framkoma
• Íslenskukunnátta

Umsóknarfrestur er til og með 18. apríl 2016

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá til Davíðs  
Ingimundarsonar sölustjóra á netfangið david@mjolka.is

Vogabær ehf, Eyrartröð 2a, 220 Hafnarfjörður  
www.vogabaer.is - sími: 414-6500

www.intellecta.is

RÁÐGJÖF
•	Að	gera	betur	í	dag	
en	í	gær	er	drifkraftur	
nýrra	hugsana	og	
betri	árangurs

RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
•	Réttir	starfsmenn	í	
réttum	hlutverkum	
ræður	mestu	um	
árangur	fyrirtækja

•	Rannsóknir	auka	
þekkingu	og	
gera	ákvarðanir	
markvissari

Við gætum  
verið með næsta  
starfsmann  
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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VINNUBÚÐIR ÞEISTAREYKJUM

ERT ÞÚ Í ÆVINTÝRALEIT?
Spennandi störf í fallegu umhverfi

LNS Saga ehf. er ungt og framsækið fyrirtæki á verktakamarkaði, sem 
býður upp á spennandi og metnaðarfullt starfsumhverfi. 

Vegna vinnu á Þeistareykjum vantar okkur kraftmikla einstaklinga í 
fjölbreytt þjónustustörf. Þeistareykir eru staðsettir rétt utan við Húsavík.

Meðhöndlun umsókna er 
trúnaðarmál  og öllum 
umsækjendum verður svarað. 
Við hvetjum alltaf fólk af báðum 
kynjum til að sækja um störf 
hjá okkur.

LNS Saga ehf. | Hlíðasmári 4 | 201 Kópavogur | Sími 511 7040 | www.lns.is

VIÐ LEITUM AÐ;
- Matráð með góða reynslu
- Starfsfólki í mötuneyti
- Starfsfólki við ræstingarstörf

• Reynsla af sambærilegum störfum kostur
•  Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst

Nánari upplýsingar um störfin veitir Ólafur H. Harðarson 
í gegnum tölvupóst: olafur.hardarson@lns.is

Áhugasamir sendi umsókn í gegnum ráðningarkerfi 
fyrirtækisins á heimasíðu: www.lns.is - fyrir 25. apríl 2016. 
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar. 
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Útskálum 6 - 8 • sími 488 7020 • grhella@grhella.is • http://grhella.is/

Grunnskólinn á Hellu auglýsir !
Kennarar

  
Okkur vantar áhugasama kennara  

til starfa á næsta skólaári.  

Meðal kennslugreina eru kennsla í list- og  
verkgreinum (hlutastarf í smíði, textíl og tónlist).   

Einnig vantar okkur kennara til almennrar kennslu.

Upplýsingar um skólann má finna 
á heimasíðu skólans http://grhella.is/ 

Vinsamlegast hafið samband við undirritaða
og fáið frekari upplýsingar:

Sigurgeir Guðmundsson skólastjóri 
í síma 488 7021 / 894 8422

Hafdís Garðarsdóttir aðstoðarskólastjóri 
í síma 4887022 / 848 7780

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

  www.talent.is  |  talent@talent.islind@talent.is bryndis@talent.is

Við gætum  
verið með næsta  
starfsmann  
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Bílstjóri
m/meirapróf

Matfugl ehf.
...óskar eftir að ráða bílstjóra 

með meirapróf 
í vörudreifingu fyrirtækisins.

Ekki er verra að viðkomandi hafi einhverja 
reynslu við útkeyrslu og umsjón bíla.  

Góð þjónustulund, reglusemi, 
stundvísi og frumkvæði.

Upplýsingar um starfið veitir 
Jósep Svanur í síma 412 1403

 svanur@matfugl.is

Matfugl ehf - Völuteig 2 - 270 Mosfellsbæ

Sjúkraliði óskast til starfa í öryggisíbúðum  
Eirhamra Mosfellsbæ, um er að ræða hlutastarf.

Nánari upplýsingar veita: 
Birna Svavarsdóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar og Edda 
Björk Arnardóttir mannauðsstjóri í síma 522 5700.
Umsóknir má einnig senda rafrænt á birna@eir.is 
og edda@eir.is

  
 Hjúkrunarheimili og öryggisíbúðir 
 Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík

Sjúkraliði óskast á Eirhamra  
öryggisíbúðir Eirar í Mosfellsbæ

Hönnunarsta›all - GrunnurMosfellsbær

RÉTT LITAMEÐFERÐ MERKIS

MERKI Í LIT
Tákn – 100% Pantone 371
           eða samsvarandi CMYK gildi
Letur – Svart

TÁKN NOTAÐ EINGÖNGU
100% Pantone 371

ÞEGAR PRENTAÐ ER Í EINUM PRENTLIT
Tákn og letur – 100% Pantone 371

Mosfellsbær

Mosfellsbær

Varmárskóli er rúmlega hálfrar aldar gamall skóli staðsettur við Skólabraut í Mosfellsbæ. Skólinn er í tveimur byggingum og er að hefja þriðju 
starfsstöðina í Brúarlandi. Við skólann eru yfir  700 nemendur og 100 starfsmenn. Varmárskóli leggur upp með gildi Mosfellsbæjar sem eru 
virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja. Skólinn er staðsettur í náttúruparadís og lögð er áhersla á nýtingu umhverfis í námi nemenda. 
Skólinn er með glæsilega útikennslustofu og vorið 2014 flaggaði skólinn Grænfánanum í annað sinn.

Varmárskóli auglýsir eftir deildarstjóra sérkennslu í 50% stjórnun og 50% kennslu frá hausti
 
• Í starfinu felst yfirumsjón með skipulagi sérkennslu hjá nemendum í 1. – 6.bekk. Viðkomandi starfar með teymi sérkennara. 

Viðkomandi heldur utan um stuðningsúrræði, greiningar og að lestrarstefnu sé fylgt eftir í áðurnefndum árgöngum.  
Viðkomandi situr nemendarráðsfundi og sér um fundargerðir.

Varmárskóli auglýsir eftir kennurum fyrir næsta skólaár

Leitað er eftir kennurum á yngsta og miðstigi í almenna umsjónarkennslu. 
 Gott er að hafa þekkingu m.a. á byrjendalæsi, Læsi til náms eða öðru er styrkir og eflir nemendur í grunnfærni náms. 
 Leitað er eftir íslenskukennara og náttúrufræðikennara á unglingastig (7.-10. bekkur) . 
 
Leitað er eftir að kennara til að kenna tónlist. 
 Um er að ræða tilraunaverkefni þar sem viðkomandi kennari fær tækifæri til að starfa með kennurum að tvinna tónlist við 

nám nemenda á fjölbreyttan hátt. Viðkomandi þarf að hafa góða samskipta-færni bæði við nemendur og samstarfsfólk og 
vera tilbúinn að sýna gott frumkvæði. Ekki er verra að viðkomandi búi að fjölþættri reynslu á þessum sviðum

 Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands íslenskra sveitarfélaga við Kennarasamband Íslands.

Leitað er eftir kröftugum stuðningsfulltrúum sem hafa reynslu og áhuga á að starfa með fjölbreyttum nemendahópi skólans. 
 Stuðningsfulltrúanám er æskilegt. Krafist er íslenskukunnáttu og færni í tölvum. Í boði er 70% starfshlutfall sem er hægt 

að hækka í 100% ef vinnu í frístundaseli er bætt við. Ef þú ert til dæmis hress ungur einstaklingur sem ert óviss um hvað þú 
ætlar að taka þér fyrir hendur í framtíðinni, hefur gaman af lífinu og skemmtilegu fólki, þá gæti þetta verið það sem þú ert 
að leita að!

Frekari upplýsingar um þessi störf veita skólastýrur Varmárskóla:
Þórhildur Elfarsdóttir s. 863- 3297 og Þóranna Rósa Ólafsdóttir s. 899-8465

Lausar eru stöður í frístundseli Varmárskóla næsta haust. 
Um er að ræða 40-50% stöður, vinnutími frá 13-16/17. 
Skilyrði er að viðkomandi hafi gaman að börnum og hafi áhuga að vinna að fjölbreyttu frístundastarfi. 

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Hilmarsdóttir forstöðumaður Frístundaselsins í síma 693-6721. 
Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands íslenskra sveitarfélaga við Starfsmannafélag Mosfellsbæjar.

Umsóknir með ferilsskrá sendist á netfangið: thoranna@varmarskoli.is  eða thorhildur@varmarskoli.is
Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um störfin.

Umsóknarfrestur er til 25.04 2016

Virðing – jákvæðni – framsækni – umhyggja

Deildarstjóri sérkennslu, kennarar, stuðningsfulltrúar og starfsmenn 
í frístundasel, óskast við Varmárskóla haustið 2016

Stálnaust sérhæfir sig í smíðum á færiböndum og ýmsum 
lausnum fyrir matvælaiðnaðinn, ásamt því  að annast alla  
aðra smíði úr ryðfríu stáli og áli.
 
Einnig bjóðum við uppá vatnsskurð á flestum efnum.

Óskum eftir að ráða

Járnsmiði, vönum ryðfrírri smíði
Kunnátta í rennismíði æskileg.

Einnig óskum við eftir manni á tölvustýrða vatnsskurðarvél.

Upplýsingar gefur Svanþór í síma 849-5846 
eða svanthor@stalnaust.is
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Við á Hvíta húsinu glímum við lúxusvandamál: Óteljandi spennandi verkefni fyrir einstaklega 
áhugaverða viðskiptavini. Við leitum að liðsauka í samstilltan og skemmtilegan hóp. 

VIÐ LIFUM Á ÁHUGAVERÐUM TÍMUM OG LEITUM AÐ FÓLKI Í ÁHUGAVERÐ STÖRF 

SamskiptaráðgjafiBirtingaráðgjafiArt Director Grafískur hönnuður

Umsóknarfrestur til 16. apríl nk.
Þú finnur frekari upplýsingar 
um störfin og hvernig þú átt 
að sækja um á hvitahusid.is.

Við leitum að hugmyndaríkum 
og áhugasömum leiðtoga 
með gott auga og reynslu.  

Okkur vantar snjallan og 
duglegan birtingaráðgjafa 
í tímabundið starf.

Við þurfum kláran og 
hugmyndaríkan grafískan 
hönnuð í liðið. 

Við leitum að öflugum og 
reynslumiklum sérfræðingi 
á samskiptasvið.
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Ölgerðin er eitt stærsta 

fyrirtækið á sínu sviði.  

Ölgerðin framleiðir, flytur inn, 

dreifir og selur matvæli og 

sérvöru af ýmsum toga. 

Áhersla er lögð á að vörur 

fyrirtækisins séu fyrsta flokks 

og að viðskiptavinir þess  

geti gengið að hágæða 

þjónustu vísri.

Meiraprófsbílstjóri

www.olgerdin.is

Ölgerðin leitar að  
öflugum og jákvæðum  
meiraprófsbílstjóra  
í dreifingu. 

Ölgerðin rekur 15 bíla  
dreifikerfi ásamt  
úthýstum leiðum.

Umsóknarfrestur er  
ti l og með 20. apríl nk. 

Sótt er um á heimasíðu Ölgerðar innar: 
http://umsokn.olgerdin.is 

Far ið verður með al lar umsóknir  
sem trúnaðarmál og þeim svarað.

HLUTVERK OG ÁBYRGÐ:

• Dreif ing og afhending pantana

• Samskipt i  v ið v iðskiptavini

• Ti l fa l landi störf sem t i lheyra dreif ingu

MENNTUNAR-  
OG HÆFNISKRÖFUR

• Aldur 25+

• Hreint sakavottorð

• Meirapróf + trai ler-rétt indi

• Ís lenskukunnátta

• Sjál fstæði ,  frumkvæði og stundvís i

• Líkamleg hreyst i ,  snyrt imennska  
og geta t i l  að v inna undir á lagi

• Samviskusemi, þjónustulund  
og jákvæðni

HELLULAGNINGAR 
Vantar vana hellulagningamenn til starfa hjá BYGG

Mikill vinna í boði fyrir duglega menn

Upplýsingar veitir Jón Hákon í síma 693-7319.

HJÚKRUNARFORSTJÓRI
Sunnuhlíð hjúkrunarheimili óskar eftir að ráða 

 hjúkrunarforstjóra til starfa.

Umsækjendur skulu vera hjúkrunarfræðingar að mennt 
 og hafa haldgóða reynsla af rekstri hjúkrunarheimila.   
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til 25. apríl.  Nánari upplýsingar veitir 
Kristján Sigurðsson gsm 618 9200 og skal senda 

 umsóknir á:   kristjan@sunnuhlid.is

Sími 5 100 600  >>  www.timon.is

Umsóknir sendist á job@trackwell.is til og með 17. apríl 

Helstu verkefni
 >>  Ráðgjöf og greining á þörfum viðskiptavina
 >>  Reikniregluforritun til útreikninga launa
 >>  Samskipti við viðskiptavini og úrvinnsla þjónustubeiðna
 >>  Þátttaka í innleiðingum og þjónusta

Menntunar- og hæfniskröfur
>>  Áhugi á forritun er nauðsynlegur, reynsla í forritun er kostur
>>  Nákvæmni, góð þjónustulund og lipurð í samskiptum
>>  Áhugi á mannauðsmálum fyrirtækja
>>  Háskólanám sem nýtist í starfi

Trackwell leitar að áhugasömum liðsmanni í Tímon teymið okkar 
sem sér um ráðgjöf og þjónustu við viðskiptavini Tímon

Tímon ráðgjafi

Búmaður / umsjónarmaður  
við Tilraunastöð HÍ í meinafræði 

að Keldum
Laust er til umsóknar starf búmanns  /  umsjónarmanns.
Starfið felst í daglegri umhirðu dýra, viðhaldi fasteigna, véla 
og tækja, umsjón með svæðinu og öryggiseftirliti.  Viðkomandi 
þarf að hafa bílpróf og geta unnið um helgar eftir ákveðnu  
vinnutímaskipulagi.

Hæfnis-  og menntunarkröfur
Krafist er reynslu af bústörfum,  þjónustulipurðar og hæfni í 
mannlegum samskiptum.  Búfræðimenntun eða iðnmenntun 
er æskileg.

Til greina kemur að viðkomandi hafi búsetu á staðnum og 
sinni ákveðnum öryggisþáttum.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum stéttarfélaga 
opinberra starfsmanna við fjármálaráðuneytið. Við ráðningu 
í störf við Tilraunastöðina er tekið mið af jafnréttisstefnu 
Keldna.

Nánari upplýsingar veitir framkvæmdastjóri  sími 5855100
Umsókn og ferilskrá sendist framkvæmdastjóra Keldna fyrir 
26.04.2016 (netfang helgihe@hi.is). 
Öllum umsóknum verður svarað.

Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að 
Keldum er háskólastofnun með margþætta starfsemi.  
Stofnunin sinnir grunn- og þjónusturannsóknum í líf- 
og læknisfræði dýra og manna. Tilraunastöðin sinnir 
einnig þjónustu vegna heilbrigðiseftirlits í dýrum og 
eftirlits með búvöruframleiðslu.

Viltu vinna við fjölbreytt og skemmtilegt starf?

HRAFNISTA

Á Hrafnistuheimilunum starfa um 1.000 
manns og algengt er að á heimilunum  
vinni tvær eða þrjár kynslóðir starfsmanna. 
Á Hrafnistuheimilunum er boðið upp á heim- 
ilislegt umhverfi og góðan starfsanda auk 
þess sem lögð er áhersla á faglega þjónustu 
við heimilisfólkið. Starfsfólki gefst þar 
ómetanlegt tækifæri til að afla sér reynslu 
og kynnast starfi á sviði öldrunar.

Hæfniskröfur:
• Góð færni í samskiptum
• Sjálfstæði og stundvísi
• Jákvæðni og metnaður í starfi
• Góð íslenskukunnátta
• 18 ára aldurstakmark

Óskum eftir að ráða matreiðslumann/
matráð í tímabundna afleysingu. Unnið er á  
virkum dögum frá 08:00-16:00. Í eldhúsinu 
er eldað fyrir hjúkrunarheimili Hrafnistu í 
Reykja nesbæ, þjónustumiðstöð Nesvalla og 
heimsendan mat.

Í starfinu felst umsjón með starfsmanna haldi.  
Næsti yfirmaður er matreiðslumeistari  
Hrafnistu. 

Hæfniskröfur:
• Fagmenntun á sviði matreiðslu
• Góð færni í samskiptum
• Góð tölvu- og íslenskukunnátta
• Jákvæðni og metnaður í starfi

Starfsfólk óskast í aðhlynningu  
á Hrafnistu í Hafnarfirði

Matráður/matreiðslumaður  
Hrafnista Nesvöllum

Nánari upplýsingar um starfið veitir Lind hjá Talent, lind@talent.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 18. apríl 2016. Hægt er að nálgast  
umsóknareyðublöð á heimasíðu Hrafnistu, www.hrafnista.is og  
á heimasíðu Talent, www.talent.is
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Dælumenn
 óskast til starfa

Steypustöðin ehf. óskar eftir að ráða dælumenn á 
steypu dælur á höfuðborgarsvæðinu.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem allra fyrst.
Um er að ræða framtíðarstörf. Mikil vinna framundan.

Umsóknarfrestur er til 25. apríl 2016

Nánari upplýsingar um starfið gefur Jón Tómasson
Netfang: jonat@steypustodin.is

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

Vegna mikilla anna þá óskar Vegamót 
eftir að ráða vana pizza bakara og grillara í 
fulla vinnu og hluta starf. Skemmtilegur og 
fjölbreyttur matseðill. Góð laun í boði fyrir 

duglegan starfskraft.

Umsókn sendist á vegamot@vegamot.is
Upplýsingar í s: 822-6160 
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Ármúla 20
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Ármúla 20
108 Reykjavík

Sími: 562 5000
Fax: 562 5045

bjorninn@bjorninn.is
www.bjorninn.is

Óskum eftir smið eða vönum manni  
á innréttingaverkstæði okkar.

Vinnutími frá 8:00 – 18:00.
Vald á íslensku skilyrði.

Upplýsingar gefur Páll í s: 562 5000.

Vilt þú flakka  
með okkur

Helstu verkefni:
• Framkvæmd ferða.
• Tilboðsgerð og skipulagning ferða.
• Samskipti við erlenda og innlenda  

viðskiptavini og birgja.

Hæfni:
Við erum að leita að nákvæmum, skipulögðum 
ein staklingi sem er góður í mannlegum sam
skiptum. Þarf að geta unnið vel undir álagi. 
 Yfirgripsmikil þekking á Íslandi er skilyrði. Starfs
maðurinn þarf að vera framúrskarandi í ensku. 
Fleiri tungumál eru kostur. 

Allar frekari upplýsingar um starfið og starfskröfur má finna  
á www.fjallaleidsogumenn.is/starf eða hjá Moniku og Margréti  
í síma 587 9999. Umsóknir sendist á job@mountainguides.is.  

merktar „Framkvæmd ferða Iceland Rovers“.  
Umsóknarfrestur til 17. apríl 2016.  

Framkvæmd ferða Iceland Rovers

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Hagfræðingur/viðskiptafræðingur Velferðarráðuneytið Reykjavík 201604/543
Starf á sviði vinnuverndar Velferðarráðuneytið Reykjavík 201604/542
Lektor í kennslufræði HÍ, Menntavísindasvið Reykjavík 201604/541
Lektor, atv.tengd starfsendurhæf. Háskólinn á Akureyri Akureyri 201604/540
Framhaldsskólakennari Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201604/539
Verslunarstjóri ÁTVR, Vínbúðin Vestm.eyjar 201604/538
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, krabbameinslækn.deild Reykjavík 201604/537
Forritari Seðlabanki Íslands Reykjavík 201604/536
Lektor í sálfræði Háskólinn á Akureyri Akureyri 201604/535
Ljósmóðir á heilsugæslustöð Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201604/534
Kennarar, námsráðgjafi og sálfr. Menntaskólinn við Hamrahlíð Reykjavík 201604/533
Sérfræðingur Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Reykjavík 201604/532
Sérfræðingur Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Reykjavík 201604/531
Eftirlitsmaður í flugleiðsögudeild Samgöngustofa Reykjavík 201604/530
Ljósmæður Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201604/529
Starf við skjalavörslu Samsk.miðst. heyrnarl. og heyrnarsk. Reykjavík 201604/528
Ófaglært starfsfólk í aðhlynningu Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201604/527
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201604/526
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Austurlands Fjarðabyggð 201604/525
Hjúkrunarfræðingar Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201604/524
Móttökuritari, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201604/523
Ófaglært starfsfólk í aðhlynningu Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201604/522
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201604/521
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201604/520
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Vopnafjörður 201604/519
Náms- og starfsráðgjafi, afleysing Flensborgarskólinn Hafnarfjörður 201604/518
Verkefnastjóri bókhalds Háskólinn á Akureyri Akureyri 201604/517
Aðstoðarmaður í mötuneyti Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201604/516
Starfsmaður ÁTVR, Vínbúðin Reykjavík 201604/515
Lektor í tannréttingum HÍ, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201604/514
Lektor í stjórnmálafræði HÍ, Félagsvísindasvið Reykjavík 201604/513
Móttökuritari, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Grindavík 201604/512
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, öldrunarlækningadeild Reykjavík 201604/511
Sérfræðilæknir í öldrunarlækn. Landspítali, öldrunarlækningar Reykjavík 201604/510
Viðskiptafræðingur Landspítali, fjármálasvið Reykjavík 201604/509
Fulltrúi Vegagerðin Reyðarfjörður 201604/508
Rafvirkjameistari Vegagerðin Reykjavík 201604/507
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður Landspítali, fósturgreiningadeild Reykjavík 201604/506
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, taugalækningadeild Reykjavík 201604/505
Hjúkrunarfræðingur í bráðateymi Landspítali, göngudeild BUGL Reykjavík 201604/504
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, göngudeild BUGL Reykjavík 201604/503
Sérfræðingur í heimilislækningum Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201604/502
Sérfræðingur í heimilislækningum Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201604/501
Starfsmaður, afleysing ÁTVR, Vínbúðin Reyðarfjörður 201604/500
Verslunarstjóri ÁTVR, Vínbúðin Grundarfjörður 201604/499
Búmaður Tilraunastöð HÍ í meinafræði, Keldum Reykjavík 201604/498
Sérfræðingur á fyrirtækjasviði Byggðastofnun Sauðárkrókur 201604/497
Ráðgjafar Barnaverndarstofa Hella 201604/496
Starfsmaður við aðhlynningu Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201604/495
Hjúkrunarfræðingar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201604/494
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201604/493
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201604/492
Matráður Fjársýsla ríkisins Reykjavík 201604/491
Framhaldsskólakennari í stærðfr. Fjölbrautaskólinn í Garðabæ Garðabær 201604/490
Framhaldsskólakennari í líffræði Fjölbrautaskólinn í Garðabæ Garðabær 201604/489

Er verið að leita að þér?
RÁÐUM EHF • Vegmúla 2, 108 Reykjavík • Sími 519 6770 • radum@radum.is
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Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á 
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum. 
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta 
og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og 
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn. 
 Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum 

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum 
Manneldisráðs.

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

- Færni  sem nýtist í starfi og reynsla af störfum  
í mötuneyti 

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri 
störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns- 
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir  
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á 
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum. 
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta 
og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og 
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn. 
 Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum 

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum 
Manneldisráðs.

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

- Færni  sem nýtist í starfi og reynsla af störfum  
í mötuneyti 

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri 
störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns- 
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir  
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 

Lágafellsskóli í Mosfellsbæ
Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu skólastarfi 
þar sem einkunnarorðin  SAMVERA, SAMVINNA OG 

SAMKENND eru höfð að leiðarljósi

Laus störf frá og með næsta skólaári
Umsjónarkennarastaða á yngsta stigi 
Umsjónarkennsla á yngsta stigi 
Kennsla á elsta stigi, meðal kennslugreina eru stærðfræði, 
náttúrufræði, íslenska og samfélagsfræði 
Tónmenntakennsla
Sérkennsla  
Smíðakennsla, hlutastarf
Náms- og starfsráðgjöf 
Deildarstjórn á leikskóladeild 5 ára barna

Nánari upplýsingar um störfin má finna á vefsíðu Mosfells-
bæjar www.mos.is 

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra  
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga. 

Upplýsingar veitir Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri í  síma 
5259200/8968230. Umsóknir með upplýsingum um menn-
tun, starfsreynslu og umsagnaraðila sendist rafrænt á 
netfangið johannam@lagafellsskoli.is 

Umsóknarfrestur er til 22. apríl 2016 en ráðið er í stöðurnar 
frá 1. ágúst 2016. Umsóknir með upplýsingum um menntun, 
starfsreynslu og umsagnaraðilum sendist Jóhönnu Mag-
núsdóttur, skólastjóra, johannam@lagafellsskoli.

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um.

Sumarstörf
Starfsfólk óskast í sumarstörf hjá  

Ási styrktarfélagi.
Um er að ræða dagvinnu og/eða vaktavinnu.   
Störfin eru bæði á heimilum og vinnustöðum  

félagsins, meðal annars vantar starfsmann með  
græna fingur í garðyrkjustörf í Stjörnugróf.

Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri.

Upplýsingar um félagið og atvinnuumsókn má finna 
á heimasíðu þess www.styrktarfelag.is. Einnig veitir 
Þórhildur Garðarsdóttir upplýsingar í síma 414 0500.

Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningum 
Áss styrktarfélags við SFR.

Luxor er alhliða tækjaleiga og -sala fyrir 
sjónvarps-, viðburða- og tónleikafyrirtæki, 
leikhús, stofnanir og önnur fyrirtæki.
Lagerstjóri er ábyrgur fyrir daglegum 
samskiptum lagersins við viðskiptavini 
og verkefnastjóra.

Um erfiðisvinnu er að ræða svo lagerstjóri þarf að 
vera í góðu, líkamlegu formi.

Umsóknir sendist til Luxor, Tunguhálsi 8, 110 
Reykjavík eða á netfangið bragi@luxor.is fyrir 
19. apríl næstk.

Helstu verkefni:
Umsýsla með búnað; skráning, utanumhald 
og eftirlit.

Stuðla að jákvæðum og árangrusríkum samskipum 
við viðskiptavini, birgja og samstarfsmenn.

Undirbúningur og frágangur verkefna.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Fagleg og sjálfstæð vinnubrögð.
Þekking og reynsla af lagerhaldi og -skipulagi.
Þekking og reynsla af lausn og framkvæmd verkefna 
s.s. tónleikum, sviðslistum og viðburðahaldi.

~
~
~

Luxor leitar að lagerstjóra

Sunnulækjarskóli
Við Sunnulækjarskóla á Selfossi eru lausar stöður umsjónar-
kennara á yngsta stigi og stöður kennara á elsta stigi. Meðal 
kennslugreina á elsta stigi er enska, danska og stærðfræði. Þá 
vantar íþróttakennara til að kenna íþróttir, sund og dans.
Umsækjandi þarf að hafa kennsluréttindi, góða skipulags-
hæfileika og mikla hæfni í mannlegum samskiptum.  Reynsla 
af teymisvinnu og áhugi á þróunarstarfi eru mikilvægir eigin-
leikar. 

Í skólanum eru um 600 nemendur og þar er lögð áhersla á 
sveigjanlega og fjölbreytta kennsluhætti, einstaklingsmiðað 
nám, teymisvinnu kennara, ábyrgð nemenda og góða sam-
vinnu allra sem að skólastarfinu koma. Laun og starfskjör 
eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar Sveitarfélaga og 
Kennarasambands Íslands. Starfið hentar jafnt konum sem 
körlum.

Nánari upplýsingar má finna á vefsíðu skólans: 
http://www.sunnulaekjarskoli.is 

Umsóknarfrestur er til 15. apríl 2016 en ráðið er í stöðurnar frá 
1. ágúst 2016

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og um-
sagnaraðilum sendist Birgi Edwald, skólastjóra, 
birgir@sunnulaek.is eða Sunnulækjarskóli, Norðurhólum 1, 
800 Selfoss. 

Skólastjóri

GETUM BÆTT VIÐ OKKUR 5
KRAFTMIKLUM EINSTAKLINGUM
Í HÓPINN:

Hefur þú áhuga á að vinna fyrir fólk og veita því afbragðsþjónustu?

Hér er ekki um venjuleg, þægileg skrifstofustörf að ræða heldur krefjandi 
og spennandi vinnu á líflegum vinnustað sem býður upp á fjölbreytni og 
mikla tekjumöguleika. Ef þú vilt ná árangri þá er þetta eitthvað fyrir þig.

Þessi störf henta þeim sem eru tilbúnir að leggja aðeins meira á sig og ná 
árangri,ekki fólki sem vill bara vera í áskrift að launum.
 
Umsóknir sendist á info@ilog.is fyrir 16. apríl.

VIÐ VINNUM FYIR ÞIG
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· LÖGMÖNNUM
· VIÐSKIPTASTJÓRUM

· LÖGGILTUM FASTEIGNASÖLUM
· AÐSTOÐARMÖNNUM FASTEIGNASALA

Umsóknir um dvöl í íbúð  
fræðimanns í Kaupmannahöfn  
2016-2017

Íbúð fræðimanns í Kaupmannahöfn, skv.
reglum um hús Jóns Sigurðssonar,
er laus til afnota tímabilið 31. ágúst 2016 til
29. ágúst 2017.
 
Allar nánari upplýsingar og sérstök eyðublöð
er að finna á heimasíðu Jónshúss:
jonshus.dk (fræðimannsíbúð). 
 
