
smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.isatvinna Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is

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

Eignaumsýsla  
Íslandsbanka

Nánari  upplýsingar: 

Sólveig Hrönn Sigurðardóttir deildarstjóri rekstrardeildar 
sími 440 3879, solveig.sigurdardottir@islandsbanki.is  
 
Sigrún Ólafsdóttir, ráðningarstjóri sími 440 4172,  
sigrun.olafs@islandsbanki.is

Eignaumsýsla Íslandsbanka er hluti af rekstrardeild bankans og annast viðhald og umsjón með eignum 
hans.  Hópstjórinn okkar ætlar að minnka við sig og því óskum við eftir tæknifræðingi til að taka við af 
honum og leiða eignaumsýsluna.

Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is 
og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá. 

Umsóknarfrestur er til og með 24. apríl

Hæfniskröfur:

•  Byggingatæknifræðingur eða sambærileg menntun

•  Reynsla af stjórnun         

•  Þekking og reynsla af viðhaldi fasteigna       

•  Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

•  Metnaður og þjónustulund   

Helstu verkefni:

• Dagleg stjórnun og rekstur eignaumsýslu

• Verkstýring og samskipti við iðnaðarmenn  
og aðra verktaka

• Verkstýring og eftirlit með rekstrar- og 
viðhaldsverkefnum

• Greiningar og áætlanagerð     

Við bjóðum góða þjónustu. Hjá Íslandsbanka starfa um 950 starfsmenn. Við sækjumst eftir starfsfólki sem er 
jákvætt, faglegt og framsýnt og leitar ávallt bestu lausna fyrir viðskiptavini bankans. Framtíðarsýn Íslandsbanka 
er að vera númer eitt í þjónustu. Hvað segir fólkið okkar? Sjáðu hvað starfsfólk hefur að segja um vinnustaðinn: 
islandsbanki.is  > Um Íslandsbanka  > Vinnustaðurinn 

Hópstjóri
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Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið www.capacent.is

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Capacent — leiðir til árangurs
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Hluti af komandi sumri

www.n1.is facebook.com/enneinn

Matreiðslumaður – sumarafleysing
Við leitum að metnaðarfullum matreiðslumanni eða matartækni til sumarafleysinga í Staðarskála. 
Um er að ræða vaktavinnu, unnið er í viku og frí í viku. 

Helstu verkefni:  
• Matreiðsla 
• Umsjón með eldhúsi 
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:  
• Reynsla af sambærilegum störfum 
   eða menntun sem nýtist í starfi 
• Snyrtimennska 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð 
• Dugnaður og jákvætt viðhorf

Nánari upplýsingar veitir Einar R. Ísfjörð stöðvarstjóri 
í síma 440 1335 eða í netfangi einar@n1.is.

Áhugasamir sendi inn umsókn á www.n1.is 

Við hvetjum konur jafnt sem karla 
til að sækja um störf hjá fyrirtækinu. 
 

VR-15-025

Umsóknarfrestur
1. maí 2016

EFLA hvetur konur jafnt sem 
karla til að sækja um.

EFLA leitar að vélaverkfræðingi
Vélaverkfræðingur á Iðnaðarsvið
Hjá EFLU vinnur eitt öflugasta teymi landsins í ráðgjafarþjónustu við iðnað og iðnfyrirtæki. 
Teymið hefur komið að vélhönnun og ráðgjöf hjá flestum iðnfyrirtækjum hérlendis ásamt því 
að hafa mikla reynslu af ráðgjöf til erlendra fyrirtækja.

EFLA óskar eftir að ráða vélaverkfræðing sem hefur reynslu af ráðgjöf við áliðnaðinn, 
sjávarútveginn eða önnur stærri iðnfyrirtæki. Einnig kemur reynsla af ráðgjöf við orku- og 
veitufyrirtækin sterklega til greina. Viðkomandi mun starfa á fagsviði véla á iðnaðarsviði en 
einnig starfa þverfaglega innan EFLU og vinna náið með sérfræðingum á orkusviði.

EFLA er alhliða verkfræði- og ráðgjafarfyrirtæki sem starfar á öllum helstu sviðum 
verkfræði og tækni. EFLA býður upp á afbragðs starfsumhverfi, áhugaverðan 
starfsvettvang í alþjóðlegu umhverfi og sterka liðsheild yfir 300 samhentra starfsmanna.

ÍSLAND • NOREGUR • SVÍÞJÓÐ • FRAKKLAND • PÓLLAND • TYRKLAND • DUBAI

Hæfniskröfur:

• M.Sc eða B.Sc gráða í véla- eða  

 iðnaðarverkfræði

• Amk. 5 ára starfsreynsla í þjónustu við iðnað

• Kunnátta á AutoCad og Inventor nauðsynleg

• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi

• Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar

• Kunnátta í ensku og norðurlandamálum  

 kostur

Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsreynslu skal berast gegnum heimasíðu 
EFLU, www.efla.is/umsokn-um-starf, fyrir 1. maí næstkomandi. Öllum umsóknum verður 
svarað og farið verður með þær sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar
412 6000 eða job@efla.is

Framleiðslustjóri
Norðursalt leitar að framleiðslustjóra til að stýra 

framleiðslu félagsins á Reykhólum. 

Norðursalt öflugt íslenskt nýsköpunarfyrirtæki og fram-
leiðir íslenskt flögusalt með sjálfbærri aðfeð, sem felur í 
sér nýtingu á jarðvarma.

Framleiðslustjóri er einn af lyklistjórnendurm fyrirtækins-
ins og ber ábyrgð á framleiðsunni. 
Um er að ræða krefjandi straf sem gefur öflugum aðila 
tækifæri til að þróast með ört vaxandi nýsköpunarfyrir-
tæki á landsbyggðinni.

Starfssvið
• Daglegur rekstur á saltframleiðslunni á Reykhólum
• Verkstjórn og samskipti við stjórnendur.
• Viðhald á tækjum og búnaði framleiðslunnar.
• Önnur tilfallandi verkefni sem upp koma í tengslum  
 við framleiðsluna.

Hæfniskröfur
• Mentun og /eða reynsla í vélstjórnun og /eða vélfræði.
• Geta unnið sjálfstætt og vera með skipulagaða   
 hugsun.
• Hafa góða aðlögunarhæfni og góður í samskiptum.
• Bílpróf er nausynlegt,  önnur vinnuvélaréttindi  
 er kostur.

Umsókn ásamt ferilsskrá sendist í tölvupósti á
Søren Rosenkilde framkvæmdastjóra
soren@nordurco.com 

Umsóknafrestur er til og með 25. apríl 2016

SNILLINGAR ÓSKAST
Íslenska kaffistofan er staðsett á höfðatorgi, og í 

byrjun maí opnar nýr staður í hafnarborg, í hafnarfirði. 
Okkur vantar snillinga á allar vígstöðvar.

Höfðatorg; Umsjónamaður.
Óskum eftir umsjónamanni kaffihússins á Höfðatorgi.

Viðkomandi ber ábyrgð á öllum daglegum rekstri.
Reynsla úr starfi á kaffihúsi/veitingastað er skilyrði og 

reynsla af stjórnunarstarfi er æskileg. 

Hafnarborg; Kaffibarþjónar, fullt starf og 
helgarstörf.

Störfin felast í framreiðslu á kaffidrykkjum og 
veitingum .

Reynsla úr starfi á kaffihúsi/veitingastað er æskileg

Skrifstofa; bókari í hlutastarf.
Starfið felst í almennu bókhaldi ásamt tilfallandi 
verkefnum fyrir rekstur Íslensku kaffistofunnar.

Vinnutími er áætlaður 2-4klst á viku. Unnið er á DK 
bókhaldsforrit.
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Viltu vera hótelstjóri á nýju nútímalegu lággjaldahóteli?

Hæfniskröfur:
• Menntun í hótelstjórnun er mikill kostur
• Reynsla af hótelstjórnun
• Gott tengslanet
• Sköpunargáfa og leiðtogahæfni
• Frumkvæði og drifkraftur
• Góð ensku- og íslenskufærni í ræðu og riti
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 25. apríl nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Nýtt 110 herbergja hótel í eigu Títans fjárfestingarfélags mun opna á Suðurnesjum í sumar. Um er að ræða 
nútímalegt lággjaldahótel sem mun vinna náið með bæði samstarfsaðilum í ferðaþjónustunni og nærumhverfinu á 
Suðurnesjum. Hótelstjóri ber m.a. ábyrgð á allri uppbyggingu hótelsins, rekstri þess, ráðningum á starfsfólki og  
sölu- og markaðsstarfi.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem allra fyrst.

Við leitum að kraftmiklum og 
sjálfstæðum einstaklingi með 
rekstrarreynslu til að stýra upp-
byggingu hótelsins, búa til réttu 
stemninguna og tryggja hagstæða  
og góða upplifun gesta. 

Fjármálastjóri 

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Áætlanagerð vegna reksturs, fjárfestinga og sjóðstreymis
• Umsjón með gerð ársreiknings og samskipti við 

endurskoðanda
• Kostnaðareftirlit, kostnaðargreining og gerð kostnaðaráætlana
• Stuðningur við tekjudeildir í verðlagningu
• Yfirumsjón með launaútreikningum og samningagerð
• Yfirumsjón með bókhaldi, innheimtu og greiðslu reikninga

Menntun og hæfniskröfur 
• Háskólapróf í viðskiptafræðum
• Víðtæk þekking og reynsla á sviði fjármála, 

bókhalds og reksturs
• Skipulagning útsjónarsemi og fagmennska í starfi
• Hæfni og reynsla í samningagerð  
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð enskukunnátta

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 25. apríl nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Leitað er að öflugum fjármálastjóra til að starfa í hröðu og lifandi umhverfi hjá ört vaxandi fyrirtæki.

Íslenskir Fjallaleiðsögumenn var stofnað árið 1994 af fjórum ungum fjallagörpum. Frá upphafi hefur fyrirtækið 
farið ótroðnar slóðir í fjallaferðum og verið leiðandi í umhverfis- og öryggismálum í ferðaþjónustu. Íslenskir 
Fjallaleiðsögumenn er í Vakanum og hefur hlotið fjölmargar viðurkenningar og verðlaun. Fyrirtækið býður upp á 
fjölbreyttar ferðir og allir ættu því að geta fundið eitthvað við sitt hæfi hjá einu rótgrónasta ferðaþjónustufyrirtæki 
landsins. Íslenskir Fjallaleiðsögumenn – Örugglega á Fjöllum. 
 

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi
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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

Sumarstörf í Reykjadal  
Matráður

Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra óskar að ráða matráð til starfa í 
sumarbúðunum í Reykjadal.

Matráður vinnur á vöktum (2-2-3) frá kl. 9.00-17. Matráður hefur 
yfirumsjón með eldhúsi,  í því felst m.a. eldamennska (eldað fyrir 
50-60 manns), gerð matseðla, frágangur og innkaup. 

Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra rekur sumarbúðir í Reykjadal. 
Árlega koma þangað um 300 börn og ungmenni. Sumarbúðirnar 
hafa það að leiðarljósi að gefa þeim börnum og ungmennum sem 
þurfa sérstaka þjónustu vegna fötlunar tækifæri til að komast í 
sumarbúðir líkt og ófatlaðir jafnaldrar þeirra. Starfsemin hefst  í 
lok maí og lýkur um miðjan ágúst en starfsmenn eru um 50 talsins 
og vinna á tvískiptum vöktum. 

Umsóknareyðublöð má finna á vef Styrktarfélags lamaðra og 
fatlaðra www.slf.is. Umsækjendur geta einnig sent ferilskrá á 
reykjadalur@slf.is.  Nánari upplýsingar í síma 535-0900. 
Umsóknarfrestur er til 1. maí 2016. 

Rennismiður/ir  óskast
Vegna aukinna umsvifa auglýsum við eftir rennismiðum 
til starfa hjá verkstæði okkar í Hafnarfirði. 
 
Um er að ræða starf á verkstæði sem búið er rennibekkjum, 
fræsivélum og borverk, bæði tölvu- (CNC) 
og handstýrðum (manual).

Æskilegir eiginleikar sem við leitum að er m.a.:  
• góð reynsla á rennibekki og/eða fræsivélar 
• forritunarreynsla í CAD/CAM 
• Vandvirkni í starfi og stundvísi 
• Sjálfstæði í vinnubrögðum

Nánari upplýsingar og móttaka umsókna er hjá 
Sigurði Guðmundssyni, verkstjóra renniverkstæðis: silli@vhe.is

Vélaverkstæði Hjalta Einarssonar – VHE býður upp á ítarlegar lausnir í hönnun, framleiðslu 
og þjónustu fyrir viðskiptavini sína. VHE hefur sérhæft sig í lausnum fyrir stóriðjur, 
með sérstakri áherslu á áliðnaðinn auk þess að vera með öfluga byggingadeild 
bæði í eigin verkum og á útboðsmarkaði. 
 
Ýtarlegri upplýsingar um starfsemi VHE má finna á www.vhe.is

Vélaverkstæði 
Hjalta Einarssonar ehf. 

HUGVIT Í VERKI

Melabraut 27 • 220 Hafnarfjörður • Sími 575 9700 • Fax 575 9701 • www.vhe.is • sala@vhe.is
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Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.a.m. 

markaðsfræði eða sambærileg menntun
• Þekking og reynsla af vefmálum æskileg
• Góð þekking á Word, Excel og PowerPoint
• Hæfni og reynsla í uppsetningu og framsetningu 

skriflegs og myndræns efnis 
• Framúrskarandi íslensku- og enskukunnátta  
      í ræðu og riti
• Vandvirkni og sjálfstæð og öguð vinnubrögðum 

Eiginleikar
• Glaðlyndi, jákvæðni, kraftur og frumkvæði
• Afburða samskiptahæfileikar
• Að vinna vel í hóp

Umsóknarfrestur er til og með 24. apríl nk. 

Eingöngu er tekið á móti umsóknum í gegnum vefsíðu Samskipa, www.samskip.is. 

Umsækjendur eru beðnir um að skila inn ítarlegri ferilskrá ásamt greinagóðu kynningarbréfi sem tilgreinir á skilmerkilegan hátt 
hvernig umsækjandi uppfyllir kröfur um menntun, reynslu, hæfni og eiginleika.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna Guðný Aradóttir, forstöðumaður Markaðs- og samskiptadeildar í gegnum netfangið 
anna.gudny.aradottir@samskip.com 

Helstu verkefni verkefnastjóra í Markaðs- og samskiptadeild eru:

Verkefnastjórn CRM vinnu fyrirtækisins. Samskipti við auglýsingastofu og almannatengslafyrirtæki, 
fjölbreytt samskipti innahúss og utan, heima og erlendis. Þátttaka í undirbúningi sýninga og kynninga á 
fyrirtækinu. Umsjón með fréttatilkynningum og tilkynningum fyrirtækisins til viðskiptavina. Textagerð fyrir 
vefi félagsins. Undirbúningur og eftirfylgni markaðsrannsókna

Samskip eru flutningafyrirtæki með starfsstöðvar víða um heim. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum 
faglega ráðgjöf og heildarlausnir á sviði flutninga- og flutningatengdrar þjónustu. Við höfum á að skipa 
fjölbreyttum hópi starfsfólks sem vinnur ávallt með frumkvæði, samheldni og þekkingu að leiðarljósi. 
Öryggis- og heilbrigðismál starfsfólks eru í fyrirrúmi og bjóðum við upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu. 

> Samskip leita að öflugum verkefnastjóra 
 í Markaðs- og samskiptadeild
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Hefur þú brennandi áhuga 
á  fyrirtækjaráðgjöf?

Fyrirtækjaráðgjöf – sérfræðingur 
Við leitum að öflugum starfsmanni í áhugaverð og krefjandi verkefni í fyrirtækjaráðgjöf Arion banka.

Helstu verkefni 
 · Greining á rekstri og efnahag fyrirtækja

 · Ráðgjöf varðandi kaup, sölu og sameiningar fyrirtækja

 · Fjármögnun fyrirtækja

 · Sókn á nýja viðskiptavini

 · Nýskráningar verðbréfa á markaði

 · Ýmis önnur verkefni fyrirtækjaráðgjafar

Hæfni og eiginleikar
 · Háskólapróf í viðskiptafræði, hagfræði eða verkfræði

 · Framhaldsnám er kostur

 · Reynsla af störfum hjá fjármálafyrirtæki eða við sambærileg verkefni er æskileg

 · Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og hæfni í mannlegum samskiptum

 · Góð enskukunnátta

 · Góð tölvukunnátta

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þórbergur Guðjónsson, forstöðumaður
fyrirtækjaráðgjafar, sími 444 6823, netfang thorbergur.gudjonsson@arionbanki.is  og 
Íris Guðrún Ragnarsdóttir mannauðsstjóri, sími 444 6064, netfang 
iris.ragnarsdottir@arionbanki.is.
 
Umsóknarfrestur er til og með 26. apríl.
Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning hefur farið fram.

Sótt er um starfið á vef bankans www.arionbanki.is.

Arion banki er líflegur og spennandi vinnustaður. Við vinnum með viðskiptavinum okkar að því að búa í 
haginn fyrir framtíðina. Við ræktum jákvæðan starfsanda og leggjum áherslu á að starfsfólk okkar 
þroskist og þróist í starfi með markvissri fræðslu og þjálfun. Straumlínustjórnun er hluti af daglegri 
menningu með stöðugum umbótum og samvinnu allra starfsmanna. Jafn réttur kvenna og karla til starfa 
er okkur hjartans mál og  við hlutum nýverið Jafnlaunavottun VR. Saman látum við góða hluti gerast.

Píanókennari / meðleikari
Tónlistarskóli Árnesinga óskar eftir að ráða til starfa píanókennara 
og meðleikara í 70 - 75% starf á Selfossi og í Hveragerði frá og með 
1. ágúst 2016.

Menntun og eiginleikar:
• Tónlistarkennari III (samkv. kjarasam. FT/FÍH) 
 - með píanókennarapróf og mikla færni í píanómeðleik. 
• Eigi gott með mannleg samskipti.
• Samviskusamur, skapandi og skipulagður.

Kennt er samkvæmt Aðalnámskrá tónlistarskóla. 

Upplýsingar fást hjá skólastjóra í síma 861-3884. 
Umsóknarfrestur er til 6. maí 2016. 
Senda má fyrirspurnir og umsóknir í tölvupósti til robert@tonar.is. 

Tónlistarskóli Árnesinga er einn af stærstu tónlistarskólum landsins með starfsemi á  
12 kennslustöðum í sýslunni. Fjöldi nemenda er um 600 og starfa 30 kennarar við skólann.

Alúðlegur dugnaðarforkur 
óskast til starfa á Litlu Kaffistofunni sem fyrst. 

Áhugasamir vinsamlegast 
hafið samband í síma 699-5566.

Þarftu að ráða starfsmann?

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

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

Sölumaður

Smiðjuvegi 2, Kóp - S. 554 0400

Okkur vantar ö�ugan sölumann til starfa
í einu sérverslun landsins með grill og grillvörur 

Umsóknir og
 fyrirspurnir sendast á 

starf@grillbudin.is
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Fjársýsla ríkisins óskar eftir að ráða matráð til að annast og bera ábyrgð á mötuneyti.  
Um framtíðarstarf er að ræða í fjölbreyttu og krefjandi umhverfi. Í Fjársýslunni starfa 77 
starfsmenn. Æskilegt er að umsækjandi hafi menntun og reynslu sem matráður. Um 75% 
starfshlutfall er að ræða. Ætlast er til að matráður taki sér orlof allan júlí mánuð á hverju ári.

Starfssvið 
• Sér um eldamennsku og innkaup á aðföngum ásamt tækjum og búnaði í eldhúsi 
• Sér um að halda eldhúsi, búri og matsal hreinu og snyrtilegu 
• Sér um uppvask, þrif og frágang eftir máltíðir dagsins 
• Aðstoðar við kaffiveitingar á fundum og öðrum uppákomum 

Hæfnikröfur 
• Góð samskiptahæfni og þjónustulund 
• Nýjungagirni 
• Skipulagshæfileikar 
• Stundvísi 
• Jákvæðni 
• Almenn tölvuþekking er kostur

Sótt er um starfið rafrænt á www.starfatorg.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 25.apríl.  

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. 

Nánari upplýsingar veitir Pétur Ó. Einarsson, starfsmannastjóri í síma 545-7500.

Fjársýsla ríkisins er ríkisstofnun 
sem sér um reikningshald og 
fjárreiður ríkisins. 

Hlutverk Fjársýslu ríkisins er 
að samræma reikningsskil 
ríkisaðila og tryggja tímanlegar 
og áreiðanlegar upplýsingar 
um fjármál ríkisins og stuðla að 
öruggri og skilvirkri greiðslu-
miðlun fyrir ríkissjóð. 

Fjársýsla ríkisins leggur áher-
slu á liðsheild, starfsánægju, 
gagnkvæma virðingu og gott 
starfsumhverfi með öflugum 
hópi starfsmanna. Góður starfs- 
andi, fjölskylduvænt vinnu- 
umhverfi og að starfsfólk hafi 
tækifæri til að þróast í starfi er í 
fyrirrúmi hjá Fjársýslunni. 

Nánari upplýsingar um stofnun-
ina er að finna á vefsíðu hennar 
www.fjs.is

 Fjársýsla ríkisins óskar eftir matráði

GER innflutningur, rekstraraðili  
Húsgagnahallarinnar, Betra Bak og Dorma  

óskar eftir bílstjórum og lagerstarfsmönnum:

Bílstjóra- og lagerstörf

100% VINNA
Hægt er að hefja störf strax.

Umsóknir ásamt upplýsingum  
um umsækjanda sendist á netfangið 

vinna@ger.is

Starfsferilskrá og meðmæli eru æskileg 
fylgigögn. Hreint sakavottorð er skilyrði.