Umsóknir um íbúðina skulu hafa borist
skrifstofu Alþingis eigi síðar en  
mánudaginn 18. apríl nk.



Starf á sviði vinnuverndar                       
Velferðarráðuneytið auglýsir eftir starfsmanni á 
skrifstofu lífskjara og vinnumála til að vinna með 
starfshópi um tilraunaverkefni um styttingu vinnu-
tíma. Um er að ræða tímabundna ráðningu til allt að 
eins árs.

Helstu verkefni felast í að skilgreina markmið og að-
ferðir sem nýttar verða við útfærslu tilraunaverkefnis 
um styttingu vinnutíma, m.a. hvernig meta skuli áhrif 
styttingar vinnutíma á heilsu og vellíðan starfsfólks, 
á starfsanda á vinnustöðum og á þá þjónustu sem 
viðkomandi vinnustaðir veita með tilliti til gæða og 
hagkvæmni. Þá felst starfið í gerð kynningarefnis og 
miðlun upplýsinga milli þeirra stofnana sem munu 
taka þátt í verkefninu. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi. 
• Þekking og reynsla sem nýtist í starfi, svo sem af  
 vinnumarkaðs- og vinnuverndarmálum.
• Þekking og reynsla af verkefnastjórnun. 
• Færni í að tjá sig í ræðu og riti sem og af fram- 
 setningu og miðlun upplýsingaefnis. 
• Þjálfun í meðferð og greiningu talnagagna.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Færni til að geta unnið sjálfstætt og á skipulagðan  
 hátt.
• Gott vald á íslensku í töluðu og rituðu máli, færni í  
 ensku og einu Norðurlandamáli.

Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi Félags 
háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins og 
fjármála- og efnahagsráðherra.  Nauðsynlegt er að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Ráðuneytið 
hvetur karla jafnt sem konur til að sækja um starfið.
Nánari upplýsingar veitir Hanna Sigríður Gunn-
steinsdóttir skrifstofustjóri í síma 545 8100. 

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri 
störf skulu berast velferðarráðuneytinu, Hafnarhús-
inu við Tryggvagötu, 101 Reykjavík, eða í tölvupósti 
á póstfangið postur@vel.is eigi síðar en 4. maí 2016. 
Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsókn-
arfrestur rennur út, sbr. reglur nr. 464/1996, um aug-
lýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir.

Velferðarráðuneytinu, 9. apríl 2016

  

Hagfræðingur/viðskiptafræðingur                     
Velferðarráðuneytið auglýsir eftir hagfræðingi eða 
viðskiptafræðingi til starfa á skrifstofu lífskjara og 
vinnumála. Í boði er áhugavert og fjölbreytt starf 
í krefjandi starfsumhverfi þar sem reynir á öguð 
vinnubrögð, ábyrgð og sjálfstæði.

Meginhlutverk skrifstofu lífskjara og vinnumála er 
að móta stefnu stjórnvalda á sviði almannatrygg-
inga, húsnæðismála, jafnréttis á vinnumarkaði, 
fjármála heimilanna, vinnuverndar og vinnumála, 
þar á meðal atvinnutengdrar starfsendurhæfingar. 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun í hagfræði eða viðskiptafræði.
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi er æskileg.
• Reynsla og þekking á húsnæðismarkaði, almanna- 
 tryggingum eða sambærilegum verkefnum/störfum.
• Færni og reynsla við meðferð, greiningu og úr- 
 vinnslu gagna, með sérstakri áherslu  á færni í  
 notkun töflureikna.
• Færni í miðlun og framsetningu efnis.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og færni til að  
 geta unnið sjálfstætt og á skipulagðan hátt.
• Gott vald á íslensku og færni í að tjá sig í ræðu  
 og riti.
• Gott vald á ensku og a.m.k. einu Norðurlandamáli. 

Helstu verkefni sem falla undir starfið snúa að skulda-
málum heimilanna, húsnæðismálum, almannatrygg-
ingum sem og ýmsum hagfræðilegum verkefnum á 
sviði efnahags-, félags- og velferðarmála.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hanna Sigríður 
Gunnsteinsdóttir skrifstofustjóri í síma 545 8100. 
Ráðuneytið hvetur karla jafnt sem konur til að sækja 
um starfið. Um launakjör fer samkvæmt kjarasamn-
ingi fjármála- og efnahagsráðherra og Félags há-
skólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri 
störf skulu berast velferðarráðuneytinu, Hafnar-
húsinu við Tryggvagötu, 101 Reykjavík, eða á net-
fangið: postur@vel.is eigi síðar en 4. maí 2016. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir geta gilt 
í sex mánuði frá lokum umsóknarfrests, sbr. reglur 
nr. 464/1996, um auglýsingar á lausum störfum, með 
síðari breytingum.

Velferðarráðuneytinu, 9. apríl 2016

  

Handknattleiksdeild HK auglýsir eftir 
yfirþjálfara í fullt starf fyrir yngri  

flokka félagsins 
HK leitar er að metnaðarfullum einstaklingi sem er tilbúinn 
að leggja sitt af mörkum hjá einni stærstu handknattleiks-
deild landsins. Viðkomandi verður að geta hafið störf 1. 
júní næstkomandi eða eftir samkomulagi.

Tekið verður á móti umsóknum til og með 20. apríl nk. og 
skulu þær berast á netfangið olithor@hk.is. Með umsókn-
inni skal fylgja ferilskrá um þjálfaraferil og menntun.

Nánari upplýsingar um starfið veitir íþróttastjóri HK, Óli 
Þór Júlíusson, olithor@hk.is , eða í síma 848-9997

Verk- og tækni- 
fræðingar á vit nýrra 
ævintýra á Grænlandi

Vegna mjög góðrar verkefnastöðu  
óskar Orbicon Grønland eftir verk-  

og tæknifræðingum til eftirtalda starfa  
á skrifstofum okkar í Nuuk eða í Ilulissat. 

Burðarþolshönnun 
Hæfniskröfur
• BSc. eða MSc. gráða innan byggingasviðs
• Reynsla í hönnun burðarvirkja
• Hæfni til að starfa sjálfstætt og vilji til að setja sig  

inn í nýtt verklag og starfsumhverfi
• Reynsla í að vinna með AutoCAD, Revit og þrívíddar- 

hönnun
• Þekking á BIM hönnun er kostur
• Krafist er góðrar kunnáttu í norðurlandamáli og/eða ensku 

Starfssvið
• Burðarþolshönnun
• Gerð útboðsgagna
• Verkefnastjórn á minni verkefnum
• Byggingastjórnun og eftirlit

Hönnun á hafnarmannvirkjum 
Hæfniskröfur
• BSc. eða MSc. gráða 
• Góð þekking á hafnarmannvirkjum
• Hæfni til að starfa sjálfstætt og vilji til að setja sig  

inn í nýtt verklag og starfsumhverfi
• Reynsla í að vinna með AutoCAD
• Krafist er góðrar kunnáttu í norðurlandamáli og/eða ensku

Starfssvið
• Hönnun á höfnum og hafnarmannvirkjum
• Gerð útboðsgagna
• Verkefnastjórn,áætlunargerð og eftirfylgni á hafnarverk- 

efnum
• Eftirlit
• Ráðgjöf til verkkaupa

Vega- og gatnahönnun
Hæfniskröfur
• BSc. eða MSc. gráða með sérhæfingu í vega- og 
   gatnahönnun eða jarðtækni
• Reynsla á sviði vegahönnunar
• Hæfni til að starfa sjálfstætt og vilji til að setja sig inn í 

nýtt verklag og starfsumhverfi
• Haldgóð þekking á jarð- og bergtækni
• Kunnátta eða þekking á að vinna með MicroStation, 
   Power Civil og þrívíddarhönnun
• Krafist er góðrar kunnáttu í norðurlandamáli og/eða ensku

Starfssvið
• Hönnun á vegum og umferðarmannvirkjum 
• Verkefnastjórn, áætlunargerð og eftirfylgni 
• Eftirlit
• Gerð útboðsgagna

Í boði er:
• Fjölbreytt starf með möguleika á talsverðum ferðalögum 

um Grænland
• Launakjör samkvæmt dönskum kjarasamningum
• Ókeypis sumarleyfisferð fyrir fjölskylduna
• Gott starfsumhverfi og möguleiki á starfsstöð á Íslandi
• Möguleiki á áframhaldandi starfi hjá Orbicon í Danmörku
• Hjálp með flutning

Orbicon Grønland er ungt fyrirtæki í örum vexti með 16 
starfsmenn. Við erum dótturfyrirtæki Orbicon í Danmörku þar 
sem þú færð öflugt bakland af ca. 750 starfsmönnum í bæði 
Danmörku og Svíþjóð. Nánari upplýsingar um fyrirtækin má 
finna heimasíðum www.orbicon.gl og www.orbicon.dk 

Áhugasamir eru hvattir til að hafa samband við  
Birkir Rútsson, birk@orbicon.gl eða í síma +299 539871  
fyrir allar frekari upplýsingar.

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu vera á dönsku eða ensku og 
berast til info@orbicon.gl fyrir 23. apríl.  

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

VINNA í „The Viking“
22 ára+sölufólk óskast í minjagripaverslunina

„The Viking“ Góð tungumálakunnátta nauðsynleg.  
Framtíðarstörf. Vaktavinna. 

Kvöld og helgarvaktir, önnur hver helgi.
Hlutastörf möguleg. 

Laghentur lagermaður með bílpróf óskast.  
Þarf að tala íslensku.

Áhugasamir hafi samband.
Sendið umsókn og ferilskrá á netfangið: 

gummi1945@gmail.com

„TheViking“ Minjagripaverslun, Hafnarstræti 1-3



kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Austurkór

· Matráður í leikskólann Austurkór

· Aðstoðarmatráður í leikskólann Baug

· Leikskólakennari í leikskólann Baug

· Leikskólakennari í leikskólann Kópastein

Grunnskólar

· Umsjónarkennarar á yngsta- og miðstig í   
 Smáraskóla

· Sérkennari á mið- og elsta stig í Smáraskóla

· Dönskukennari í Kópavogsskóla

· Matráður fyrir starfsmenn í Kársnesskóla

Velferðasvið

· Starfsmenn í liðveislu á einkaheimili

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt 
á heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.
is, þar sem jafnframt má finna fleiri störf og 
nánari upplýsingar.
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Mannvit óskar eftir fagfólki í eftirfarandi stöður við 
starfsstöð fyrirtækisins í Kópavogi.
Reyndur burðarþolshönnuður
Viðkomandi þarf að geta tekið að sér alhliða burðarþolshönnun og hafa staðgóða og fjölbreytta reynslu af slíkri 
hönnun.

Menntunar- og hæfnikröfur
•  MSc. gráða í verkfræði með  sérhæfi ngu í burðarþoli.
•  Æskilegt að viðkomandi hafi  5-10 ára starfsreynslu af hönnun burðarvirkja og mögulega hönnunarstjórn 

og verkefnastjórn.
•  Æskilegt að viðkomandi hafi  reynslu af vinnu með SAP2000, SAFE og ETABS, þá sérstaklega í jarðskjálfta- 

og sveifl ugreiningum.
•  Reynsla af BIM hönnun og þekking á Tekla Structures er æskileg.
•  Þekking á eftirspennuhönnun í ADAPT er æskileg.
•  Þekking á Autodesk Robot er kostur.
•  Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni í mannlegum samskiptum.  

Burðarþolshönnuður
Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga á burðarþoli og vilja til að byggja sig hratt upp sem sérfræðing á 
þessu sviði. Ekki er gerð krafa um víðtæka verkreynslu.

Menntunar- og hæfnikröfur
•  BSc. gráða í tæknifræði eða verkfræði með sérhæfi ngu í burðaþoli.
• Nauðsynlegt að viðkomandi hafi  áhuga á og sé fl jótur að setja sig inn í nýjan hugbúnað og verklag.
•  Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni í mannlegum samskiptum.  

Brunahönnuður
Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga á brunavörnum og öryggismálum og vilja til að byggja sig hratt upp 
sem sérfræðing á þessum sviðum. Ekki er gerð krafa um víðtæka verkreynslu.

Menntunar- og hæfnikröfur
•  BSc. gráða í tæknifræði eða verkfræði.
•  Nauðsynlegt að viðkomandi hafi  áhuga á og sé fl jótur að setja sig inn í nýjan hugbúnað og verklag.
•  Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni í mannlegum samskiptum. 

Umsóknarfestur er til og með 11. apríl.

Nánari upplýsingar veitir Einar Ragnarsson, sviðsstjóri Mannvirkja og umhverfi s í síma 422 3015.

Sótt er um störfi n á heimasíðu Mannvits, www.mannvit.is. 

Mannvit býður þjónustu á sviði verkfræði, rekstrar, jarðvísinda, umhverfi s, byggingarefnarannsókna, 
verkefnastjórnunar og heildarumsjónar verkefna. Mannvit er eitt stærsta ráðgjafarfyrirtæki landsins á sviði 
verkfræði og tækni og þar starfar öfl ugur hópur reynslumikilla verkfræðinga og tæknimenntaðs starfsfólks 
með fjölþætta reynslu á fl estum sviðum verkfræðiþjónustu. Viðhorfum til verkefna og viðskiptavina verður 
best lýst með gildum fyrirtækisins: Traust, víðsýni, þekking og gleði.

Við hvetjum konur jafnt sem 
karla til að sækja um starfi ð.

Leikskólakennari, deildarstjóri
Leikskólinn Sólvellir, Grundarfirði auglýsir eftir deildarstjórum

á þrjár deildir sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi.
Vinnutími 8:00-16:00.

Sólvellir er fjögurra deilda leikskóli  
með nemendur á aldrinum eins til fimm ára. 

Sjá nánar á vef Grundarfjarðarbæjar: 
grundarfjordur(hjá)grundarfordur.is
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 Hafnargata 44, 710 Seyðisfjörður
sfk@sfk.is | www.seydisfjordur.is

Skólastjóri Seyðisfjarðarskóla
Seyðisfjarðarkaupstaður auglýsir eftir skólastjóra við Seyðis-
fjarðarskóla frá og með næsta skólaári. Það er 1. ágúst 2016. Í 
starfinu felst ábyrgð á rekstri skólans, daglegu starfi og forysta 
um mótun faglegrar stefnu og framkvæmd hennar.

Seyðisfjarðarskóli verður við upphaf næsta skólaárs samrekinn 
leik- og grunnskóli með listadeild sem inniheldur auk hefðbundins 
tónlistarnáms, myndmennt og fleiri listgreinar. Í Seyðisfjarðarskó-
la eru nú um 60 nemendur í 1-10 bekk, um 35 í leikskóla og um 45 
í tónlist. Fram til þessa hafa deildir skólans þ.e. grunnskóladeild, 
leikskóladeild og listadeild starfað sem stofnanir hver á sínu sviði.

Leitað er eftir  einstaklingi með mikinn metnað og  áhuga á að 
takast á við fjölbreytt, og gefandi starf og að veita forystu við 
uppbyggingu og breytingar sem leiða af sameiningunni.

Menntunar og hæfiskröfur: 
• Leyfisbréf  til kennslu á leik- og/eða grunnskólastigi er skilyrði 
• Kennslureynsla á leik- og/eða grunnskólastigi er skilyrði
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar og skólaþróunar er mjög 

æskileg
• Reynsla af stjórnun á leik- og/eða grunnskólastigi er mjög 

æskileg/skilyrði
• Fjölbreytt reynsla af kennslu og starfi með börnum og ung- 

mennum  
• Góðir leiðtogahæfileikar og áhugi á byggja upp framsækið 

skólastarfi og frumkvæði 
• Góð skipulagshæfni, þjónustulund og mikil færni í mannlegum 

samskiptum
• Reynsla af stjórnunarstörfum, gerð fjárhagsáætlana, annarra 

áætlana og rekstri
• Hreint sakavottorð er skilyrði

Umsóknarfrestur er til og með 28. apríl 2016.

Umsóknum ásamt ferilskrá. skal skilað á skrifstofu kaupstaðarins 
eða rafrænt á netfangið sfk@sfk.is. á eyðublöðum sem þar fást. 
Umsókn skal fylgja greinargóð skýrsla um störf og menntun, 
ábendingar um umsagnaraðila og greinargerð um hugmyndir 
umsækjanda um starfið og hvernig hann sér það þróast undir 
sinni stjórn. Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum 
tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands Íslenskra sveitar-
félaga fyrir hönd Seyðisfjarðarkaupstaðar og Kennarasambands 
Íslands vegna Skólastjórafélags Íslands.

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um stöðuna. 

Nánari upplýsingar:
Vilhjálmur Jónsson, bæjarstjóri 
Sími 4702300 
Netfang: vilhjalmur@sfk.is

Jarðboranir er leiðandi hátæknifyrirtæki á heimsvísu sem sérhæ�r sig í djúpborunum eftir jarðhita. Félagið á og rekur �ota hátæknibora 
og er með starfsemi víðsvegar um heiminn. Nánari upplýsingar um fyrirtækið er að f inna á www.jardboranir.is.

Upplýsingar um starf ið veitir Tor� Pálsson, starfsmannastjóri í 
síma 585-5290 eða tor�p@jardboranir.is. Sækja skal um star�ð
á www.jardboranir.is fyrir 18. apríl næstkomandi.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Háskólapróf í verkfræði, tæknifræði, vélfræði eða skyldum greinum
•  Reynsla af áætlanagerð
•  Reynsla af verkefnastjórnun
•  Reynsla af rekstri og starfsmannahaldi
•  Góð samskiptahæfni og hæfni til að vinna í kre�andi vinnuumhver�
•  Sjálfstæð, traust og vönduð vinnubrögð
•  Mjög gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti

VERKEFNASTJÓRN, TILBOÐSGERÐ
Jarðboranir hf. leita að ö�ugum aðila til til að sinna verkefnastjórnun,
tilboðs- og samningagerð hjá fyrirtækinu. Fyrst um sinn mun viðkomandi 
sinna tímabundnu star� við tilboðs- og samningagerð á sölu- og 
markaðssviði félagsins. Í framhaldi er um að ræða verkefnastjórnun við
borframkvæmdir á Íslandi sem og erlendis. Í star�nu felast �ölbreytt,
umfangsmikil og kre�andi verkefni. Umsækjendur þurfa að vera
tilbúnir til starfa í erlendum verkefnum til lengri eða skemmri tíma.

Helstu verkefni:
•  Vinna við gerð tilboða í borverk
•  Verkefnastjórnun borverkefna
•  Rekstur og áætlanagerð
•  Stjórnun starfsmanna
•  Innkaup og aðfangastjórnun
•  Skipulag borverks
•  Samskipti við stjórnvöld og hagsmunaaðila á svæðinu

ATLAS LÖGMENN AUGLÝSA 
EFTIR LÖGMANNI TIL STARFA

Umsækjendur skulu hafa málflutnings-
réttindi og að lágmarki tveggja ára reynslu 
af lögmannsstörfum. Starfið krefst góðrar 

enskukunnáttu, frumkvæði í starfi og 
hæfni í mannlegum samskiptum. 

Umsóknir ásamt starfsferilskrá skal senda 
á lilja@atlaslogmenn.is. Allar umsóknir 
verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.
Umsóknarfrestur er til og með 22. apríl 

næstkomandi.
Atlas lögmenn eru á 11. hæð í Húsi verslunarinnar, 
Kringlunni 7, í Reykjavík. Lögmenn stofunnar eru 

sérhæfðir í þjónustu við aðila á sviðum viðskipta 
og fjármála.

Starfið er á fyrirtækjasviði Olís sem meðal annars rekur Rekstrarland. Á fyrirtækjasviði 

starfar samheldin og árangursdrifin liðsheild. Umsókn ásamt ferilskrá skal senda í 

tölvupósti á borkur@olis.is fyrir 15. apríl.

HELSTU VERKEFNI:
• Sala og þjónusta við núverandi   

 viðskiptavini 

• Tilboðsgerð, úrvinnsla og eftirfylgni

• Öflun nýrra viðskiptavina

Hjá Olís er lögð áhersla á góðan 

aðbúnað starfsfólks, stuðning til 

náms og heilsueflingar, heiðarleika 

í samskiptum, snyrtimennsku og 

fagleg vinnubrögð. 515 1000   www.olis.is

HÆFNISKRÖFUR:
• Reynsla af sambærilegum sölustörfum

• Góð tölvukunnátta og hæfni í samskiptum

• Þekking á Navision æskileg

Umsókn skal merkja „Sölumaður“.

Fyrirtækjasvið Olís leitar að metnaðarfullum sölumanni til starfa við 
sölu á rekstrarvörum, hreinlætisvörum, bílavörum og vinnufatnaði 
til verktaka, ferðaþjónustuaðila, fyrirtækja í bifreiðaþjónustu og 
smærri iðnaði.
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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

Reykjagarður hf var stofnað 1971 og  felst sérhæfing fyrirtækisins í framleiðslu og sölu á alifuglaafurðum, 
einkum undir vörumerkjum Holta og Kjörfugls. Hjá fyrirtækinu, sem er í 100% eigu Sláturfélags 
Suðurlands, starfa um 110 starfsmenn við hin  ölbreytilegustu verkefni við að framleiða gæðamatvörur.

Nánari upplýsingar um starfið veitir framleiðslustjóri, Sigurður Árni Geirsson, sigurdur@holta.is  og 
starfsmannastjóri, Þórhildur Þórhallsdó�ir, thorhildur@ss.is

Vélstjóri
Við leitum að einstaklingi sem:
•   hefur menntun sem nýtist í starfi og/eða 

mikla reynslu af vélaviðgerðum
•  er samviskusamur og skipulagður
•  er nákvæmur og sjálfstæður í vinnubrögðum
•  er jákvæður og hefur góða hæfni í 
    mannlegum samskiptum

Reykjagarður hf auglýsir laust til umsóknar starf vélstjóra í alifuglasláturhúsi fyrirtækisins 
á Hellu en þar fer fram slátrun, vinnsla og pökkun á afurðum félagsins. Vélstjóri er yfirmaður 
viðhaldsdeildar og gegnir mikilvægu stoðhlutverki við starfsemi félagsins á Hellu.

Helstu verkefni:
•  yfirumsjón með viðgerðum véla og tækja og 

fyrirbyggjandi viðhaldi
•  innkaup og utanumhald með varahlutalager
•  samskipti við birgja og verktaka 
•  skipuleggur viðhaldsverkefni
•  umsjón með umhverfisþá�um
•  önnur tilfallandi verkefni 

Áhugasamir vinsamlegast sæki um starfið á heimasíðu félagsins www. holta.is fyrir 11. apríl 2016 www.holta.is
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ICEWEAR óskar eftir að ráða starfsmann í vöruþróun og framleiðslustjórn á 
fatnaði og smávöru framleitt erlendis.

Starfssvið

• Umsjón með framleiðsluferlinu, frá hugmynd 
hönnuða til framkvæmdar

• Túlka hugmyndir fyrir birgja með gerð 
tækniskjala (teikning, graddering og efnislistar) 

• Skipulagning á framleiðsludagatali í samstarfi 
við hönnunar- og söludeild

• Samskipti og fundir með birgjum innanlands og 
erlendis

• Eftirfylgni með pöntunum og gæðaeftirlit

Menntunar- og hæfniskröfur

• Menntun sem nýtist í starfi 

• Klæðskeramenntun og/eða tæknimenntun á 
sviði fataþróunar æskileg

• Reynsla af störfum í fataiðnaði og vöruþróun 
skilyrði

• Góður skilningur á sniðagerð, fatasaum og 
fataefnum skilyrði 

• Góð almenn tölvuþekking, sérsaklega 
Illustrator og Excel. 

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Áreiðanleiki, nákvæmni og hæfni til að vinna 
undir álagi.

• Gott vald á ensku

FRAMLEIÐSLUSTJÓRN

Umsóknir og fyrirspurnir sendist á 
erla@icewear.is merkt „Framleiðsla“ 
fyrir 13. apríl 2016

Starfsmaður í ferðaþjónustu
Hefur þú reynslu af skipulagningu ferða fyrir 

ferðamenn á Íslandi og vilt starfa hjá rótgrónu og vax-
andi fyrirtæki?  Við leitum að traustum starfsmanni til 

að sinna skipulagningu ferða, tilboðsgerð ásamt fleiru.  
Starfið er krefjandi en jafnframt gefandi og fjölbreytt.  
Menntun og/eða reynsla af ferðaþjónustu er skilyrði.  

Vinsamlegast sendið umsóknir í tölvupósti á  
sveinn@icelandluxurytours.com eða hafið 

samband í síma 554-7500.

Nemi í eldhús
Vegna mikilla anna leitar veitingastaðurinn Kol  
Skólavörðustíg að matreiðslunema á samning.   

Lífsgleði, metnaður og reynsla skilyrði. 

Umsækjendur skulu senda ferilskrá 
á info@kolrestaurant.is

Nánari upplýsingar eru 
veittar í síma: 517 7474 

 

 

 

Starfsmenn óskast
Fagverk malbiksverktaki óskar eftir starfsmönnum með meirapróf 

og vinnuvélaréttindi sem eru tilbúnir að ganga inn í 
fjölbreytt störf innan fyrirtækisins.

Áhugasamir sendi starfsumsókn með ferilskrá á 
netfangið bjarni@malbika.is fyrir 18. apríl 2016.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál  
og öllum umskóknum svarað

Hjúkrunarfræðingar

Öldrunarheimili Akureyrar óska eftir að ráða hjúkrunar - 
fræðinga í 50 – 90% starfshlutfall á á Eini- og Grenihlíð.
Vinnufyrirkomulag eftir samkomulagi.  Æskilegt að viðkomandi 
geti hafið störf sem fyrst. 

Á Öldrunarheimilum Akureyrar fer fram fjölbreytt og áhugaverð 
starfsemi sem er í stöðugri þróun. Unnið er eftir Eden 
hugmyndafræðinni með áherslu á sjálfstæði, góðan heimilis-
brag og lífsgæði íbúana.

Helstu verkefni:
•	 Sinnir	almennum	hjúkrunarstörfum,	skipuleggur	og	ber		
 ábyrgð á að hjúkrun sé veitt í samræmi við Eden  
 hugmyndafræðina, markmið og gæðastefnu ÖA.
•	 Hvetur	alla	starfsmenn	til	að	vinna	markvisst	að	eins	
 taklingshæfðri þjónustu, svo hver og einn fái eftir þörfum  
	 aðhlynningu,	leiðbeiningar	og	örvun	til	sjálfshjálpar.
•	 Hefur	frumkvæði	að	hagræðingu,	faglegri	þróun	og	
	 skipulagningu	á	þjónustu	við	íbúa.		
•	 Tekur	þátt	í	þróunarverkefnum.
•	 Sér	um	eftirlit	og	mat	á	gæðum	hjúkrunar.

Nánari	upplýsingar	um	störfin	er	að	finna	á	heimasíðu	
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt
Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl 2016.

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn. Seðlabankinn 
fer með stjórn peningamála á Íslandi og er meginmarkmið hennar stöðugleiki í verðlagsmálum. Seðla-
bankinn skal ennfremur stuðla að fjármálastöðugleika og sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki 
hans sem seðlabanka, svo sem að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármála-
kerfi, þ.m.t. greiðslukerfi í landinu og við útlönd.

Laust starf hjá Seðlabanka Íslands

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða forritara til starfa. Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfstöð í Reykjavík. 

Starfið er í upplýsingatækniþjónustu sem er eining innan rekstrar- og starfsmannasviðs bankans. Upplýsingatækniþjónusta 
annast þróun, rekstur og viðhald á tölvukerfi og hugbúnaði bankans.  

Seðlabankinn leitar eftir starfskrafti með þjónustulund, metnað, frumkvæði, sjálfstæði og ögun í vinnubrögðum og áhuga á að takast 
á við krefjandi verkefni. Bankinn býður upp á gott starfsumhverfi og góða möguleika á endurmenntun/símenntun. 

Sótt skal um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is. Umsóknir gilda í sex mánuði. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu 
og jafnréttisáætlun bankans. Umsóknarfrestur er til og með 25. apríl 2016.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Arnar Freyr Guðmundsson, forstöðumaður upplýsingatækniþjónustu, í síma 569-9600. 

Forritari

Starfssvið forritara:
• Þarfagreining, forritun og viðhald hugbúnaðar. 
• Samskipti við ytri þjónustuaðila.
• Skjölun og gerð leiðbeininga fyrir notendur.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í tölvunarfræðum, hugbúnaðarverkfræði 

eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi.
• Þekking á forritun í Microsoft umhverfi (Visual Studio 

2015). 
• Þekking á forritun sem tengist SQL Server. 
• Þekking á XML, vefþjónustum og þjónustumiðaðri 

högun (SOA). 
• Þekking á viðskiptagreind er kostur.
• Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi.
• Færni í mannlegum samskiptum.
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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.:

Vinnumálastofnun

Þjónustufulltrúi

Verkefni og ábyrgð:
•	Samskipti við viðskiptavini í afgreiðslu, síma  

og tölvupósti.

•	Móttaka og upplýsingagjöf.

•	  Samskipti og upplýsingagjöf til samstarfsmanna 
á öðrum sviðum.

•	  Bakvinnsla.

Hæfnikröfur:
•	Menntun sem nýtist í starfi.

•	  Góð þjónustulund og mikil færni í mannlegum 
samskiptum.

•	  Góð almenn tölvukunnátta skilyrði.

•	  Gott vald á íslensku og ensku í töluðu  
og rituðu máli.

•	  Reynsla af sambærilegu starfi æskileg.