Öllum umsóknum svarað.

Við óskum eftir í fullt starf:
Faglærðum bifvélavirkja / vélvirkja eða ófaglærðum manni  

vönum viðgerðum vörubíla og vinnuvéla. 
Viðkomandi þarf að hafa rafsuðukunnáttu og geta unnið sjálfstætt, 

vera reglusamur og eiga gott með mannleg samskipti. 
Meirapróf er kostur. 

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Frekari upplýsingar veitir Guðmundur í síma 899-6810.
Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á mummi@vvehf.is

Umsóknarfrestur er til 30. apríl.

HAFNARVÖRÐUR
Hafnarfjarðarhöfn auglýsir eftir 
hafnarverði til sumarafleysinga.

Ráðningartímabil er maí til semptember.
Hugsanleg framhaldsráðning.

Umsækendur skulu hafa vélstjórnarréttindi að lágmarki 
750 Kw. Skipstjórnarréttindi eru kostur.

Upplýsingar gefur Magnús Þórisson Sími 414 2300 
Tölvupóstur: hafnsaga@hafnarfjordur.is

Hafnarfjarðarhöfn, Óseyrarbraut 4, 220 Hafnarfirði.
Sími 414 2300,  

netfang hofnin@hafnarfjordur.is | www.hafnarfjardarhofn.is

Hafnarfjarðarhöfn

Ráðgjafi tæknilausna 
Við erum að leita að kraftmiklum einstaklingi til að sinna 

tæknilegri ráðgjöf á fyrirtækjamarkaði. Viðkomandi þarf að hafa 
brennandi áhuga á tækni og reynslu af sambærilegum störfum. 
Ráðgjafi tæknilausna sér m.a. um öflun nýrra viðskiptatækifæra 

og ráðgjöf, þarfagreiningu og hönnun á sviði fjarskipta- og 
upplýsingatæknilausna.

Allar nánari upplýsingar um starf og hæfniskröfur er að 
finna á radningar.vodafone.is

Umsóknarfrestur er til og með 24.apríl 2016

Vodafone
Við tengjum þig

Þjónustustjóri
óskast
115 Security auglýsir eftir þjónustustjóra 

Hæfniskröfur: 

– 25 ára lágmarksaldur

– Góð þjónustulund 

– Góðir samskiptahæfileikar 

– Geta unnið undir álagi 

– Reynsla af stjórnun/mannaforráðum 

er mikill kostur 

– Hreint sakavottorð

Umsókn með mynd og ferilskrá sendist á 

115@115.is. Nánari upplýsingar um starfið 

veitir Friðrik í síma 5 115 115.

Umsóknarfrestur er til 26. apríl.

115 Security 

Austurbakka 2, 101 Reykjavík

115 Security er ungt og framsækið fyrirtæki sem þjónustar fyrirtæki, stofnanir og 
einstaklinga. Starfsmenn félagsins eru um 100 og búa yfir áralangri reynslu í 
mannaðri gæslu, uppsetningu og sölu á myndavéla- og öryggiskerfum ásamt 
brunakerfum, brunaúttektum og aðgangsstýringum.
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Vinnumálastofnun   Kringlunni 1, 103 Reykjavík   Sími 515 4800      www.vmst.is

Dæmi um störf:

Opnað verður fyrir umsóknir á vef Vinnumálastofnunar www.vmst.is 
mánudaginn 18. apríl. Umsóknarfrestur er til 02. maí.

Nánari upplýsingar um 
störfin, hæfniskröfur, tengiliði 
og fleira er að finna á vef 
Vinnumálastofnunar,  
www.vmst.is 

Velferðarráðuneytið  
og Vinnumálastofnun 
auglýsa 260 störf 

Störfin eru opin öllum námsmönn-
um sem eru í háskólanámi eða  
útskrifuðust á árinu.

Störfin eru hluti af tímabundnu 
átaksverkefni á vegum ráðuneyta, 
undirstofnana þeirra og  
sveitarfélaga.

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki

Umhverfis- og skipulagssvið 
Reykjavíkurborgar
Verkefni á sviði mannauðsmála

Nýsköpunarmiðstöð
Hönnun og framleiðsla  
á lítilli göngubrú

Velferðarsvið Kópavogs
Þjónustustjóri félagslegrar 
heimaþjónustu

Heilbrigðisstofnun Austurlands
Almenn rannsóknarstörf á 
rannsóknarstofu HSA  
á Egilsstöðum

Umhverfisstofnun

Úrvinnsla loftgæðagagna

Fljótsdalahérað
Ráðgjafi í dagþjónustu  
eldri borgara

Landspítali
Aðstoðarmaður við  
lyfjaumsýslu á hjartadeild 

Seyðisfjarðarkaupstaður
Greining og kortlagning  
á ferðamannastöðum

Náttúrurannsóknarstöðin  
við Mývatn
Smjásjárgeining mýflugna  
úr Mývatni

Háskólinn á Hólum
Aðstoðarmaður á kynbótastöð 

Háskóli Íslands
Viðtalsrannsókn á samskiptum 
Íslendinga og Grænlendinga

Náttúrufræðistofnun Íslands
Aðstoðarmaður við að hnitsetja 
greni refa

Geislavarnir ríkisins
Vinna við forritun á viðmóti til 
notkunar á spjaldtölvum við eftirlit

Fjórðungssamband Vestfirðinga
Gagnasöfnun um skapandi greinar

Háskóli Íslands
Aðstoðarmaður við rannsóknir 
– Öflun upplýsinga um 
aldursfordóma hér á landi

Embætti landlæknis
Flokkunarkerfi í heilbrigðisþjónustu
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OKKUR VANTAR MIKILVÆGA HLEKKI Í KEÐJUNA
Laus störf

Um er að ræða störf hjúkrunarfræðinga, lífeindafræðinga, sérgreinarritara/Skrifstofustjóra og deildarlæknia. Ef þú hefur áhuga á að takast á við 
krefjandi starf, í líflegu og skemmtilegu umhverfi þá erum við að leita að þér.

Röntgendeild

DEILDARLÆKNAR
Lausar eru til umsóknar tvær stöður deildarlækna 
röntgendeildar. Annars vegar er boðið  upp á 6 
eða 12 mánaða ráðningu. Fyrir þá sem hafa hug á 
sérfræðinámi í myndgreiningu er boðið upp á allt að 
tveggja ára stöðu sem nýtist til sérnáms. 
Hins vegar á röntgendeild LSH, ísótópar, með 
sérstakri áherslu á ísótóparannsóknir og „molekular 
imaging”. Boðið er upp á allt að tveggja ára stöðu sem 
nýtist til sérnáms. 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Almenn störf deildarlæknis á röntgendeild
• Þátttaka í kennslu og þjálfun læknanema
• Þátttaka í rannsóknarvinnu

Hæfnikröfur
• Nákvæmni í vinnubrögðum
• Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum
• Íslenskt lækningaleyfi

Nánari upplýsingar veitir Pétur H Hannesson, 
yfirlæknir (peturhh@landspitali.is, 824 5322).

Umsóknarfrestur er til og með 26.10.2015. 
Starfshlutfall er 100% og eru störfin  laus frá  
1. desember 2015 eða eftir samkomulagi.

Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. Laun skv. kjarasamningi fjármálaráðherra og stéttarfélags. Sótt er um starfið rafrænt á;  
www.landspitali.is, undir „laus störf”. Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. 

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. 

FRAMKVÆMDASTJÓRAR Á LANDSPÍTALA
LANDSPÍTALI AUGLÝSIR LAUSAR TVÆR STÖÐUR FRAMKVÆMDASTJÓRA

Leitað er að stjórnendum sem hafa brennandi áhuga á að vinna með forstjóra að því að byggja upp sterka 
liðsheild og að framfylgja stefnu, markmiðasetningu og framtíðarsýn Landspítala. Miklar breytingar eru 
framundan á spítalanum og mikilvægt að framkvæmdastjórar séu kraftmiklir og farsælir leiðtogar, reyndir 
breytingastjórnendur og þekki til straumlínustjórnunar (“lean”).

Framkvæmdastjórar heyra beint undir forstjóra og sitja í framkvæmdastjórn spítalans. Framkvæmdastjórnin 
er teymi sem vinnur saman að stefnumótun og ber sameiginlega ábyrgð á spítalanum í heild.

FRAMKVÆMDASTJÓRI LÆKNINGA  
Undir framkvæmdastjóra lækninga, ásamt framkvæmdastjóra hjúkrunar, 
heyra gæða- og sýkingavarnadeild, vísindadeild og menntadeild. 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Vinna að öryggismenningu, gæðum í þjónustu og stöðugum umbótum 
• Vinna að uppbyggingu kennslu- og vísindastarfs á spítalanum 
• Vinna að eflingu mannauðs lækna og annarra heilbrigðisstétta
• Innleiða nýjungar og breytingar og stuðla að framþróun starfseminnar 
• Ber ábyrgð á sjúkraskrá spítalans og úrvinnslu kvartanamála

Hæfnikröfur
• Brennandi áhugi á framþróun spítalans
• Leiðtogahæfileikar
• Framúrskarandi samskiptahæfni
• Farsæl stjórnunarreynsla í heilbrigðisþjónustu
• Frumkvæði, áræðni og jákvætt viðmót
• Reynsla af þróunar- og rannsóknavinnu
• Hæfni og vilji til að líta á starfsemi spítalans sem eina heild
• Læknir með íslenskt sérfræðileyfi
• Veruleg akademísk reynsla

FRAMKVÆMDASTJÓRI FJÁRMÁLA
Undir framkvæmdastjóra fjármála heyra reikningshald, fjárstýring, 
launavinnsla, innkaup, hagdeild og vöruhús gagna. 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Vinna að langtímaáætlunum, fjárhagsáætlunum, 

kostnaðargreiningum, uppgjöri og eftirfylgni
• Vinna að umbótum og breytingum til að auka hagkvæmni í rekstri 

og gegnsæja nýtingu fjármuna
• Vinna að samhæfingu fjármálastjórnunar við stefnu og starfsáætlun 

spítalans
• Samstarf og tengsl við ráðuneyti, Sjúkratryggingar Íslands, 

heilbrigðisstofnanir ofl.

Hæfnikröfur
• Brennandi áhugi á framþróun spítalans
• Leiðtogahæfileikar
•  Framúrskarandi samskiptahæfni
• Frumkvæði, áræðni og jákvætt viðmót
• Hæfni og vilji til að líta á starfsemi spítalans sem eina heild
• Farsæl og yfirgripsmikil stjórnunarreynsla í sambærilegu starfi
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun æskileg

Landspítali er þjóðarsjúkrahús með víðtækt þjónustu,- menntunar- og vísindahlutverk. Framtíðarsýn spítalans er 
að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi.  Megináherslur í stefnu og starfs-
áætlun 2016 eru öryggismenning, þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur. Gildi Landspítala eru: 
Umhyggja, fagmennska, öryggi og framþróun.

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. 