Vinnutími er frá kl 8:30-16:30

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármála
ráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Sækja skal um starfið á Starfatorgi: 

www.starfatorg.is/skrifstofustorf/thjonustufull
truivinnumalastofnunreykjavik201603467

Umsóknarfrestur er til og með 16. apríl 2016.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þröstur  
Sigurðsson þjónustustjóri í gegnum netfangið 
throstur.sigurdsson@vmst.is 

Vinnumálastofnun leitar að öflugum starfsmanni í áhugavert og fjölbreytt starf í þjónustuveri. 

Leitað er eftir einstaklingi sem á auðvelt með að tileinka sér gildi Vinnumálastofnunnar:  
Fyrirmyndarþjónusta; Virðing; Áreiðanleiki.  

Umsækjendur þurfa að hafa framúrskarandi samskiptafærni, áhuga á velferðarmálum  
og reynslu af almennum skrifstofustörfum.

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

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki

Jákvæðni, metnaður og víðsýniwww.akranes.is
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Laus störf hjá Akraneskaupstað
 
Eftirfarandi störf eru laus til umsóknar:
 
Brekkubæjarskóli

Starf umsjónarkennara á yngsta stigi. •	
Starf umsjónarkennara á miðstigi. •	
Starf myndmenntakennara.•	

 
Grundaskóli

Starf aðstoðarskólastjóra.•	
Afleysingarstöður	kennara	og	•	
umsjónarkennara á öllum aldursstigum.

 
Leikskólinn Akrasel

Starf aðstoðarleikskóla- og sérkennslustjóra.•	
 
Leikskólinn Teigasel

Starf leikskólakennara.•	
 
Leikskólinn Vallarsel

Störf leikskólakennara.•	
 
Nánari upplýsingar um ofangreind störf og önnur 
laus	störf	er	að	finna	á	www.akranes.is

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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Skipstjóri, stýrimaður og vélstjóri á dráttarskip

Skipaþjónusta íslands eykur þjónustu við sjávarútveginn  
og hefur fest kaup á 34m dráttarbát með 48t togkraft.  

Báturinn er væntanlegur til landsins í maí.
Óskum við því eftir að ráða skipstjóra, stýrimann og vélstjóra. 

Gott væri að viðkomandi gæti byrjað fljótlega.

Umsókn og ferilskrá sendist á starf@skipa.is

Styrkir úr Endurmenntunarsjóði 
grunnskóla 2016

Stjórn Námsleyfasjóðs auglýsir eftir umsóknum í Endurmenntu-
narsjóð grunnskóla vegna endurmenntunarverkefna skólaárið 
2016-2017. 

Þeir sem hyggjast standa fyrir endurmenntun fyrir félagsmenn 
í Félagi grunnskólakennara (FG) og Skólastjórafélagi Íslands 
(SÍ) geta sótt um framlög úr sjóðnum, þar á meðal grunnskólar, 
skólaskrifstofur, sveitarfélög, háskólar, símenntunarstofnanir, félög, 
fyrirtæki og aðrir. Gert er ráð fyrir að endurmenntunarverkefnum 
verði að fullu lokið eigi síðar en við lok skólaársins 2016-2017. 
Verði ekki unnt að ljúka námskeiðum innan þeirra tímamarka fellur 
styrkveiting niður.

Stjórn sjóðsins hefur ákveðið að allt að þriðjungi ráðstöfunarfjár 
verði úthlutað til verkefna sem tengjast eftirfarandi áherslusviðum:
• Þróun kennsluhátta sem stuðla að fjölbreyttum námsaðferðum 
 í lestri/stærðfræði
• Kennsla nemenda af erlendum uppruna
• Lífsleikni

Umsækjendum er gert að sækja um á rafrænu formi á heimasíðu 
Sambands íslenskra sveitarfélaga, www.samband.is. Umsóknir á 
öðru formi verða ekki teknar gildar. Ekki er tekið á móti viðbótar- 
gögnum og því verða allar upplýsingar að koma fram í umsókninni. 

Í umsóknum skal gefa ítarlegar upplýsingar um hvers konar 
endurmenntun umsækjandi hyggst bjóða, m.a. innihald, skipulag 
og markmið verkefnis/námskeiðs, stað og tíma, áætlaðan fjölda 
þátttakenda, fyrirlesara, ábyrgðarmann og annað það sem máli 
kann að skipta við mat á umsókn. Einnig skal tilgreina áætlaðan 
kostnað. Þær umsóknir einar koma til álita sem sýna fram á að 
endurmenntunarverkefnin mæti þörfum grunnskólans, séu byggð 
á skólastefnu, aðalnámskrá, fagmennsku og gæðum. Styrkir eru 
eingöngu greiddir vegna launakostnaðar fyrirlesara.  
Annar kostnaður er ekki greiddur. 

Þegar fyrir liggur ákvörðun um hverjir fá styrk og fjármögnun styrkja 
tryggð verður gerður sérstakur samningur um hvert endurmennt- 
unarverkefni.

Umsóknarfrestur er til og með 25. apríl 2016. 

Reglur um Endurmenntunarsjóð grunnskóla er að finna á heimasíðu 
Sambands íslenskra sveitarfélaga, www.samband.is og eru 
umsækjendur hvattir til að kynna sér þær. 

Nánari upplýsingar um Endurmenntunarsjóð grunnskóla veitir  
Klara E. Finnbogadóttir í síma 515 4900 eða í tölvupósti á  
klara.e.finnbogadottir@samband.is. 

Olíudreifing   |   Hólmaslóð 8-10   |   101 Reykjavík   |   sími 550-9900   |   odr@odr.is   |   www.oliudreifing.is

Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða í framtíðar- og sumarstörf.

Við leitum að bílstjórum með meirapróf í framtíðar- og sumarstörf í 
Reykjavík og í sumarstörf á Akureyri og á Reyðarfirði. Um fjölbreytt störf 
er að ræða við olíudreifingu beint á vinnuvélar, tanka og skip.

Leitað er af fólki sem hefur ríka þjónustulund og getur unnið
sjálfstætt.

Olíudreifing greiðir ADR námskeið og laun á námskeiðstíma fyrir
þá bílstjóra sem ekki hafa ADR réttindi. Við hvetjum jafnt konur og
karla til að sækja um störfin.

Nánari upplýsingar veitir Helgi Marcher Egonsson í síma 550 9937 (Reykjavík 
og Austurland) og Guðjón Páll Jóhannsson í síma 550-9910 (Akureyri)

Umsóknir 
sendist á

odr@odr.is.

Umsóknarfrestur 
er til 22. apríl

Meiraprófsbílstjórar óskast

Meginstarfsemi Olíudreifingar er dreifing og birgðahald á fljótandi eldsneyti. Olíudreifing rekur 
einnig bifreiða-, járnsmíða-, dælu- og rafmagnsverkstæði. Starfsmenn félagsins eru um  130 
talsins á starfsstöðvum víðsvegar um landið. Starfað er samkvæmt gæðavottuðum vinnuferlum. 

Hjá AGR Dynamics starfar ö�ugur hópur sérfræðinga við hugbúnaðarþróun og vörustjórnunarráðgjöf 
fyrir alþjóðlegan hóp viðskiptavina. Vegna aukinna verkefna óskum við eftir kraftmiklum sérfræðingum 
til starfa á skemmtilegum vinnustað við spennandi og kre�andi verkefni.

Fjölbreytt störf hjá alþjóðlegu 
upplýsingatæknifyrirtæki

NAV og LS NAV ráðgjöf og þjónusta

Umsækjendur skulu senda upplýsingar um menntun og starfsreynslu á job@agrdynamics.is 
fyrir 18. apríl.  Nánari upplýsingar veitir Haukur Hannesson, framkvæmdastjóri í 
síma 512-1000 eða job@agrdynamics.is.  Fullum trúnaði heitið.

NAV og LS NAV forritun og ráðgjöf

AGR Dynamics er alþjóðlegt hugbúnaðarfyrirtæki sem hefur frá stofnun, árið 1997, þróað eigin lausnir til hagræðingar í 
rekstri aðfangakeðjunnar. Á skrifstofum okkar á Íslandi, Bretlandi og í Danmörku starfa 25 manns sem 
þjónusta alþjóðlegan hóp viðskiptavina.

AGR Dynamics    -    Katrínartún 2    -   105 Reykjavík     -     sími: +354 512 1000       -      www.agrdynamics.is

Við leitum að ö�ugum einstaklingi til að sinna ráðgjöf og þjónustu á sviði Dynamics NAV og LS NAV 
Verkefnin eru mjög �ölbreytt, viðskiptaráðgjöf, greiningarvinna og þjónusta við stækkandi viðskiptavinahóp 
Reynsla og þekking í notkun á Dynamics NAV og LS NAV æskileg
Háskólamenntun í viðskiptafræði, tölvunarfræði,  verkfræði eða sambærilegt
Góð enskukunnátta, hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og nákvæmni í star�

Fjölbreytt starf við NAV og LS NAV forritun ásamt ráðgjöf til viðskiptavina
Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði eða sambærilegt
Reynsla í NAV, LS NAV, Exchange, PowerShell, O�ce, CRM og SharePoint æskileg
Góð enskukunnátta, hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og nákvæmni í star�



Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

•	 Hraunborg,	endurgerð	lóðar	2016	- útboð nr. 13685.

•	 Ölduselsskóli,	endurgerð	lóðar	2016,			3.	áfangi	-útboð nr. 13681.

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

kopavogur.is

ÚTBOÐ

FÆRANLEGAR 
KENNSLUSTOFUR

Kópavogsbær auglýsir eftir tilboðum í tvær færanlegar 
kennslustofur ásamt tengibyggingu. húsin verða við 
Kársnesskóla, Skólagerði 8, Kópavogi. Húsunum skal 
skila fullbúnum til notkunar að utan sem innan.

Helstu magntölur:
 Færanlegar stofur. Hvort hús um 85 m²
 Tengibygging um 22 m²

Verkinu skal lokið fyrir 15. ágúst 2016.

Útboðsgögn verða seld á kr. 5.000.- í Þjónustuveri 
Kópavogsbæjar, fannborg 2 frá og með mánudeginum  
11. apríl nk. 

Tilboðum skal skilað á sama stað þriðjudaginn 26. apríl 
2016 fyrir kl. 11:00 og verða þau þá opnuð í viðurvist 
þeirra bjóðenda sem þar mæta.

Steypumót fyrir krana 
Mjög lítið notuð PREFORM kranamót til sölu  

ásamt I bitum, steypusílói, stoðum fyrir undirslátt ofl. 

Mótin skiptast í aðalatriðum þannig: 
20 stk. flekar 300x240, 
14 stk. flekar 300x48, 
2 stk. flekar 300x30,

 út- og innhorn, 
150 stoðir fyrir undirslátt,

vinnupallafestingar, ofl. ofl.

Upplýsingar í síma 896 1012 og 898 1014

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á 
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum. 
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta 
og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og 
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn. 
 Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum 

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum 
Manneldisráðs.

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

- Færni  sem nýtist í starfi og reynsla af störfum  
í mötuneyti 

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri 
störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns- 
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir  
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á 
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum. 
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta 
og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og 
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn. 
 Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum 

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum 
Manneldisráðs.

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

- Færni  sem nýtist í starfi og reynsla af störfum  
í mötuneyti 

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri 
störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns- 
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir  
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 

Útboð
Skólalóð við Brúarland

Umhverfissvið Mosfellsbæjar óskar eftir tilboðum
í endurgerð á  um 1200 m² lóð við Brúarland. 

Í frágangi felst m.a. girða af leiksvæði, uppsetning leiktækja 
og gerð þrautabrautar. Verkinu skal lokið eigi síðar en  
30. júlí 2016.

Útboðsgögn á geisladiski verða afhent án endurgjalds í 
þjónustuveri á bæjarskrifstofum Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 
2. hæð frá og með þriðjudeginum  12. apríl 2016. 

Tilboðum skal skila á sama stað eigi síðar en þriðjudaginn 
26. apríl 2016, kl. 14:00, þá verða tilboð opnuð að viðstödd- 
um þeim bjóðendum sem þess óska. 

Aðalfundur Fjáreigendafélags Reykjavíkur

Verður haldinn þriðjudaginn 19. apríl í Baðhúsinu  
í Fjárborg, kl. 20:00 Reikningar félagsins liggja 

frammi til skoðunar á sama stað miðvikudaginn  
13. apríl 19:30-20:00.

Fundarefni venjuleg aðalfundarstörf.

Stjórn Fjáreigendafélags Reykjavíkur.

Brúttórúmlestir 6,05 Lengd 8,68 metrar, Volvo Penta vél 200 hestöfl, 
DNG rúllur, Reymarine plotter, AGS, sjálfstýring og talstöð. Furno 
dýptarmælir og nýlegur vagn. Báturinn er allur nýlega endurnýjaður 
og vél nýlega upptekin. Ganghraði 12 mílur. Verð 6,5 miljónir tilbúinn 
á veiðar. Upplýsingar í síma 892 5743.

Öflugur bátur sem gegnur í kvótakerfið, 
strandveiðar eða á grápsleppu

Aðalfundur GRAFÍU verður haldinn 
fimmtudaginn 14. apríl 2016, 

kl. 16.30, á Stórhöfða 31 
(gengið inn Grafarvogsmegin)

DAGSKRÁ:
1. Starfsskýrsla stjórnar og nefnda fyrir liðið starfsár.
2. Reikningar sjóða félagsins.
3. Lagabreytingar.
4. Stjórnarskipti.
5. Kosning tveggja skoðunarmanna og tveggja til vara.
6. Kosning ritstjóra.
7. Kosning í fulltrúaráð Sameinaða lífeyrissjóðsins.
8. Nefndakosningar.
9. Önnur mál.

Reikningar, fundargerðir, tillögur um lagabreytingar og 
aðrar framkomnar tillögur liggja frammi á skrifstofu 
GRAFÍU frá og með 5. apríl 2016.

Fyrir liggja lagabreytingar við reglugerð um lóðir og 
byggingar í Miðdal.
Kynning á lagabreytingum verður einnig á vef félagsins, 
www.grafia.is, sjö virkum dögum fyrir aðalfund.

Félagsmenn eru hvattir til að mæta.

Stórhöfða 31, SÍMI 552 8755 
www.grafia.is  grafia@grafia.is

AÐALFUNDUR 2016

Umsóknir um dvöl í íbúð  
fræðimanns í Kaupmannahöfn  
2016-2017

Íbúð fræðimanns í Kaupmannahöfn, skv.
reglum um hús Jóns Sigurðssonar,
er laus til afnota tímabilið 31. ágúst 2016 til
29. ágúst 2017.
 
Allar nánari upplýsingar og sérstök eyðublöð
er að finna á heimasíðu Jónshúss:
jonshus.dk (fræðimannsíbúð). 
 
Umsóknir um íbúðina skulu hafa borist
skrifstofu Alþingis eigi síðar en  
mánudaginn 18. apríl nk.