Mat á umsóknum verður í höndum valnefndar þar sem forstjóri Landspítala tekur virkan 
þátt, en forstjóri tekur ákvörðun um ráðningar í störfin. Ráðið er í störfin til 5 ára og er 
starfshlutfall 100%.  

Nánari upplýsingar á vef Landspítala; www.landspitali.is/mannaudur og  Starfatorgi; www.
starfatorg.is. Umsóknarfrestur er til og með 2. maí 2016

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi



Hefurðu sérfræðiviðurkenningu í bráðalækningum eða í gjörgæslu- og 
svæfingalækningum? Laust er til umsóknar starf yfirlæknis bráða-
þjónustu utan sjúkrahúsa við flæðisvið Landspítala. Ráðningin er til 5 ára, 
starfshlutfall er 100% en skipting þess verður eftir samkomulagi og í 
samræmi við helstu verkefni og ábyrgð. 

Yfirlæknir bráðaþjónustu utan sjúkrahúsa fer með læknisfræðilega forsjá 
sjúkraflutninga á landinu öllu skv. reglugerð nr. 262/2011 um framkvæmd 
og skipulag sjúkraflutninga. Yfirlæknir starfar náið með viðbragðsaðilum. 

YFIRLÆKNIR

Bráðaþjónusta utan sjúkrahúsa

Spennandi og þroskandi störf fyrir áhugasama. Á deildinni, sem er mjög 
sérhæfð, fer fram fjölbreytt meðferðarstarf fyrir einstaklinga á aldrinum 
18-25 ára sem eru nýlega greindir með geðrofssjúkdóm. 

Góður starfsandi er ríkjandi og virk og stöðug framþróun. Unnið er á 
breytilegum dag-, kvöld- og næturvöktum og að jafnaði þriðju eða fjórðu 
hverja helgi.

RÁÐGJAFI/STUÐNINGSFULLTRÚI

Laugarásinn meðferðargeðdeild

LANDSPÍTALI ... ALLRA HAGUR!

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

Fjölbreytt og krefjandi verkefni sem markast af þeirri þjónustu sem 
Landspítali veitir en Landspítali er með um 140 þúsund m² húsnæði 
á fjölmörgum stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Húsnæðið er mjög 
breytilegt, allt frá skrifstofuhúsnæði yfir í sérhæfð rými sem og 
mörg tæknikerfi, allt frá alm. húskerfum yfir í sérhæfð kerfi fyrir 
sjúkrastofnanir. 

Fasteignadeild sér um viðhald alls húsnæðisins auk þess að vinna að 
margs konar breytingum. 

PÍPULAGNINGAMAÐUR

Fasteignadeild

Nýtt og fjölbreytt starf verkefnastjóra á sviði heilbrigðis- og upplýsinga-
tækni. Leitað er að öflugum verkefnastjóra með mjög gott tölvulæsi til 
að gegna lykilhlutverki við skipulagningu þjálfunar og undirbúning að 
innleiðingu rafrænna kerfa. 

Heilbrigðis- og upplýsingatæknideild sinnir rekstri tölvubúnaðar á 
Landspítala, viðhaldi lækningatækja ásamt rekstri og þróun tölvukerfa 
sem eru í notkun á spítalanum.

VERKEFNASTJÓRI Á SVIÐI 
UPPLÝSINGATÆKNI

Heilbrigðis- og upplýsingatækni

Við sækjumst eftir deildarlækni með góða færni í mannlegum samskiptum 
á Líknardeild í Kópavogi. Deildin heyrir undir lyflækningasvið 
Landspítala og samanstendur af 16 rúma legu-, dag- og göngudeild, 
sérhæfðri heimaþjónustu og unnið er í náinni samvinnu við 
líknarráðgjafateymi spítalans. 

Skapað verður tækifæri fyrir deildarlækni til þess að sinna afmörkuðu 
rannsóknarverkefni tengt deildinni. 

DEILDARLÆKNIR

Líknardeild

Hefurðu faglegan metnað og áhuga á krabbameinshjúkrun? Viltu vera 
virkur þátttakandi í þróun og uppbyggingu verkefna á dag- og göngu deild 
blóð- og krabbameinslækninga við Hringbraut? Um er að ræða 80-100% 
dagvinnustarf hjúkrunarfræðings.

Í boði er góð starfsaðlögun með reyndum hjúkrunarfræðingi og sérhæfð 
námskeið. 

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR 

Dag- og göngudeild blóð og krabbameinslækninga

Hentar dagvinna þér? Við sækjumst eftir framsæknum sjúkraliða á 
skurðstofur kvenna við Hringbraut. Starfið felur m.a. í sér umsjón og 
eftirlit með tækjum, tölvuvinnu og almenna aðstoð við deildarstjóra. 

Fjölbreytt og krefjandi starf á lifandi vinnustað.

SJÚKRALIÐI

Skurðstofur kvenna

Ertu svæfingahjúkrunarfræðingur? Við leitum eftir 
hjúkrunardeildarstjóra til næstu 5 ára á svæfingadeildina við 
Hringbraut. Hjúkrunardeildarstjórinn er yfirmaður hjúkrunar á 
deildinni, stjórnar daglegum rekstri og er leiðandi um 
hjúkrunarfræðileg málefni. 

Deildin þjónar 10 skurðstofum, þjónustu við innskrift sjúklinga fyrir 
aðgerðir auk umfangsmikillar starfsemi utan deildar.

HJÚKRUNARDEILDARSTJÓRI

Svæfingadeild
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Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn auglýsir laust starf sérfræðings á varðveislusviði. Sérfræðingurinn starfar 
að verkefnum innan handritasafns en ber einnig ábyrgð á starfsemi Miðstöðvar munnlegrar sögu og upp byggingu 
safnkosts er varðar munnlegar heimildir. Markmið starfsins eru m.a. að safna, varðveita, skrá og veita aðgang að einka
skjalasöfnum, munnlegum heimildum og handritum. Sérfræðingur veitir gestum sérfræðiráðgjöf, vinnur með sviðs
stjóra að verkefnum Miðstöðvarinnar, skráir gögn skv. stöðlum og starfar skv. forvörslureglum safnsins að varðveislu gagna.

Helstu verkefni
•  Sérfræðiráðgjöf og upplýsingaþjónusta
•  Afgreiðsla á gögnum á lestrarsal, lán og 
    umsýsla tækja til notenda
•  Öflun, móttaka og skráning einkaskjalasafna 
    og annarra gagna
•  Umsjón með vef Miðstöðvar munnlegrar 
    sögu og samfélagsmiðlum 
•  Kynningarstarf og fræðsla um söfnun og 
    notkun munnlegra heimilda
•  Þátttaka í öðrum verkefnum og samstarfi 
    á varðveislusviði

Menntunar– og hæfnikröfur
•  Háskólapróf í sagnfræði, íslensku, þjóðfræði, eða 
     skyldum greinum, meistaragráða sem nýtist 
     í starfi er kostur
•  Þekking á meðferð, skráningu, flokkun og 
    úrvinnslu einkaskjalasafna og munnlegra 
    heimilda er kostur
•  Góð skipulagshæfni, sjálfstæði og lipurð 
     í samskiptum
•  Mjög góð tölvukunnátta og tækniþekking
•  Mjög góð íslenskukunnátta og hæfni í miðlun 
     upplýsinga

Sérfræðingur 
á varðveislusviði

 Um er að ræða fullt starf. Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknarfrestur er til og með 1. maí 2016. Öllum umsóknum verður svarað 

þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Við ráðningar er tekið mið af jafnréttisáætlun safnsins.
Sótt er um starfið rafrænt á vef Landsbókasafns, www.landsbokasafn.is, undir Bókasafnið > Laus störf. 

Nánari upplýsingar veitir Örn Hrafnkelsson, sviðsstjóri varðveislu og stafrænnar endurgerðar (orn@landsbokasafn.is).

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn  |  Þjóðarbókhlöðunni  |  s. 5255600  |  www.landsbokasafn.is
Þekkingarveita í allra þágu

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn er þjóðbókasafn og bókasafn Háskóla Íslands.  
Safnið er í forystu um öflun, varðveislu og miðlun upplýsinga og eflir þannig menningu, rannsóknir og nýsköpun. 

Gerð er krafa um að kennari í málmiðngreinum hafi lokið prófi í 
iðn- eða tæknifræði eða vélfræði (vélstjórn)  og hafi starfsleyfi sem 
framhaldsskólakennari.

Gerð er krafa um að kennari í bílasmíði hafi lokið prófi í iðngrein sinni 
og hafi starfsleyfi sem framhaldsskólakennari. 

Ráðning og kjör: 
Laun eru í samræmi við kjarasamning KÍ og stofnanasamning Borgar-
holtsskóla. Ekki þarf að sækja um á sérstöku umsóknareyðublaði en 
í umsókn þarf að greina frá menntun, fyrri störfum og öðru því sem 
umsækjandi telur að máli skipti.

Jafnt konur og karlar eru hvött til að sækja um störfin.
Sakavottorð fylgi umsókn.

Á heimasíðu skólans, www.bhs.is, eru upplýsingar um skólann og 
starfsemi hans. 

Upplýsingar um störf í málmiðngreinum veitir Aðalsteinn Ómarsson, 
kennslustjóri, s. 856 1714 og í bíliðngreinum Kristján M. Gunnarsson, 
kennslustjóri, s. 894 4351. 

Umsóknir ásamt fylgigögnum sendist í tölvupósti til Inga Boga  
Bogasonar, skólameistara, ingibogi@bhs.is, fyrir 1. maí 2015.

Skólameistari

Laus störf við Borgarholtsskóla haustið 2016

Eftirtalin störf eru laus til umsóknar hjá Borgarholtsskóla skólaárið 2016-2017:
• Tvær stöður í málmiðngreinum, önnur tímabundin
• Tímabundin staða í bílasmíði

Gott nám í góðum félagsskap
við Mosaveg, 112 Reykjavík, sími 535 1700, fax 535 1701

Borgarholtsskóli

HAFNARFJARÐARBÆR | STRANDGÖTU 6 | 585 5500 | HAFNARFJORDUR.IS 

FJÖLBREYTT STÖRF 
fyrir rétta einstaklinga 

Áslandsskóli 
 Umsjónarkennari á yngsta stigi 
 Umsjónarkennari á miðstigi 
 Stærðfræðikennari á unglingastigi 
Erluás 
 Sumarstörf á heimili fatlaðs fólks 
Fjölskylduþjónusta 
 Umsjón á tilsjónarheimili fyrir ungmenni 
Hraunvallaskóli 
 Deildarstjóri 
 Tónmenntakennari (afleysing) 
 Sérkennari 
 Þroskaþjálfi 
 Leikskólakennari 
 Umsjónarkennari á yngsta stigi 
 Umsjónarkennari á miðstigi 
Leikskólinn Arnarberg 
 Deildarstjóri 
Leikskólinn Álfaberg 
 Leikskólakennari 
Leikskólinn Álfasteinn 
 Deildarstjóri 
Leikskólinn Bjarkalundur 
 Aðstoðarleikskólastjóri 
Leikskólinn Hlíðarberg 
 Leikskólakennari 
Leikskólinn Hvammur 
 Deildarstjóri 
 Leikskólakennari 
Lækjarskóli 
 Deildarstjóri sérkennslu 
 Sérkennari 
 Skólaliði 
 Smíðakennari 
 Stuðningsfulltrúi 
Setbergsskóli 
 Þroskaþjálfi í sérdeild 
Svöluhraun 
 Sumarstörf á heimili fatlaðs fólks 
Öldutúnsskóli 
 Sérkennari 
 Stærðfræðikennari á unglingastigi 
 Umsjónarkennari á yngsta stigi 
 Umsjónarkennari á miðstigi 
 

Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru 
karlar jafnt sem konur hvattir til að sækja um. 
 

Nánari upplýsingar og rafrænt 
umsóknarform á hafnarfjordur.is 

Við mönnum  
stöðuna

www.capacent.is 

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

Matís ohf. 
113 Reykjavík

s. 422 5000
www.matis.is

Um fullt starf er að ræða og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Í samræmi við jafnréttisstefnu Matís 
hvetjum við konur jafnt sem karla til að sækja um. 

Umsækjendur eru beðnir um að senda inn umsókn á heimasíðu Matís www. matis.is/atvinna.

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

Nánari upplýsingar veita Jónas R. Viðarsson, fagstjóri virðskeðju og sjálfbærni, í síma 422 5107 eða jonas@matis.is og 
Hróar Hugosson, mannauðsfulltrúi, í síma 422 5027 eða hroar.hugosson@matis.is.

Matís vill ráða metnaðarfullan og kraftmikinn sérfræðing til starfa hjá fyrirtækinu í Reykjavík 

Matís er þekkingar- og vísindasamfélag sem byggir á sterkum rannsóknainnviðum og samstarfi með það 
að markmiði að hámarka áhrif fjárfestingar í rannsóknum og nýsköpun

Starfssvið
Margþætt starf sem felst m.a. í að vinna að framgangi verkefna 
og rekstri smærri verkefna og verkþátta. 

Helstu verkefni
• Greining og úrbætur innan virðiskeðju matvæla, sér í lagi 

sjávarafurða 
• Rannsóknir á sviði rekjanleika, upplýsingatækni og  

flutningsferla
• Hámörkun sjálfbærrar auðlindanýtingar innan lífhagkerfis
• Greiningar á sviði samfélags-hagfræði  (e. Socio-economics)
• Hönnun og þróun á vinnsluferlum matvæla
• Verkefni sem snúa að meðhöndlun og vinnslu matvæla 
• Vinna með öðrum sérfræðingum Matís að skilgreiningu og 

rekstri rannsóknaverkefna 

Hæfniskröfur 
• Háskólamenntun í verkfræði, tæknifræði eða  

skyldum greinum, framhaldsmenntun er kostur
• Frumkvæði, sjálfstæði og vandvirkni í vinnu-

brögðum
• Gott vald á íslensku og ensku, í mæltu máli og 

rituðu
• Reynsla sem nýtist í starfi
• Lipurð í mannlegum samskiptum og metnaður til 

að ná árangri í starfi
• Reynsla af verkefnastjórnun er kostur
• Þekking á sjávarútvegi er kostur

Umsóknarfrestur er til 28. apríl 2016

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI 
Í BÍLALEIGU Í REYKJAVÍK
Thrifty Car Rental, bílaleiga Brimborgar, 
leitar að röskum og jákvæðum starfsmanni 
í framtíðarstarf þjónustufulltrúa á starfsstöðvar 
í Reykjavík. Skemmtilegt og krefjandi starf 
í líflegu umhverfi.

Stutt lýsing á starfi:
• Afhending bíla til erlendra sem innlendra  
  viðskiptavina og móttaka við leiguskil
• Upplýsingagjöf og sala þjónustu
• Skráning bókana
• Skutl viðskiptavina til og frá starfstöð

Hæfniskröfur:
• Stúdentspróf og/eða reynsla af 
  sambærilegu starfi
• Hæfni í tölvunotkun
• Gilt bílpróf og vera jafnvíg(ur) á 
  beinskiptan og sjálfskiptan bíl
• Framúrskarandi þjónustulund
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta

Unnið er á vöktum 07:00-17:00 (2,2,3).

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar um starfið má finna 
á www.brimborg.is (laus störf).

Umsóknarfrestur er til 27. apríl 2016

Sæktu um 
í dag

Þjónustufulltrúi_Reykjavík_82x200_FBL_20160414.indd   1 14.4.2016   09:14:50

www.actavis.is 

      Quality Affairs Specialist 
Quality Affairs tilheyrir International 3rd Party Quality sem 

er alþjóðlegt gæðasvið innan Actavis. Deildin sér um frígjöf á lyfjum sem 
framleidd eru af þriðja aðila fyrir Actavis. Einnig er deildin ábyrg fyrir gæðatengdum 

verkefnum er varða vörur losaðar af þriðja aðila fyrir Actavis. Quality Affairs Specialist ber  
ábyrgð á gæðatengdum verkefnum sem varða vörur framleiddar af þriðja aðila.  
Starfið felur í sér yfirferð á gögnum frá framleiðendum og krefst mikilla samskipta við þá. 

Helstu verkefni:

•      Yfirferð og samþykkt á lotuskrám og skýrslum

•      Yfirferð og samþykkt á forskriftum

•      Skýrslugerð, svo sem samantekt á gæðum lyfja (Product Quality Reviews)

•      Meðhöndlun breytingarbeiðna og frávika  

Við leitum að einstaklingi

•      með grunnmenntun á háskólastigi á sviði raunvísinda

•      með reynslu af GMP vinnu

•      með góða ensku- og tölvukunnáttu

•      sem er nákvæmur og agaður í vinnubrögðum

•      sem er fljótur að tileinka sér nýja þekkingu

•      með góða samskiptahæfni og skipulagshæfileika

Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði. 
Umsóknarfrestur er til og með  24. apríl nk.
 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ragnheiður Dögg Ísaksdóttir, 
risaksdottir@actavis.com.
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Við leitum að rafiðnfræðingi, 
rafvirkja eða rafeindavirkja. Starfið fellst í for-
ritun, uppsetningu og þjónustu á öryggis- og 
tæknilausnum sem Nortek þjónustar.

Tekið verður við umsóknum á netfangið 
nortek@nortek.is. 
Nánari upplýsingar veitir Björgvin í 
síma 455 2000 á skrifstofutíma.

Umsóknarfrestur er til og með 
2. maí 2016.

NORTEK LEGGUR ÁHERSLU Á:

    • Góða framkomu, stundvísi og frumkvæði 
       í starfi
    • Hreint sakavottorð
    • Getu til að vinna sjálfstætt og skipulega 
       undir álagi
    • Gott vald á íslensku

Á starfsstöð okkar í Reykjavík er laus til umsóknar 
staða tæknimanns.

Nortek ehf · Eirhöfði 13 & 18 · 110 Reykjavík 
Hjalteyrargata 6 · 600 Akureyri · nortek.is · nortek@nortek.is

Nortek ehf var stofnað á Akureyri árið 1996 og árið 
1998 var opnuð önnur skrifstofa í Reykjavík. Árið 

2009 var síðan Nortek stofnað í Noregi. 
Nortek hefur allt frá byrjun verið leiðandi fyrirtæki á 

sviði öryggis og tæknimála.
Á Íslandi starfa 30 vel menntaðir og sérþjálfaðir 

starfsmenn sem kappkosta að veita góða og skjóta 
þjónustu. Nortek hefur lagt sig fram um að selja 
einungis hágæða vörur frá viðurkenndum aðilum.

TÆKNIMENN:

455 2000sími:

Grunnskóli Seltjarnarness óskar eftir starfsfólki í 
eftirtalin störf frá hausti 2016:

 • Aðstoðarskólastjóri 
 • Deildarstjóri sérkennslu 
 • Náms- og starfsráðgjafi
 • Íþróttakennarar
 • Raungreinakennarar
 • Starfsfólk vantar í Skólaskjól / frístund, 		
	 	 lengda	viðveru	fyrir	nemendur	í	1.-4.bekk,	og		
	 	 stuðningsfulltrúa vantar í hlutastörf við skólann

Nánari	upplýsingar	um	öll	störfin	og	skil	umsókna	
má	finna	á	Ráðningarvef	Seltjarnarnesbæjar	
www.seltjarnarnes.is – Störf í boði

Umsóknarfrestur	er	til	30.	apríl	næstkomandi.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar 
eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störf. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélaga. 	

Seltjarnarnesbær
Grunnskóli Seltjarnarness

seltjarnarnes.is

Bókari
Hefur þú gaman af því að láta tölur stemma og ganga upp? 

Þá gæti starf bókara hjá Vodafone verið gullið tækifæri fyrir þig. 
Við leitum að liðsmanni sem hefur góða reynslu af 

bókhaldsstörfum, þekkir Navision vel og vill vera hluti af frábærri 
liðsheild. Verkefnin eru mjög fjölbreytt og snúa að öllu sem 

tengist bóhaldi, t.d. VSK uppgjörum, bókunum og afstemmingum. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem allra fyrst.

Allar nánari upplýsingar um starf og hæfniskröfur er 
að finna á radningar.vodafone.is

Umsóknarfrestur er til og með 24. apríl 2016

Vodafone
Við tengjum þig

Danól er ný heildverslun sem 

byggð er á gömlum grunni. 

Danól flytur inn og selur kaffi  

frá Merrild og Lavazza ásamt 

vörum frá Nestlé. Rík áhersla 

verður lögð á að bjóða fyrsta 

flokks vörur og þjónustu til 

viðskiptavina og neytenda. 

Skrifstofur Danól verða til  

húsa að Tunguhálsi 19.

Komdu í kaffi
Við leitum að sölumanni á fyrirtækjasvið sem hefur brennandi áhuga á kaffi , 
kaffimenningu og sölu. Starfið felur í sér þjónustu við hótel, veitingastaði, 
kaffihús og fyrirtæki ásamt miðlun þekkingar ti l starfsmanna viðskiptavina. 

Um er að ræða frábært tækifæri ti l að hafa áhrif á áframhaldandi  
uppbyggingu á kaffimenningu á Íslandi.

Hlutverk og ábyrgð

•	 Ti lboðsgerð	og	öf lun	nýrra	 	
v iðskiptavina

•	 Viðhalda	núverandi	v iðskipta
samböndum

•	 Þjálfun	og	fræðsla

•	 Samningagerð	og	eft i r fy lgni

•	 Uppsetning	á	kaff ivélum

Hæfniskröfur

•	 Reynsla	af	sölumennsku	æski leg

•	 Þekking	á	kaff imarkaði

•	 Matreiðslumaður,	kaff ibarþjónn	 	
eða	önnur	sambæri leg	menntun	 	
og	reynsla	er	kostur

•	 Framúrskarandi	þjónustulund,	 	
áreiðanleik i , 	skipulag	og	 jákvæðni

•	 Uppsetning	á	kaff ivélum

Umsóknarfrestur er ti l  
og með 24.apríl 2016 .