• 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbegja íbúðir
• Stærð frá 73 fm upp í 212 fm
• Bílastæði í bílageymslu fylgir
• Glæsilegt útsýni m.a. sjávar og 

fjallasýn
• Skóli og leikskóli í göngufæri
• Örstutt í þjónustu m.a. í versanir, 

heilsurækt og sundlaug
• Vandaðar innréttingar hannaðar af 

Berglindi Berndsen og  
Helgu Sigurbjarnardóttur

• Frábær staðsetning

HRÓLFSSKÁLAMELUR 1-5, SELTJARNARNESI
VANDAÐAR ÍBÚÐIR Í LYFTUHÚSI

Sala fasteigna frá

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

Sala fasteigna frá

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

Bókaðu skoðun

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
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fasteignir

Til sölu fullbúið og glæsilegt veitingahús á besta stað 

í Kringlunni með löngum leigusamningi. Staðurinn 

er fullbúin og með vönduðum tækjum og innbúi. 

Reksturinn hefur skilað góðri afkomu. Um er að 

ræða alhliða veitingastað með góðu eldhúsi sem er 

staðsettur á fjölförnum stað. Sæti  og borð fyrir allt 

að 100 manns, ásamt sólríku útisvæði sem nýtist vel 

á sumrin. Hér er um að ræða einstakt tækifæri fyrir 

duglegt fólk að ganga inn í góðan veitingastað með 

mikla veltu. Hagstætt verð. 

Veitingahús í Kringlunni
Spennandi viðskiptatækifæri í hringiðu Kringlunnar

Upplýsingar gefur: 
GUÐMUNDUR VALTÝSSON, 
Viðskiptafræðingur, löggiltur fasteigna- 
og fyrirtækjasali. 
Bókið skoðun: GSM 865 3022. - gudmundur@stakfell.is

Til sölu er:

Eldshöfði  – 110 Reykjavík

Til sölu mjög gott iðnaðarhúsnæði að Eldshöfða 1 í Reykjavík.  
Húsnæði er á þremur hæðum og er hver hæð fyrir sig u.þ.b 
200 fm.  Húsnæðið er  ný málað og mjög snyrtilegt með mjög 
góðri lýsingu. Vörulyfta sem ber u.þ.b. 1000 kg gegnur milli 
allra hæða. Gott rafmagn er í húsinu. Allar nánari upplýsing-
ar veitir Daði Hafþórsson sölustjóri 101 Reykjavík fasteigna-
sölu í síma 511-3101, 820-8103 eða á dadi@101.is. V. 95 millj.

Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.is
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Kristín S.  
Sigurðardóttir
Lögg. fast.sali.

Daði 
Hafþórsson
Sölustjóri

Traust og góð þjónusta í 13 ár

TIL SÖLU

KIÐJABERG  
OPIÐ HÚS Á MORGUN SUNNUDAG,  

MILLI KL. 13:00 OG 15:00. HEITT Á KÖNNUNNI

SÆLUREITUR Í SVEITINNI 
Glæsilegt nýtt og vandað 127 fm. heilsárshús á 10.000 fm. 
eignarlóð í landi Kiðjabergs. Húsið er örstutt frá Golfvelli 
GKB. Stendur á steyptum sökkli, gólfhiti, viðhaldslétt og 
klætt lituðu áli. Flísalögð gólf og vandaðar innréttingar.  
Verð 37 millj. Nánari uppl. veita Knútur & Rúnar

Elísabet Agnarsdóttir Lögg fast.  Rúnar Þór Árnason 
Í námi til löggild. 
s: 690-0595
runar@brufast.is

Knútur Bjarnason 
Lögg fast. 
s: 694-4217
knutur@brufast.is

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

- með þér alla leið -  

Atli S. Sigvarðsson
aðstoðm. fast.
sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

leitar að...
Leitum að góðu einbýlishúsi, rað, parhús Í Garðabæ eða Kópavogi, 

Mosfellsbær og Hafnafjörður geta einnig komið til greina

Verð allt að 78 milljónir.  

Viðkomandi hefur þegar selt sína eign, afhendingartími er samkomulag.

Leita að einbýlishúsi eða parhúsi í Garðabæ, eignin má þarfnast 

lagfæringa / endurbóta.  Aukaíbúð eða möguleiki á henni er kostur.

Bein kaup eða ef hentar skipti á glæsilegri íbúð

í Sjálandshverfinu Garðabæ

Gunnar Helgi Einarsson
löggiltur fasteignasali
sími: 615 6181
gunnarhelgi@miklaborg.is

Við gætum  
verið með næsta  
starfsmann  
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.



Álakvísl 68
110 REYKJAVÍK

Fallegt raðhús á tveimur hæðum, innst inni í 
rólegum botnlanga. Fordæmi eru fyrir því að 
breyta geymslurisi í herbergi. Stutt í skóla og 
leikskóla. Þakið nýlega málað. 

STÆRÐ: 116 fm ENDARAÐHÚS   HERB: 4

43.500.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Barmahlíð 33
105 REYKJAVÍK

Talsvert endurnýjuð 5 herb. íbúð á 2. hæð í 
Hlíðunum. 3 svefnherbergi, 2 stofur, endurnýjað 
eldhús, nýleg gólfefni á flestum rýmum). 
Þakrennur og niðurföll nýlega endurnýjuð.

STÆRÐ: 119 fm HÆÐ             HERB: 5

43.500.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Sölufulltrúi

Mjóahlíð 16
105 REYKJAVÍK

Falleg og björt risíbúð á frábærum stað í hjarta 
Reykjavíkur. Íbúðin er með suðursvölum og 
stórum fallegum gluggum. Vel staðsett og í 
göngufæri við alla helstu þjónustu.

STÆRÐ: 81,1 fm RISHÆÐ      HERB: 3

35.500.000
Heyrumst
Arna   692 5515
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Hverfisgata 13B
220 HAFNARFJÖRÐUR

Fallega uppgert einbýli á þremur hæðum í 
hjarta Hafnarfjarðar. Eignin er 152,6 m2 auk 
bílskúrs sem er 101,2 m2. Garðurinn er með 
timburverönd og heitum potti.

STÆRÐ: 253 fm EINBÝLI       HERB: 5

59.900.000
Heyrumst
Harpa   772 5583
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Lundur 1
200 KÓPAVOGUR

Glæsileg 3ja-4ra herbergja útsýnisíbúð á 5. hæð 
í nýlegu lyftuhúsi við Lund 1 í Kópavogi.

STÆRÐ: 144 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

59.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    11. apríl 17:30 – 18:00 OPIÐ HÚS    10. apríl 16:00 – 16:30 OPIÐ HÚS    11. apríl 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    9. apríl 14:00 – 14:30OPIÐ HÚS    10. apríl 18:00 – 18:30

Breiðhella 16
221 HAFNARFJÖRÐUR

204,4 fm atvinnubil. Bilin skiptast í tvær hæðir, 
sal og vinnustofu, með sér inngangi fyrir 
hvora hæð. Steypt er á milli hæða. Afhent við 
kaupsamning.

STÆRÐ: 204,4 fm ATVINNUBIL   HERB: 2

24.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Engjateigur 17-19
105 REYKJAVÍK

Fasteignin er í dag veitingastaður Gló ásamt 
skrifstofum salernum og eldhúsi. Eignin nýlega 
endurnýjuð að miku leyti.  Sterkur leigjandi, nýr 
langur leigusamningur

STÆRÐ: 307,2 fm ATVINNUHÚSNÆÐI 0

91.000.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Frjóakur 5
210 GARÐABÆR

Glæsilegt og vel staðsett einbýlishús. Sér-
smíðaðar innréttingar frá Fagus, flísar frá 
Álfaborg, hnotuparket frá Parket&Gólf, Philippe 
Starck vaskur og blöndunartæki á baðherbergi.

STÆRÐ: 358,6 fm EINBÝLI       HERB: 7

149.000.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Dalakur 4
210 GARÐABÆR

Stórglæsilegt einbýlishús á einni hæð með 
mikilli lofthæð á frábærum stað í Akralandinu í 
Garðabæ.  Húsið er afar vandað og ekkert hefur 
verið til sparað við byggingu og hönnun þess.

STÆRÐ: 261 fm EINBÝLI       HERB: 6

92.000.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    10. apríl 14:00 – 14:30



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.

SÓLEYJARIMI 13
NÝJAR 3JA HERBERGJA ÍBÚÐIR

OPIÐ HÚS

SUNNUDAG

Sölusýning á morgun sunnudag frá kl. 14.00 -  15.00
Vel skipulagðar og afar vandaðar 3ja herbergja íbúðir í vandaðri nýbyggingu á 
góðum og grónum stað í Grafarvogi. Um er að ræða tveggja hæða nýbyggingu 
þar sem allar íbúðir eru með sérinngangi. Sér bílastæði fylgir hverri íbúð auk 
sérgeymslu í kjallara hússins. Hitalagnir eru í stéttum fyrir framan húsið.
• Stærðir íbúða eru frá 141,5 fermetrum upp í 144,1 fermetra
• Allar innréttingar eru sérsmíðaðar af RH innréttingum sem og innihurðir, sem  
 eru hvít sprautulakkaðar og eru í yfirhæð.
• Stofurnar eru stórar, samliggjandi og með útgengi á svalir eða verönd.
• Tvö baðherbergi.
• Íbúðunum er skilað fullbúnum að innan, án gólfefna, en votrými skilast  
 þó flísalögð.
• Verð íbúða eru frá kr. 54.400.000.- til kr. 59.900.000.-  

Um er að ræða mjög vandaðar íbúðir með sérinngangi í vönduðu litlu 
fjölbýlishúsi á grónum og góðum stað þaðan sem stutt er í alla þjónustu, s.s. 
verslanir, skóla, heilsugæslu og golfvöll. Byggingaraðili: SBJ eignir ehf. 
Verið velkomin.

Kári Fanndal Guðbrandsson,

Sigrún Sigurpálsdóttir,

lögg. fasteignasali.

S. 562 1200   862 3311

TRAUST
ÞJÓNUSTA Í 

ÁRATUGI

Fr
um

KAPASKJÓLSVEGUR – LAUS FLJÓTLEGA
Stórglæsileg 2ja herbergja 58,8 fm á
3ju hæð. Íbúðin hefur verið endurnýj-
uð á mjög smekklegan og vandaðan
hátt. Sjón er sögu ríkari. 
Verð 21,0 millj.

ARNARSMÁRI –BÍLSKÚR – ÚTSÝNI
Höfum í einkasölu mjög fallega, bjarta
og velskipulagða endaíbúð í þessu
velstaðsetta húsi. Eignin er samtals
132 fm, þ.e. íbúð 104 fm og bílskúr 28
fm Íbúðin skiptist í stofu, 3 herbergi,
eldhús, baðherbergi, þvottaherbergi
og hol. Hægt að stækka stofuna um
eitt herbergi ef vill. Mikið og fallegt
útsýni. Góðar svalir. Mjög gott að-
gengi er að íbúðinni. Rúmgóður,
breiður bílskúr. Verð 34,5 millj. 

SELVOGSGRUNN – SÉRHÆÐ
Höfum í einkasölu efstu hæðina í
þessu glæsilega þríbýlishúsi. Íbúð-
inni fylgir bílskúr og sólstofa, sam-
tals 166,2 fm Íbúðin skiptist í stofur,
3 svefnherbergi og baðherbergi á
sérgangi, eldhús og innaf því þvotta-
herbergi og búr. Húsið er allt klætt
utan.Eign í mjög góðu ástandi.
Frábær staðsetning.

VIÐARÁS – ÚTSÝNI
Glæsilegt parhús á vinsælum stað.
Húsið er tvær hæðir, 188,2 fm með
innbyggðum bílskúr. Vandað og vel-
umgengið hús. Einstaklega gott
hverfi fyrir barnafjölskyldur. Ör-
stutt í skóla.

Kári Fanndal Guðbrandsson,

Sigrún Sigurpálsdóttir,

lögg. fasteignasali.

S. 562 1200   862 3311

TRAUST
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KAPASKJÓLSVEGUR – LAUS FLJÓTLEGA
Stórglæsileg 2ja herbergja 58,8 fm á
3ju hæð. Íbúðin hefur verið endurnýj-
uð á mjög smekklegan og vandaðan
hátt. Sjón er sögu ríkari. 
Verð 21,0 millj.

ARNARSMÁRI –BÍLSKÚR – ÚTSÝNI
Höfum í einkasölu mjög fallega, bjarta
og velskipulagða endaíbúð í þessu
velstaðsetta húsi. Eignin er samtals
132 fm, þ.e. íbúð 104 fm og bílskúr 28
fm Íbúðin skiptist í stofu, 3 herbergi,
eldhús, baðherbergi, þvottaherbergi
og hol. Hægt að stækka stofuna um
eitt herbergi ef vill. Mikið og fallegt
útsýni. Góðar svalir. Mjög gott að-
gengi er að íbúðinni. Rúmgóður,
breiður bílskúr. Verð 34,5 millj. 

SELVOGSGRUNN – SÉRHÆÐ
Höfum í einkasölu efstu hæðina í
þessu glæsilega þríbýlishúsi. Íbúð-
inni fylgir bílskúr og sólstofa, sam-
tals 166,2 fm Íbúðin skiptist í stofur,
3 svefnherbergi og baðherbergi á
sérgangi, eldhús og innaf því þvotta-
herbergi og búr. Húsið er allt klætt
utan.Eign í mjög góðu ástandi.
Frábær staðsetning.

VIÐARÁS – ÚTSÝNI
Glæsilegt parhús á vinsælum stað.
Húsið er tvær hæðir, 188,2 fm með
innbyggðum bílskúr. Vandað og vel-
umgengið hús. Einstaklega gott
hverfi fyrir barnafjölskyldur. Ör-
stutt í skóla.

Kári Fanndal Guðbrandsson,
Sigrún Sigurpálsdóttir,

lögg. fasteignasali.

REYÐARKVÍSL 16 

Glæsilegt raðhús, 239,7 fm, tveggja hæða hús auk bílskúrs (undir húsinu er ófrágenginn 
kjallari). Á neðri hæð eru rúmgóðar stofur, arinn í dagstofu, eldhús, hol, snyrting og anddyri. 
Á efri hæð eru fjögur svefnherbergisjónvarpsherbergi og glæsilegt baðherbergi. Mjög vel 
staðsett hús. Stutt í allt. Mikið útsýni. Verið velkomin!

Opið hús í dag frá kl. 17.00 til 18.00  
LÓUÁS 30, HAFNARFIRÐI

Opið hús á morgun, sunnudag, frá kl. 13:30 - 14:30 

Vandað, fallegt 212.2 fm einbýlishús á einni hæð með inn-
byggðum bílskúr. Mjög góð aðkoma, stór og skjólgóð verönd. 
Fallegt útsýni. Mjög fínt og huggulegt fjölskylduhús á rólegum 
stað. Sjón er sögu ríkari! Verð: 69,8 millj

OPIÐ HÚS

Til sölu: 200 fm toppíbúð í Túnunum 
– þar sem allt er að gerastTopp íbúð miðsvæðis í Reykjavík

 
Til sölu um 200 fm lúxusíbúð á efstu hæð (sjöttu) með miklu útsýni  
í nýju húsi í Mánatúni.  Húsið er í léttu göngufæri við miðbæinn.