V insamlegast	sendið	fer i lskrá	ásamt	 	
kynningarbréf i 	á	danol@danol. is .	

Danól er ný heildverslun sem 

byggð er á gömlum grunni. 

Danól flytur inn og selur kaffi  

frá Merrild og Lavazza ásamt 

vörum frá Nestlé. Rík áhersla 

verður lögð á að bjóða fyrsta 

flokks vörur og þjónustu til 

viðskiptavina og neytenda. 

Skrifstofur Danól verða til  

húsa að Tunguhálsi 19.
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•  100 fm falleg íbúð á 3.hæð
•  3 svefnherbergi með skápum
•  28 fm sérstæður bílskúr
•  Stórar suður svalir

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

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

OPIÐ HÚS 

440 4040
Löggiltir fasteignasalar:  

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

REYNIHVAMMUR 8  -  200 KÓP. 37,9 M.FASTEIGNASALAR ÓSKAST TIL STARFA

Eignavangur fasteignasala óskar eftir að ráða löggilta  
fasteignasala og/eða vana sölumenn til starfa. 

Góð árangurstengd laun í boði, snyrtileg vinnuaðstaða 
og sveigjanlegur vinnutími. 

Áhugasamir eru vinsamlega beðnir um að senda umsóknir 
eða fyrirspurnir á snorri@eignavangur.is.

Eignavangur ehf | Síðumúli 27 | 108 Reykjavik |S: 414 4040 | www.eignavangur.is

STARFSSVIÐ:
n  Stýring verkefna sem snúa að móttöku, viðhaldi  
 og afhendingu á flugvélum
n  Umsjón með tækniþjónustu við viðskiptavini
n  Stýring á innleiðingu nýs tækni- og hugbúnaðar
n  Stýring á eða þátttaka í umbótaverkefnum
n  Önnur tilfallandi verkefni

HÆFNISKRÖFUR:
n  Háskólamenntun á sviði tækni eða viðskipta
n  Menntun eða reynsla af verkefnastjórnun
n  Reynsla af starfi sem snýr að tækniþjónustu  
 flugvéla er kostur
n  Góð enskukunnátta og samskiptafærni
n  Reynsla af samningagerð er kostur

Nánari upplýsingar veita:
Bjarki Jónas Magnússon I bjarkijm@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 26. apríl 2016. 
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Icelandair leitar að verkefnastjóra hjá tækniþjónustu félagsins (ITS) með starfsstöð í 
Hafnarfirði. Í starfinu felst utanumhald á innleiðingu flugvéla og nýs búnaðar, auk annarrar 
almennrar verkefnastjórnunar í tengslum við þjónustu við viðskiptavini. 

VERKEFNASTJÓRI MEÐ  
ÁHUGA Á FLUGVÉLUM

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Fjörugt starf í miðbæ Reykjavíkur! 
Café Babalú á Skólavörðustíg leitar  

að starfsfólki til þjónustustarfa í hlutastarfi.

Viðkomandi þarf að vera skipulagður, stundvís  
og eiga gott með að vinna undir álagi.

Þjónustulund, bros og enskukunnátta er kostur.
Sumarstarf í boði fyrir þá sem geta unnið fram í september  

og á álagstímum eins og Menningarnótt og Hinsegin dögum.

Umsóknir sendist á 
cafebabalu@hotmail.com
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Við leitum að drífandi 
og jákvæðu starfsfólki 
í allar okkar verslanir.

Gæði, reynsla og gott verð!

Hæfniskröfur:
 Reynsla af afgreiðslustörfum æskileg

 Hæfni í mannlegum samskiptum nauðsynleg

 Áreiðanleiki og jákvæðni nauðsynleg

 Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð nauðsynleg

 Almenn þekking og áhugi á bílum og bílavörum æskileg

 Almenn tölvukunnátta æskileg

Um er að ræða sumarstörf með möguleika á 
framtíðar ráðningu. Starfið felst í almennum  
verslunarstörfum og öðrum tilfallandi verkefnum. 

Umsóknum ásamt meðmælum skal skilað á atvinna@bilanaust.is,  
umsóknarfrestur er til og með 20. apríl.  

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

REYKJAVÍK, Dvergshöfða 2, KÓPAVOGUR, Smiðjuvegi 4a, græn gata,  
HAFNARFJÖRÐUR, Dalshrauni 17, REYKJANESBÆR, Krossmóa 4,  
SELFOSS, Hrísmýri 7, AKUREYRI, Furuvöllum 15, EGILSSTAÐIR, Lyngási 13 

Sími: 535 9000www.bilanaust.is

Hjúkrunarfræðingur 
Verkefnisstjóri

Sunnuhlíð hjúkrunarheimili óskar eftir að ráða 
til starfa hjúkrunarfræðing sem jafnframt mun 

starfa sem verkefnisstjóri í fræðslu- og gæða-
málum.

Starfshlutfall er 80-100 %. 

Umsóknarfrestur er til 28. apríl 2016.

Í Sunnuhlíð vinnur samhentur hópur  
starfsmanna sem leggur metnað sinn í að veita 

heimilisfólkinu góða þjónustu.

Hægt er að sækja um á heimasíðu Sunnuhlíðar 
www.sunnuhlid.is.

Nánari upplýsingar veitir
  

Dagmar Huld Matthíasdóttir, hjúkrunarforstjóri  
s: 894-4128 og Svanlaug Guðnadóttir  

deildarstjóri s: 864-4184.

Leikskólinn Sjáland 
Kennari - framtíðarstarf

Laus er til umsóknar staða leikskólakennara.

Við leitum að leikskólakennurum eða starfsfólki með aðra 
uppeldismenntun eða reynslu af starfi með börnum.
Það er okkur mikilvægt að starfsmenn sýni sjálfstæði, 
frumkvæði og upplifi gleði í sínu starfi. 

Sjáland er sjálfstætt starfandi leikskóli sem starfar eftir 
Fjölvísistefnunni með áherslu á sjálfstæði og styrkleika 
hvers og eins. Jafnframt eru græn gildi og umhverfismennt 
mikilvægur þáttur í okkar starfi. 

Leikskólinn Sjáland er skóli í þróun og metum við mikils 
áhuga og metnað starfsmanna okkar. 

Umsóknarfrestur er til 25. apríl 2016. 

Áhugasamir sendi ferilskrá á netfangið audur@sjaland.is. 
Nánari upplýsingar veitir Auður Friðriksdóttir mannauðs-
stjóri á sama netfangi, eða í síma 578-1220.

STARFSSVIÐ:
n	 Fylgjast með réttri skráningu innkaupa  
 og kostnaðar
n		 Samantekt á kostnaði verkefna  
 og reikningagerð
n		 Aðstoð við mánaðarleg rekstraruppgjör
n		 Aðstoð við bókun á fjárhagsfærslum
n		 Þátttaka í umbótaverkefnum

HÆFNISKRÖFUR:
n		 Háskólapróf á sviði viðskipta eða sambærileg  
 reynsla eða kunnátta
n		 Áhugi á og færni í meðhöndlun tölulegra  
 upplýsinga
n		 Mjög góð þekking á Microsoft Excel og/eða  
 öðrum  greiningarhugbúnaði
n		 Sjálfstæð vinnubrögð og vandvirkni
n		 Heiðarleiki og góð samskiptafærni

Nánari upplýsingar veita:
Viktor J. Vigfússon I viktorv@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 26. apríl 2016. 
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Icelandair leitar að liðsmanni í fjármáladeild hjá tækniþjónustu félagsins. Starfsstöð er á 
Keflavíkurflugvelli og/eða í Hafnarfirði. Starfið felur í sér yfirferð á skráningum, greiningu á 
kostnaðarfærslum og ýmis verkefni sem tengjast reikningagerð og fjárhagsuppgjörum.

STARF Í FJÁRMÁLADEILD  
TÆKNIÞJÓNUSTU

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN) 
auglýsir eftir lækni í afleysingar í eitt ár 

á heilsugæslustöðinni á Dalvík.  

Auglýst er eftir sérfræðingi í heimilislækningum eða 
almennum lækni í 100% stöðu eða annað starfshlutfall skv. 
samkomulagi í rúmt eitt ár, frá 1. júlí 2016 til 31. júlí 2017, 
við HSN Dalvík.  

•	Kröfur	um	hæfni	og	menntun	er	hægt	að	nálgast	á	
www.hsn.is eða á síðunni http://www.starfatorg.is þar 
sem tekið er á móti umsóknum rafrænt.  

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra 
og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur um störfin eru til 10. maí 2016 og eru 
störfin veitt skv. nánara samkomulagi.

Upplýsingar um störfin veita:

Guðmundur Pálsson, yfirlæknir HSN Dalvík í síma 466-1500 
eða Gudmundur.palsson@hsn.is

Þórhallur Harðarson, mannauðsstjóri í síma 460-4672, 892-
3091 eða thorhallur.hardarson@hsn.is
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Smíðaverk ehf óskar eftir 
 

Mótasmiðum 
 

Viðkomandi þarf að vera með reynslu og geta unnið sjálfstætt. 
 

Umsóknir óskast sendar á hilmar@smidaverk.is 
 

United Silicon er að leggja loka hönd 
á byggingu kísilvers í Helguvík á 

Reykjanesi. Áætlanir gera ráð fyrir að 
um 60 starfsmenn muni starfa hjá 

verksmiðjunni á rekstrartíma en 250 
starfsmenn meðan á uppbyggingu og 

uppsetningu búnaðar stendur.
 

Við leitum að jákvæðum, 
reglusömum og dugmiklum 

starfsmönnum 
sem vilja leggja sitt af mörkum til að 
skapa frábært rekstrarteymi. Reynsla 

af störfum í stóriðju eða við annan 
framleiðslutengdan iðnað er kostur en 

ekki skilyrði.

Við leitum að jákvæðum, reglusömum 
og dugmiklum starfsmönnum.

Nánari upplýsingar veitir
Rut Ragnarsdóttir í síma 669 6003.  

Umsóknum ásamt ferilsskrá
skal skilað á netfangið rut@silicon.is

fyrir laugardaginn 23. apríl 2016.

Framleiðslustarfsmenn 
Starfslýsing:
Við leitum að starfsmönnum til að vinna við framleiðslu á kísli.  Um er að ræða störf 
sem snúa að umhirðu framleiðsluofns, málmtöku og útsteypingu ásamt öðrum 
störfum.  Bæði er verið að leita að starfsfólki á vaktir og í dagvinnu.  

Hæfniskröfur: 
Viðkomandi starfsmenn þurfa að vera áhugasamir, duglegir og nákvæmir og vera 
tilbúnir til að setja sig inn í bæði virkni búnaðar og framleiðsluferil.  Nauðsynlegt er 
að viðkomandi eigi auðvelt með að starfa í teymi með öðrum starfsmönnum.   