•  Þrjú svefnherbergi, tvö mjög stór, tvö baðherbergi, tvær stofur  
og þvotthús innan íbúðar. 

•  Tvö stæði í bílgeymslu (ekki inni í fermetratölu). 
•  Aðeins tvær íbúðir eru á gangi.  Tvær lyftur.

Íbúðin er innréttuð á vandaðan hátt með sérvöldum efnum og tækjum. 
Hér er sjaldgæft tækifæri til að kaupa glæsilega íbúð á besta stað. 
Hafið samband við Kjartan í síma 824 9093 til að bóka skoðun.
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•  Fjögur (svefn)herbergi, tvö fullbúin baðherbergi, stórt alrými og þvottahús.

•  Íbúðin er innréttuð á vandaðan hátt með sérvöldum efnum og tækjum.

•  Tvö stæði í bílgeymslu (ekki inni í fermetratölu). 

•  Aðeins tvær íbúðir eru á gangi. Tvær lyftur. Húsvörður. Verð 89,8 millj.

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

OPIÐ HÚS MILLI KL. 14.00 OG 14.30 
LAUGARDAGINN 9. APRÍL. 

HLÉGERÐI 15
200 KÓPAVOGUR
Einbýlishús á einni hæð 
með bílskúr í vesturbæ 
Kópavogs.  Eignin er 
skráð 181,6 fm. Sólpallur 
á baklóð og heitur 
pottur. Gróðurskáli er á 
vesturhluta lóðar

Húsið skiptist í anddyri, 
baðherbergi, hol, stofu, 
borðstofu, eldhús, 
hjónaherbergi, tvö 
barnaherbergi og 
sólpall. Íbúð í bílskúr. 
Gróðurskáli er á 
vesturhluta lóðar.

Upplýsingar gefur 
GUÐMUNDUR H. 
VALTÝSSON
löggiltur fasteignasali.
GSM 865 3022
gudmundur@stakfell.is

TIL SÖLU / LEIGU
Reykjavíkurvegur 66 - Hafnarfirði
Verslunar- og lagerhúsnæði
Stærð samtals 815,1 fm.

Allar nánari upplýsingar veitir:

Húsnæðið skiptist í 443,5 fm. verslunar- og lagerhúsnæði (168,4 fm. verslun og rest lager), 197,2 fm. 
verslunarhúsnæði og 174,4 fm. lagerhúsnæði. Selst saman eða sitt í hvoru lagi. Verslunarrými eru sam-
tengd í dag, með stórum gluggum sem snúa út að Reykjavíkurvegi. Lagerrýmin eru baka til á lóð og öll 
með vörudyrum. Húsnæðið er til sölu en möguleiki er á að fá verslunarrýmin leigð og hluta lagers.

534 1020
Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

Helgi Bjarnason
Viðskiptafræðingur, MBA
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1020 / 663 2411
helgi@jofur.is

GOTT VERSLUNARHÚSNÆÐI

• 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbegja íbúðir
• Stærð frá 73 fm upp í 212 fm
• Bílastæði í bílageymslu fylgir
• Glæsilegt útsýni m.a. sjávar og 

fjallasýn
• Skóli og leikskóli í göngufæri
• Örstutt í þjónustu m.a. í versanir, 

heilsurækt og sundlaug
• Vandaðar innréttingar hannaðar af 

Berglindi Berndsen og  
Helgu Sigurbjarnardóttur

• Frábær staðsetning

HRÓLFSSKÁLAMELUR 1-5, SELTJARNARNESI
VANDAÐAR ÍBÚÐIR Í LYFTUHÚSI

Sala fasteigna frá
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Sala fasteigna frá
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Bókaðu skoðun



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     

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

María Mjöll 
Guðmundsdóttir
Ritari

 519 5500

Stefán Jóhann
Ólafsson
Löggiltur
fasteignasali

 864 8808 

Sólvallagata 68

Opið hús laugardaginn 9. apríl kl. 16.00-16.30

Íbúðin sem er á 1. hæð (ekki jarðhæð) er björt og falleg 
með 2 stórum stofum (önnur í dag nýtt sem 2 herbergi), 
stórt hjónaherbergi, annað svefnherbergi, opið og bjart 
eldhús og rúmgott baðherbergi. Húsið hefur verið mikið 
endurnýjað svo sem með endursteinun ytra byrðis.

Verð:  47.500.000

4
herb.

115
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

OPIÐ
HÚS

Krossalind 35

Opið hús laugardaginn 9. apríl kl. 15.00-15.30

Húsið er á tveimur hæðum, efri hæð með opnum stofum 
og eldhúsi með mikilli lofthæð innfelldri lýsingu og útsýni 
til norðurs og vesturs, gestasnyrtingu og bílskúr, á neðri 
hæð eru 2 svefnherbergi og stór vinnustofa (áður 2 herb.) 
nýlegt baðherbergi, þvottahús og geymsla.

Verð:  66.500.000

6
herb.

218
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

OPIÐ
HÚS

Lautasmári 22 - 201 Kópavogu

Opið hús þriðjudaginn 12. apríl kl 17:30 -18:00

Fallega og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 2. hæð 
í góðu fjölbýlishúsi við Lautasmára í Kópavogi.  Birtir 
fm eru 115,8 fm auk stæði í bílageymslu. 
Þrjú svefnherbergi. Þvottahús innan íbúðar. 

Verð:  39.900.000

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

OPIÐ
HÚS

Dalsbyggð 10
Húsið er stórt og reisulegt einbýli með frábært útsýni til 
vesturs yfir Bessastaði og Snæfellsjökul og til norðurs 
yfir á Esjuna. Þetta er sannkallað fjölskylduhús þar sem 
3 svefnherbergi og 2 baðherbergi eru á efri hæð og 3-4 
svefnherbergi eru á neðri hæðinni.

Verð:  84.500.000

330
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Krosseyrarvegur 11

Opið hús  mánudaginn 11. apríl kl. 18:00-18:30

Fallegt og sjarmerandi hús á einstökum útsýnisstað 
við Norðurbakkann. Húsið sem er steyptur grunnur og 
timburhús er á þremur hæðum við enda Krosseyrarvegar 
með óhindrað útsýni yfir sjóinn til suðurs og vesturs.
Stórglæsilegt hjónaherbergi með baðherbergi innaf.

Verð:  49.500.000

144
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

OPIÐ
HÚS

Lyngmóar 6 - 210 Garðabæ

Opið hús mánudaginn  11. apríl kl. 18:00 - 18:30

Falleg íbúð með flottu útsýni úr stofu, á annari 
hæð, í góðu fjölbýli ásamt bílskúr. Þrjú svefnher-
bergi og má taka fram að svalir eru yfirbyggðar 
og stækkar nýtanlegt rými. EIGNIN ER LAUST 
TIL AFHENDINGAR VIÐ KAUPSAMNING

Verð:  37.800.000

4-5
herb.

140,5
m2.

Héðinn Birnir
Fasteignasali

 848 4806

OPIÐ
HÚS

Sóleyjarimi 7

Opið hús mánudaginn  11, apríl 17.00-17.30

Íbúð fyrir 50 ára og eldri á þriðju hæð við Sóleyja-
rima í Grafarvogi. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, tvö 
rúmgóð svefnherbergi, eldhús, stofu, baðherbergi og 
þvottahús. Sérgeymsla er í sameign ásamat stæði í 
bílskýli. Laus strax til afhendingar.

Verð:  36.900.000

3
herb.

101,2
m2.

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

OPIÐ
HÚS

Álfabakki - LAUS STRAX 

Til sölu eða leigu

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 innganginn á rýminu 
ásamt eldhúsi/kaffistofu.  

Verð:  15.900.000

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

Laufás 6 - Garðabæ
166 fermetra neðri sérhæð í tvíbýlishúsi við Laufás 
í Garðabæ. Íbúðin skiptist í forstofu, samliggjandi 
sjónvarpshol, stofu og borðstofu, eldhús, þvottahús, tvö 
barnaherbergi, hjónaherbergi með fataherbergi inn af og 
baðherbergi. Bílskúr er samligjandi húsi.

Verð:  47.500.000

5-6
herb.

166
m2.

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

Rauðavað 3

Opið hús Laugardaginn 9. apríl kl 16:00-16:30 

Fallega 3-4ja herbergja íbúð á 1.hæð í góðu 
fjölbýli við Rauðavað í Norðlingarholti. Íbúðin 
skiptist í forstofu, borðstofu, stofu, eldhús, 
eitt barnaherbergi, hjónaherbergi, baðherbergi, 
þvottahús og geymsla, sér stæði í bílageymslu.

Verð:  36.200.000

3-4
herb.

95,0
m2.

OPIÐ
HÚS

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Gísli Elí
Aðst.fasteignasala

 698 5222

Kjarrmóar 16 -Raðhús með bílskúr
Einstaklega vel skipulagt raðhús á einni hæð með 4 
svefnherbergi, glæsilegt opið alrými fyrir eldhús og 
stofu, leikherbergi undir súð, nýlegt baðherbergi og 
eldhús. Skjólgóður garður og verönd mót s-vestri.
Bílskúr er með hita, rafmagni og heitu og köldu vatni.

Verð:  47.500.000

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

OPIÐ
HÚS

5
herb.

136
m2.

Opið hús  laugardaginn 9. apríl kl. 14.00-14.30

Bæjargil 88

Opið hús mánudaginn 11. apríl kl. 17.00-17.30

Gott og mikið endurnýjað raðhús á tveimur hæðum 
í Garðabænum. Á neðri hæð er stórt og glæsilegt 
eldhús, borðstofa og stofa auk gestasnyrtingar og 
herbergis, á efri hæð eru 3 góð herbergi, bað-
herbergi, þvottahús og rúmgott hol. 

Verð:  58.500.000

OPIÐ
HÚS

Gunnlaugur
Aðst.fasteignasala

 844 6447
Þóra

Fasteignasali
 777 2882

6
herb.

209
m2.



Fallegur bústaður 83 fm, sólskáli 17 fm af 
heildarstærð. Einstök staðsetning í landi Nesja, 
efst í enda botnlanga. Bústaðurinn stendur hátt, 
sólar nýtur við frá morgni til kvölds. 
Kjarri vaxið land. Mikið útsýni. 
Báta aðstaða við vatnið.

Þingvallavatn

Verð : 27,7 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

70 raðhúsalóðir á ný skipulögð svæði

Gatnagerðargjöld eru greidd

Vegir komnir

Gráhella - Selfoss

TILBOÐ
Jón Rafn Valdimarsson, löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520 

200 hektara land m. skipulagri sumarhúsabyggð 

85 samþykktar frístundalóðir 

m.a. við bakka Sogsins

Blómleg sumarhúsabyggð er nú þegar til staðar

Fjölmörg tækifæri tengt ferðaþjónustu

Ásgarðsland - Grímsnes 

TILBOÐ
Jón Rafn Valdimarsson, löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520 

Vandað 999 fm atvinnuhúsnæði 2/3 hluti er 
stálgrindarhús m 6 m lofthæð og þremur 
innkeyrsludyrum 1/3 hluti skrifstofa 
á einni hæð. Eignin er í útleigu í dag 
Yfirtaka á láni í boði, mögulegt að kaupa 
félag tengt fasteigninni. 

Rauðhella  

TILBOÐ
Jón Rafn Valdimarsson, löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520 

Þrjár lóðir í landi Svínhaga Heklubyggð 

Lóðarstærði frá 1,2 til 2,8 hektara 

M.a. lóðir við bakka Ytri-Rangá 

Kalt vatn og rafmagn v. lóðarmörk 

Leyfi til byggingar allt að 120 fm húss.

Fitjahraun - Svínhagi 

Verð frá: 1,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson, löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520 

4 hektara skógi vaxið land 92 fm sumarhús, 

hænsnakofi, gróðurhús ofl.

Tilvalið fyrir áhugafólk um skógrækt 

Hentar vel fyrir ferðatengda þjónustu 

Kotvöllur

Verð frá: 44,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson, löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520 

Glæsileg 3ja herbergja á 2.hæð

Vandaðar innréttingar og tæki

Tvennar svalir

Stæði í lokaðri bílageymslu

Frábær staðsetning í miðbæ Hafnarfjarðar

Norðurbakki 1B 

Verð : 39,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Vel skipulagt 213 fm parhús á tveimur hæðum

Bílskúr 32,8 fm 

Vandað hús

Fjögur svefnherbergi, möguleiki á því fimmta

Fannafold 142

Verð : 59,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Tvílyft hús að stærð 237,8 fm Bílskúr er 26,8 fm 
Möguleiki á fimmta svefnh. Arinn í stofu/útgengt úr 
stofu í garðinn. Innbyggðar suðursvalir og franskir 
gluggar setja mikinn svip á eignina
Stórt og mikið upphitað plan fyrir framan bílskúr
Afgirtur suður garður með stórum palli.

Ólafsgeisli 111

Verð : 75,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

.

Tröllakór 18-20

Verð : 35,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 12.apríl kl.17:30-18:00

Falleg íbúð að stærð 107,7 fm

Gengið inn af svölum á 2.hæð

Lyftuhús / stórar L laga suðursvalir

Vandaðar innréttingar

Þvottahús innan íbúðar

Stæði í lokaðri bílageymslu

.

Markland 14

Verð : 24,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 13.apríl kl.17:30-18:45

Falleg tveggja herbergja íbúð á 

jarðhæð í Fossvogi 

Eignin er skráð 48,6 fm 

Nýlega endurnýjað baðherbergi 

Sérgeymsla og þvottahús í kjallara 

Falleg og vel skipulögð eignu

.

Skógarás 1

Verð : 31,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 12.apríl kl.17:30-18:45

Falleg þriggja herbergja íbúð með 

sérinngangi á jarðhæð 

Eignin er skráð 86,5 fm 

Nýlega uppgert baðherbergi 

Rúmgóð afgirt hellulögð verönd 

Geymsla innan íbúðar 

.

Skjólbraut 2 

Verð : 25,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 11.apríl kl.17:30-18:45

Björt tveggja herbergja íbúð í kjallara 

í vesturbæ Kópavogs 

Íbúðin er 73,3 fm og lítið niðurgrafin 

Stórir gluggar 

Rúmgott svefnherbergi með 

góðu skápaplássi 

.

Kórsalir 3 

Verð : 55,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 10.apríl kl.14:00-14:45

182 fm íbúð á efstu hæðum 

4 svefnherbergi - þaksvalir 

Miklar endurbætur

stæði í bílageymslu 

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

142,5 fm - 2 íbúðir íbúð á 1. hæð hússins 

sem er 58,8 fermetrar íbúð á jarðhæð 

sem er 83,7 fermetrar 

Frábær staðsetning í 101 Reykjavík

Þingholtsstræti

Verð :  59,5 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Glæsileg og rúmgóð 118,4 fm 3ja herbergja 

íbúð á 2hæð í litlu fjölbýli 

Sérlega björt íbúð með vönduðum 

innréttingum og gólfefnum 

Eigninni fylgir bílastæði í bílakjallara

Lindargata

Verð :  53,5 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Lækkað verð

300 hektara jörð í Borgarbyggð, einstök 

staðsetning Liggur meðfram bökkum Norðurár 

Einbýli, bílskúr, vélaskemma, fjós o.fl á jörð 

Fjölmargir möguleikar fyrir hendi

Borgir við Norðurá

Verð :132,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

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

Sumarhús í landi Hallkelshóla í Grímsnes og 

Grafningshreppi, Innst í botnlanga

Um 70 km frá Reykjavík 

Tveir sólpallar / Eigin borhola

Hallkelshólar

Verð : 22,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Heilsárshús fáanlegt með öllu innbúi 

4 svefnherbergi 

Gólfhiti Glæsileg eign 

Heitur pottur 

Vandaðar innréttingar

Sogsbakki

Verð : 57,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Penthouse íbúð

174 fm á 7. og 8. hæð 

Þrennar svalir 2 bílastæði

 Mánatún 7

Verð : 87,9 millj.
Óskar R. Harðarson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur Ásmundsson, lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur Ásmundsson, lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 

Íbúðirnar í 2A afhendast í júlí/ágúst 
og 2B næsta haust. 

Íbúðirnar tilbúnar til afhendingar 
í Garðatorgi 4.

Glæsilegar 77-130fm útsýnisíbúðir

Aukin lofthæð í öllum íbúðum

Sér bílastæði í upphituðu bílahúsi

Sérlega vandaðar innréttingar og tæki

Húsið einangruð að utan og klædd

Garðatorg 4 A-B-C og Garðatorg 2 A og B

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

.

Næfurás 13

Verð : 44,0 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 11.apríl kl.17:30-18:00

Góð 4-5 herbergja íbúð ásamt 

bílskúr samtals 149 fm 

Þrjú svefnherbergi, þvottahús innan íbúðar 

Frábært útsýni yfir Rauðavatn 

Vel um hugsað fjölbýli, tvær geymslur 

.

Lyngás 1c
Garðabæ

Verð : 53,0 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 11.apríl kl.17:30-18:00

Ný og glæsileg 128 fm 

5 herbergja penthouse íbúð

Fullbúin íbúð en hluta gólfefna vantar

Tvennar svalir og mikið útsýni 

Stæði í bílageymslu - eina íbúðin á hæðinni

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Tvær íbúðir sem búið er að breyta 

úr einni íbúð á miðhæð og neðrihæð 

Sér aðgengi er í íbúðirnar 

Góð staðsetning í Hlíðunum

Barmahlíð 8

Verð :  46,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Byggingaraðili á Garðatorgi er 
ÞG Verk ehf. sem ábyrgist traust, 
gæði og áreiðanleika í viðskiptum

Bókaðu skoðun:

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

Óskar R. Harðarson lögg. fasteignasali
oskar@miklaborg.is sími: 569 7000

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur Ásmundsson, lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 

- með þér alla leið -- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  - með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000 www.miklaborg.is MIKLABORG

MIKLABORG 569 7000 MIKLABORGwww.miklaborg.is

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120
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569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 3080

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 854 2112

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515



Fallegur bústaður 83 fm, sólskáli 17 fm af 
heildarstærð. Einstök staðsetning í landi Nesja, 
efst í enda botnlanga. Bústaðurinn stendur hátt, 
sólar nýtur við frá morgni til kvölds. 
Kjarri vaxið land. Mikið útsýni. 
Báta aðstaða við vatnið.

Þingvallavatn

Verð : 27,7 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

70 raðhúsalóðir á ný skipulögð svæði

Gatnagerðargjöld eru greidd

Vegir komnir

Gráhella - Selfoss

TILBOÐ
Jón Rafn Valdimarsson, löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520 

200 hektara land m. skipulagri sumarhúsabyggð 

85 samþykktar frístundalóðir 

m.a. við bakka Sogsins

Blómleg sumarhúsabyggð er nú þegar til staðar

Fjölmörg tækifæri tengt ferðaþjónustu

Ásgarðsland - Grímsnes 

TILBOÐ
Jón Rafn Valdimarsson, löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520 

Vandað 999 fm atvinnuhúsnæði 2/3 hluti er 
stálgrindarhús m 6 m lofthæð og þremur 
innkeyrsludyrum 1/3 hluti skrifstofa 
á einni hæð. Eignin er í útleigu í dag 
Yfirtaka á láni í boði, mögulegt að kaupa 
félag tengt fasteigninni. 

Rauðhella  

TILBOÐ
Jón Rafn Valdimarsson, löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520 

Þrjár lóðir í landi Svínhaga Heklubyggð 

Lóðarstærði frá 1,2 til 2,8 hektara 

M.a. lóðir við bakka Ytri-Rangá 

Kalt vatn og rafmagn v. lóðarmörk 

Leyfi til byggingar allt að 120 fm húss.

Fitjahraun - Svínhagi 

Verð frá: 1,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson, löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520 

4 hektara skógi vaxið land 92 fm sumarhús, 

hænsnakofi, gróðurhús ofl.

Tilvalið fyrir áhugafólk um skógrækt 

Hentar vel fyrir ferðatengda þjónustu 

Kotvöllur

Verð frá: 44,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson, löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520 

Glæsileg 3ja herbergja á 2.hæð

Vandaðar innréttingar og tæki

Tvennar svalir

Stæði í lokaðri bílageymslu

Frábær staðsetning í miðbæ Hafnarfjarðar

Norðurbakki 1B 

Verð : 39,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Vel skipulagt 213 fm parhús á tveimur hæðum

Bílskúr 32,8 fm 

Vandað hús

Fjögur svefnherbergi, möguleiki á því fimmta

Fannafold 142

Verð : 59,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Tvílyft hús að stærð 237,8 fm Bílskúr er 26,8 fm 
Möguleiki á fimmta svefnh. Arinn í stofu/útgengt úr 
stofu í garðinn. Innbyggðar suðursvalir og franskir 
gluggar setja mikinn svip á eignina
Stórt og mikið upphitað plan fyrir framan bílskúr
Afgirtur suður garður með stórum palli.

Ólafsgeisli 111

Verð : 75,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

.

Tröllakór 18-20

Verð : 35,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 12.apríl kl.17:30-18:00

Falleg íbúð að stærð 107,7 fm

Gengið inn af svölum á 2.hæð

Lyftuhús / stórar L laga suðursvalir

Vandaðar innréttingar

Þvottahús innan íbúðar

Stæði í lokaðri bílageymslu

.

Markland 14

Verð : 24,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 13.apríl kl.17:30-18:45

Falleg tveggja herbergja íbúð á 

jarðhæð í Fossvogi 

Eignin er skráð 48,6 fm 

Nýlega endurnýjað baðherbergi 

Sérgeymsla og þvottahús í kjallara 

Falleg og vel skipulögð eignu

.

Skógarás 1

Verð : 31,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 12.apríl kl.17:30-18:45

Falleg þriggja herbergja íbúð með 

sérinngangi á jarðhæð 

Eignin er skráð 86,5 fm 

Nýlega uppgert baðherbergi 

Rúmgóð afgirt hellulögð verönd 

Geymsla innan íbúðar 

.

Skjólbraut 2 

Verð : 25,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 11.apríl kl.17:30-18:45

Björt tveggja herbergja íbúð í kjallara 

í vesturbæ Kópavogs 

Íbúðin er 73,3 fm og lítið niðurgrafin 

Stórir gluggar 

Rúmgott svefnherbergi með 

góðu skápaplássi 

.

Kórsalir 3 

Verð : 55,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 10.apríl kl.14:00-14:45

182 fm íbúð á efstu hæðum 

4 svefnherbergi - þaksvalir 

Miklar endurbætur

stæði í bílageymslu 

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

142,5 fm - 2 íbúðir íbúð á 1. hæð hússins 

sem er 58,8 fermetrar íbúð á jarðhæð 

sem er 83,7 fermetrar 

Frábær staðsetning í 101 Reykjavík

Þingholtsstræti

Verð :  59,5 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Glæsileg og rúmgóð 118,4 fm 3ja herbergja 

íbúð á 2hæð í litlu fjölbýli 

Sérlega björt íbúð með vönduðum 

innréttingum og gólfefnum 

Eigninni fylgir bílastæði í bílakjallara

Lindargata

Verð :  53,5 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Lækkað verð

300 hektara jörð í Borgarbyggð, einstök 

staðsetning Liggur meðfram bökkum Norðurár 

Einbýli, bílskúr, vélaskemma, fjós o.fl á jörð 

Fjölmargir möguleikar fyrir hendi

Borgir við Norðurá

Verð :132,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

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

Sumarhús í landi Hallkelshóla í Grímsnes og 

Grafningshreppi, Innst í botnlanga

Um 70 km frá Reykjavík 

Tveir sólpallar / Eigin borhola

Hallkelshólar

Verð : 22,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Heilsárshús fáanlegt með öllu innbúi 

4 svefnherbergi 

Gólfhiti Glæsileg eign 

Heitur pottur 

Vandaðar innréttingar

Sogsbakki

Verð : 57,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Penthouse íbúð

174 fm á 7. og 8. hæð 

Þrennar svalir 2 bílastæði

 Mánatún 7

Verð : 87,9 millj.
Óskar R. Harðarson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur Ásmundsson, lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur Ásmundsson, lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 

Íbúðirnar í 2A afhendast í júlí/ágúst 
og 2B næsta haust. 

Íbúðirnar tilbúnar til afhendingar 
í Garðatorgi 4.

Glæsilegar 77-130fm útsýnisíbúðir

Aukin lofthæð í öllum íbúðum

Sér bílastæði í upphituðu bílahúsi

Sérlega vandaðar innréttingar og tæki

Húsið einangruð að utan og klædd

Garðatorg 4 A-B-C og Garðatorg 2 A og B

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

.

Næfurás 13

Verð : 44,0 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 11.apríl kl.17:30-18:00

Góð 4-5 herbergja íbúð ásamt 

bílskúr samtals 149 fm 

Þrjú svefnherbergi, þvottahús innan íbúðar 

Frábært útsýni yfir Rauðavatn 

Vel um hugsað fjölbýli, tvær geymslur 

.

Lyngás 1c
Garðabæ

Verð : 53,0 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 11.apríl kl.17:30-18:00

Ný og glæsileg 128 fm 

5 herbergja penthouse íbúð

Fullbúin íbúð en hluta gólfefna vantar

Tvennar svalir og mikið útsýni 

Stæði í bílageymslu - eina íbúðin á hæðinni

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Tvær íbúðir sem búið er að breyta 

úr einni íbúð á miðhæð og neðrihæð 

Sér aðgengi er í íbúðirnar 

Góð staðsetning í Hlíðunum

Barmahlíð 8

Verð :  46,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Byggingaraðili á Garðatorgi er 
ÞG Verk ehf. sem ábyrgist traust, 
gæði og áreiðanleika í viðskiptum

Bókaðu skoðun:

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

Óskar R. Harðarson lögg. fasteignasali
oskar@miklaborg.is sími: 569 7000

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur Ásmundsson, lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 

- með þér alla leið -- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  - með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000 www.miklaborg.is MIKLABORG
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Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120
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569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 3080

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 854 2112

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515



NÝTT  -   Opið hús að Þorláksgeisli 5 (íb 203) , Reykjavík 
Þriðjudaginn 12. apríl milli kl 17:00 og 17:30     
139,9 ferm  | 4ra herb |  verð 44.900.000  |  uppl veir Þórey 

NÝTT  -  Opið hús að Lækjasmára 2 (íb 601) , Kópavogi 
Mánudaginn 11. apríl milli kl 17:30 og 18:00  
139 ferm  |  3ja - 4ra |  verð 44.900.000  |  uppl veir Andri 

NÝTT  -  Skúlagata 42 í Reykjavík   STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU 

Bókið skoðun hjá mér  í síma 690 3111 / andri@smarinn.is  
77,2 ferm  |  3ja herb | verð 38.900.000  |  uppl veir Andri 

NÝTT  -   Áleimar 5 í Reykjavík  
Bókið skoðun hjá mér  í síma 663 2300 / thorey@smarinn.is  
171,6 ferm  |  hæð/bílsk |  verð 58.500.000  |  uppl veir Þórey  

NÝTT  -   Ljósaberg 38, Setbergi í Hafnarfirði 
Bókið skoðun hjá mér  í síma 663 2300 / thorey@smarinn.is  
168 ferm  |  parhús |  verð 55.500.000 |  uppl veir Þórey  

- ÓSKUM EFTIR - 
 

löggiltum fasteignasala l að starfa með 
okkur á SMÁRANUM fasteignamiðlun. 

 

Við erum l húsa í Hlíðasmára 2 í Kópavogi þar 
sem við bjóðum upp á frábæra vinnuaðstöðu  í 

skemmlegu og lifandi starfsumhverfi, með 
góðu fólki þar sem fagmennska og vönduð 
vinnubrögð eru ávallt höfð að leiðarljósi. 

 
Áhugasamir sendið umsókn ásamt ferilskrá á 

thorey@smarinn.is  

STÓR BÍLSKÚR  -  Blikahólar 6 (íb 202), Reykjavík       
Bókið skoðun hjá mér  í síma 690 3111 / andri@smarinn.is  
167,4 ferm  |  4ra herb |  verð 34.500.000 | uppl veir Andri  

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI -  Grensásvegur 3 í Reykjavík 
Bókið skoðun hjá mér  í síma 690 3111 / andri@smarinn.is  
501,5 ferm  | MIKLIR MÖGULEIKAR / SKIPTI | verð 89.500.000  

NÝTT  -  Opið hús að Eyjabakka 14 (íb 202) , Reykjavík 
Sunnudaginn 10. apríl milli kl 16:00 og 16:30     
103,3 ferm  |  5 herb |  verð 29.900.000 |  uppl veir Þórey 

NÝTT  -  Opið hús að Stuðlaseli 13, Reykjavík 
Sunnudaginn 10. apríl milli kl 17:00 og 17:30 
230,9 ferm  |  Einbýli |  verð 69.900.000 |  uppl veir Þórey  

SUMARHÚS -  Stuárbotnar 17 í Húsafelli 
Bókið skoðun hjá mér  í síma 663 2300 / thorey@smarinn.is  
38,2 ferm  |  sumarhús |  verð 9.900.000| uppl veir Þórey 

SUMARHÚSALÓÐ  -  Þjóðólfshagi við Hellu 
Bókið skoðun hjá mér  í síma 690 3111 / andri@smarinn.is  
8000 fm  | vatn og rafmagn komið að lóðarm |  verð 1.500.000 