Viðhaldsstarfsmenn við raf og vélbúnað
Starfslýsing: 
Við leitum að rafvirkjum, vélvirkjum og vélstjórum til að vinna við viðhald á búnaði 
kísilversins. Hér er um að ræða störf fyrir aðila sem hafa brennandi áhuga á 
fyrirbyggjandi viðhaldi. 

Hæfniskröfur: 
Mikil áhersla er lögð á skipulagt fyrirbyggjandi viðhald og störfin munu fela í sér 
bæði beina viðhaldsvinnu og skipulagsvinnu.  Viðkomandi þurfa að vera skipulagðir 
og metnaðarfullir fyrir hönd búnaðar verksmiðjunnar. Viðkomandi þurfa að hafa 
sveinspróf og amk 5 ára starfsreynslu.

Gæðastjóri og umsjón rannsóknarstofu
Starfslýsing:
Gæðastjóri hefur umsjón með gæðamálum framleiðslunnar ásamt því að stjórna 
rannsóknarstofunni en þar eru gerðar ýmis konar efnagreiningar til að tryggja gæði 
framleiðslu.  Gæðastjórinn þarf einnig að vera í góðum tengslum við viðskiptavini 
og utanaðkomandi rannsóknarstofur.  Gæðastjórinn mun vinna að uppbyggingu 
gæðakerfis fyrirtækisins.
 
Hæfniskröfur:
Við leitum að efnafræðingi eða einstaklingi með sambærilega menntun, þekking á 
efnagreiningum eða gæðamálum er kostur.  Viðkomandi þarf að hafa mjög góða 
samskiptahæfileika og gott vald á talaðri og ritaðri ensku.  Góð tölvukunnátta er 
nauðsynleg.

Stjórnandi öryggis og umhverfismála:
Starfslýsing:
Stjórnandi öryggis, heilsu og umhverfismála (ÖHU) gegnir mikilvægu hlutverki í því 
að tryggja öruggt og heilsusamlegt vinnuumhverfi ásamt því að hafa umsjón með 
umhverfismálum verksmiðjunnar.  Í því skyni mun stjórnandi öryggis og 
umhverfsmála þurfa að vinna náið jafnt með framleiðslustarfsmönnum sem og 
yfirvöldum.
 
Hæfniskröfur:
Við leitum að einstaklingi sem hefur menntun og/eða víðtæka reynslu á sviði 
öryggis, heilsu og umhverfismála.  Fyrirtaks samskiptahæfni er nauðsynleg en 
einnig þarf viðkomandi að vera ákveðinn og fylginn sér.  Góð íslensku og enskukun-
nátta er áskilin ásamt góðri tölvukunnáttu.

Skrifstofustarf / móttaka  í 100% stöðu
Starfið felst í alhliða skrifstofustörfum s.s. móttöku, símaþjónustu, reikningagerð, 
skjalavörslu og öðrum tilfallandi daglegum störfum.

Hæfniskröfur: 
Umsækjendur þurfa að hafa haldbæra þekkingu og reynslu af skrifstofustörfum og 
séu vanir að nota alhliða tölvuforrit s.s. Word, Excel, Netið, tölvupóst, DK, Navision, 
hafa gott vald á íslensku og ensku, bæði rituðu og töluðu máli. Áhersla er lögð á 
reglusemi, nákvæmni í vinnubrögðum, jákvæðni og lipurð í mannlegum samskip-
tum. 

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

Framkvæmdastjóri 
fimleikadeildar
Fimleikadeild Ungmennafélags Selfoss  
leitar að framkvæmdastjóra í 50% stöðuhlutfall

Starfið er krefjandi, skemmtilegt og fjölbreytt. Hjá deildinni er öflugt 
barna-, unglinga- og afreksstarf og þar starfar sterkt teymi þjálfara, 
iðkenda og sjálfboðaliða.

Helstu starfssvið:
• Ábyrgð á daglegum rekstri og fjárhagslegu skipulagi deildarinnar.
• Samskipti við iðkendur, þjálfara og fimleikahreyfinguna
• Starfsmannastjórnun
• Mótun stefnu deildarinnar
• Skipulag viðburða, markaðsmál, kynningar og styrkumsóknir
• Samskipti við sveitarfélagið og önnur félög innan íþróttahreyfing-
   arinnar
• Samskipti við styrktaraðila og fjölmiðla

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er æskileg
• Þekking og reynsla af rekstrarstjórnun og fjárhagsáætlanagerð
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar
• Skipulagður og lausnamiðaður
• Frumkvæði og leiðtogahæfileikar
• Þekking á hópfimleikum er kostur

Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. ágúst, ákjósanlegt er að geta 
komið eitthvað til starfa í júní til að setja sig inn í starfið.

Umsókn ásamt ferilskrá sendist fyrir 10. maí á 
stjorn.fimleikar.selfoss@gmail.com 

Nánari upplýsingar veitir Þóra Þórarinsdóttir, formaður stjórnar 

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is bryndis@talent.is

  www.talent.is  |  talent@talent.is
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Aðstoð á tannlæknastofu
Óskum eftir að ráða aðstoðmanneskju  

á tannlæknastofu á höfuðborgarsvæðinu.
Vinnutími 12:00-17:00 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Umsóknir sendist á box@frett.is merkt „tannlæknastofa“

Umsóknarfrestur er til og með 24. apríl 2016. Nánari 
upplýsingar veitir Guðrún Randalín Lárusdóttir, skólastjóri Upplýsingatækniskólans 
grl@tskoli.is. Nánari upplýsingar á k2.tskoli.is.

Tækniskólinn vill bæta við kennurum í öflugan hóp starfsmanna til kennslu á 
nýrri braut við skólann. K2 er þriggja ára stúdentsleið með áherslu á 
tækni og vísindi. Kennsla fer fram í lotum og hefst haustönn 2016. 

Starfssvið 
• Hlutastarf
• Kennsla í lotum (4-5 vikur í senn)
• Samstarf við valin fyrirtæki
• Kennsla fer að hluta til fram í HR

Kemst þú á toppinn?

Hæfniskröfur
• Kennsluréttindi á framhaldsskólastigi
• Þekking og áhugi á nýjum kennsluaðferðum
• Skipulagshæfileikar og sveigjanleiki í starfi
• Húmor og jákvætt hugarfar

www.teogkaffi.is

HEFUR ÞÚ BRENNANDI ÁHUGA Á KAFFI OG TE? 

Te & Kaffi leitar að starfsfólki  til að bætast í hóp 
okkar jákvæðu, duglegu og framúrskarandi 

kaffibarþjóna sem fyrir eru á kaffihúsum okkar 
í Kringlunni og Smáralind.  

Við leitum að einstaklingi sem hefur reynslu 
af þjónustustörfum og brennandi áhuga 

á öllu sem viðkemur kaffi og te. 
Aldurstakmark er 20 ára.

Um framtíðarstarf er að ræða 
Umsóknir berist á atvinna@teogkaffi.is  

fyrir 29. apríl nk.

KAFFIBARÞJÓNAR ÓSKAST

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

Húsasmiðjan leggur metnað sinn í 
að veita fyrsta flokks þjónustu og 
hafa gott aðgengi að vörum sínum 
og starfsfólki.  Það sem einkennir 
starfsmenn Húsasmiðjunnar eru 
eftirfarandi gildi:

Umsóknir berist fyrir 25. apríl 
og sendast til  atvinna@husa.is   

Leitum að metnaðarfullum söluráðgjafa í krefjandi og 
spennandi  starf á fagsölusviði í sölu glugga og hurða

Ábyrgðarsvið 
• Ráðgjöf, tilboðsgerð, þjónusta og sala til viðskiptavina
• Samskipti við erlenda birgja

Hæfniskröfur
• Frumkvæði í starfi
• Rík þjónustulund og samskiptahæfni
• Góð íslensku-, ensku- og tölvukunnátta 
• Reynsla af sölu byggingarvöru æskileg

Húsasmiðjan býður upp á mikið úrval og sérlausnir í gluggum og hurðum frá þekktum 
framleiðendum eins og JeldWen, Rationel, Idealcombi, Arlanga, Velux o.fl.

FAGSÖLUSVIÐ HÚSASMIÐJUNNAR
LEITAR AÐ ÖFLUGUM LIÐSMANNI

HLUTI AF BYGMA

Byggjum á betra verði

BÓKARI 
á fjármála- og upplýsingatæknisvið

Vegna aukinna umsvifa bætir Brimborg við sig 
bókara á fjármála- og upplýsingatæknisvið.

Stutt lýsing á starfi:
• Færsla bókhalds
• Afstemmingar
• Sjóðsuppgjör
• Ýmis skrifstofustörf

Hæfniskröfur:
• Viðskiptamenntun og/eða góð 
   reynsla af bókhaldi
• Góð almenn tölvukunnátta
• Skipulögð, vönduð og nákvæm 
  vinnubrögð
• Heiðarleiki og rík þjónustulund

 

SÆKTU UM NÚNA 

Vinnutími er frá 08:00-16:00 alla virka daga. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.  

Nánari upplýsingar um starfið má finna 
á www.brimborg.is (laus störf).

Umsóknarfrestur er til 27. apríl 2016

Bókari_82x200_FBL_20160414.indd   1 14.4.2016   15:23:38

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.
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Leikskólakennarar óskast
Leikskólakennara og deildarstjóra vantar í leikskólann 
Krakkaborg í Flóahreppi. Krakkaborg er þriggja deilda og 
að jafnaði dvelja þar um 40-45 börn frá 9 mánaða aldri. 
Húsnæði leikskólans er nýlegt og aðstaða og aðbúnaður 
góður. 
Við leitum að einstaklingi sem er jákvæður, skapandi og vill 
vera virkur hluti liðsheildar. Krakkaborg er í fimm mínútna 
akstri frá Selfossi.
 
Hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun
• Góð færni í mannlegum samskiptum
• Áhugi og metnaður fyrir faglegu leikskólastarfi
• Skipulagshæfni
• Frumkvæði
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
 
Allar umsóknir verða teknar til skoðunar og þeim svarað.
Laun eru samkvæmt kjarasamningum Kennarasambands 
Íslands. 

Umsóknarfrestur er til og með 4. maí.

Við óskum einnig eftir skólaliða í Krakka-
borg, í 87% stöðuhlutfall. 

Umsóknarfrestur er til og með 4. maí.

Nánari upplýsingar veitir Guðbjörg Hólm Þorkelsdóttir 
leikskóla stjóri í síma 480-0151. Umsóknir ásamt ferilskrá 
sendist á netfangið guggaholm@floahreppur.is

SPENNANDI STÖRF Í HÁTÆKNIFYRIRTÆKI

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki með hátt í 4600 starfsmenn, þar af 500 á 
Íslandi. Fyrirtækið er brautryðjandi á heimsvísu í þróun og framleiðslu tækja 
og hugbúnaðar fyrir matvælaiðnað. Við leggjum ríka áherslu á nýsköpun 
og framþróun í öllu okkar starfi. Þess vegna viljum við ráða til okkur 
öflugar konur og karla sem hafa áhuga á að mæta nýjum og spennandi 
áskorunum á hverjum degi. Starfsumhverfið er fjölskylduvænt, vinnutíminn 
er sveigjanlegur, félagslífið gott, lögð er áhersla á heilsueflingu starfsfólks 
m.a. með góðu mötuneyti og framúrskarandi íþróttaaðstöðu. 

VÖRUSTJÓRI HUGBÚNAÐAR
Um er að ræða vörustjórnun (product management) fyrir hugbúnað sem snýr sérstaklega 
að MES lausnum (Manufacturing Execution System).  Vörustjóri er ábyrgur fyrir vörunni, frá 
upphafi og út líftíma hennar. Starfið felur í sér samstarf við vöruþróun, þjónustu og sölunet 
Marel auk samskipta við viðskiptavini og samstarfsaðila á Íslandi og erlendis. 

Hæfniskröfur eru menntun í viðskiptafræði, verkfræði eða sambærilegu. Reynsla af 
stefnumótun, þekking á alþjóðamörkuðum og reynsla af vörustjórnun er mikill kostur.

VERKEFNASTJÓRI HUGBÚNAÐARVERKEFNA
Starfið felst í verkefnastjórnun söluverkefna og þá sérstaklega hugbúnaðarhluta slíkra 
verkefna. Verkefnastjóri skipuleggur samstarf viðskiptavina, hugbúnaðarráðgjafa, 
vöruþróunar og annarra hagsmunaaðila á sviði hönnunar, uppsetningar, prófana, þjálfunar 
og innleiðingar á Innova hugbúnaði. 

Hæfniskröfur eru menntun á sviði verkfræði, tæknifræði, tölvunarfræði eða 
verkefnastjórnunar. Reynsla af verkefnastjórnun hugbúnaðarverkefna og samskiptum við 
viðskiptavini er mikill kostur.

HUGBÚNAÐARRÁÐGJAFI
Starfið felst í ráðgjöf, uppsetningu og innleiðingu á hugbúnarkerfum og verkferlum hjá 
viðskiptavinum Marel.

Hæfniskröfur eru menntun á sviði rekstrarfræði, iðnaðarverkfræði, kerfisfræði 
eða sambærilegu. Reynsla af hugbúnaðarráðgjöf, innleiðingu og uppsetningu á 
hugbúnaðarkerfum er mikill kostur.

„Að sjá hugmynd verða að veruleika 
er ótrúlega gefandi. Hjá Marel fæ ég 
að nýta öll verkfærin í kistunni til þess 
að að búa til hugbúnað sem notaður 
er út um allan heim.“

Ólafur Hlynsson, 
hugbúnaðar-

verkfræðingur, 
kerfisforritari og 

áhugamaður 
um flug

Marel leitar að snjöllu, skipulögðu og úrræðagóðu fólki í þrjár spennandi stöður 
í INNOVA  hugbúnaðarteymi fyrirtækisins. Um er að ræða alþjóðleg verkefni sem 
krefjast ferðalaga erlendis.

INNOVA er framleiðsluhugbúnaður fyrir matvælaiðnað sem styður við vinnsluferli, 
allt frá móttöku hráefnis til vöruafhendingar.  Um 130 manns starfa við þróun, sölu og 
þjónustu á Innova. Hugbúnaðurinn er notaður af öllum helstu matvælafyrirtækjum 
heims. Innova er ört vaxandi þáttur í starfsemi Marel og skapar fyrirtækinu sérstöðu í 
þróun hátæknilausna fyrir matvælaiðnaðinn.

Allar nánari upplýsingar um störfin og umsóknarform er að finna á marel.is/störf  
Umsóknarfrestur er til og með 24. apríl.

ORGANISTI      
KÓRSTJÓRNANDI  
LISTRÆNN STJÓRNANDI

ORGANISTI – KÓRSTJÓRNANDI 
– LISTRÆNN STJÓRNANDI

Langholtssókn í Reykjavík auglýsir laust til umsóknar 
starf organista. Um er að ræða 100% stöðu.

HÆFNISKRÖFUR
Gerð er krafa um að umsækjandi hafi kantorspróf 
frá Tónskóla Þjóðkirkjunnar eða sambærilega 
menntun og hafi reynslu og þekkingu af kórstjórn. 

Við leitum að metnaðarfullri manneskju sem: 
- Býr yfir mikilli hæfni í mannlegum samskiptum.
- Leggur áherslu á tónlistarflutning í helgihaldi. 
- Vill starfa með teymi starfsfólks og sjálfboðaliða í   
 syngjandi kirkju að kórastarfi og tónlistaruppeldi. 

Við mat á hæfni umsækjenda er að öðru leiti vísað til  
starfslýsingar/erindisbréfs sem finna má á heimasíðu: 
Langholtssóknar www.langholtskirkja.is.

Launagreiðslur miða við launataxta kjarasamnings 
- Launanefndar Þjóðkirkjunnar og FÍO/organistadeildar 
FÍH. 

SKIL UMSÓKNA
Umsóknarfrestur er til 14. maí 2016 
en ráðið verður í starfið frá 1. ágúst 2016.

Umsækjendum ber að fylla út eyðublað þar sem 
sóknarnefnd er heimilaður aðgangur að sakaskrá 
viðkomandi umsækjenda. Skal undirrituð heimild þar 
um fylgja umsókninni. Eyðublaðið er á vef kirkjunnar, 
https://innri.kirkjan.is/pdf/samthykki-fyrir-oflun-
upplysinga-ur-sakaskra.pdf

Ráðningarferli verður með þeim hætti að valnefnd sem 
skipuð hefur verið af sóknarnefnd fer yfir umsóknir 
og boðar til viðtala í samráði við faglegan ráðgjafa. 
Sóknarnefnd tekur endanlega ákvörðun um ráðningu. 

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um.

Frekari upplýsingar um starfið veita: 
Björg Dan Róbertsdóttir formaður sóknarnefndar 
og sr. Guðbjörg Jóhannesdóttir sóknarprestur. 
Starfslýsingu má finna á vef Langholtssóknar 
www.langholtskirkja.is

Umsóknum ásamt afritum af prófskírteinum og 
ferilskrá skal skilað rafrænt á neðangreint netfang: 
bjorgdr@gmail.com.

Langholtskirkja

   ORGANISTI     
 KÓRSTJÓRNANDI  
LISTRÆNN STJÓRNANDI

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is bryndis@talent.is

  www.talent.is  |  talent@talent.is



V E R K F R Æ Ð I N G U R 

V E R K E F N A S T J Ó R I   
E I G N A U M S Ý S L U  

V E R K E F N A S T J Ó R I  
E L D S N E Y T I S K E R F I S 

V E R K E F N A S T J Ó R I  
R A F M A G N S K E R F A 

S É R F R Æ Ð I N G U R  Á R A N G U R S M Æ L I N G A  
 Í  V I Ð S K I P T A D E I L D 

Við leitum að verk- eða tæknifræðingi til starfa sem býr yfir 
 haldgóðri þekkingu á AutoCAD, Revit og Microsoft Project.

Starfssvið:

•  Verkefnastjórn og eftirlit með framkvæmda- 
og fjárfestingaverkefnum

•  Skýrslugerð, gagnasöfnun og úrvinnsla á sviði framkvæmda

•  Umsjón með verkbókahaldi framkvæmda

•  Gerð verk-, kostnaðar- og framkvæmdaáætlana

•  Teiknivinna

•  Greining á fjárfestingarverkefnum

Við leitum að öflugum einstaklingi með bakgrunn í verkfræði, 
tæknifræði  eða með sambærilega menntun. Viðkomandi þarf  
að hafa reynslu af verkefnastjórnun og þekking á tæknikerfum  
og reynsla við innleiðingu búnaðar eru góðir kostir.

Starfssvið:

•  Verkefnastjórn og úttektir

•  Innleiðing á kerfum/búnaði

•  Gerð verk-, kostnaðar- og framkvæmdaáætlana

•  Skýrslugerð, gagnasöfnun og úrvinnsla

•  Umsjón með verkbókhaldi framkvæmda

•  Samskipti við verktaka, hönnuði og yfirvöld

•  Útboðslýsingar/útboðsgerð og innkaup

Við leitum að öflugum einstaklingi með bakgrunn úr vélaverk-
fræði,  véltæknifræði eða með sambærilega menntun sem nýtist  
í starfi.  Reynsla af verkefnastjórn er skilyrði.  Reynsla af vökva-  
og eldsneytiskerfum er góður kostur.

Starfssvið:

•  Ábyrgð á daglegum rekstri og viðhaldi eldsneytiskerfis

•  Eftirlit og gæðastjórnun

•  Viðhaldsáætlun

•  Umsjón með þróun og hönnun

•  Gerð kostnaðar- og framkvæmdaáætlana

•  Verkefnastjórn nýframkvæmda og breytinga

•  Samskipti við birgja og  hagsmunaaðila

•  Tengiliður við notendur kerfisins

•  Eftirlit og umsjón með öðrum vélbúnaði
í rekstri eignaumsýslu

Við leitum að öflugum verkefnastjóra með bakgrunn í rafmagns- 
verkfræði, rafmagnstæknifræði, raffræði eða með sambærilega 
menntun. Reynsla af verkefnastjórnun er nauðsynleg.

Starfssvið: 

•  Verkefnastýring rafverktaka

•  Skýrslugerð, gagnasöfnun og úrvinnsla 

•  Umsjón með verkbókhaldi framkvæmda

•  Samskipti við hönnuði og birgja  

•  Gerð verk-, kostnaðar- og framkvæmdaáætlana

•  Útboðslýsingar/útboðsgerð

•  Úttektir

•  Utanumhald teikninga

•  Samskipti við yfirvöld og leyfisumsóknir

•  Innkaup og samþykktir reikninga

STA R F S STÖ Ð :
KEFLAVÍKURFLUGVÖLLUR

U M S Ó K N A R F R E ST U R :
1 .  MAÍ  201 6

U M S Ó K N U M  S K A L  S K I L A Ð  I N N  Á  R A F R Æ N U  F O R M I
ISAVIA. IS/ ATVINNA

Við leitum að nákvæmum og snjöllum sérfræðingi með háskólapróf 
 og þekkingu sem nýtist í starfi. Viðkomandi þarf að búa yfir kunnáttu   
í aðferðafræði og úrvinnslu á tölfræðilegum upplýsingum og hæfni   
til þess að setja fram skýrslur og greinargerðir.

Starfssvið:

•  Ábyrgð á markaðsrannsóknum og 
árangursmælingum viðskiptadeildar 

•  Samskipti við spyrla, rannsóknafyrirtæki og stjórnendur

•  Úrvinnsla og greining gagna

•  Miðlun niðurstaðna til hagsmunaaðila

•  Þátttaka í úrbótaverkefnum

•  Teymisvinna og önnur verkefni í viðskiptadeild

V I L T  Þ Ú  V E R A  H L U T I  
A F  G Ó Ð U  F E R Ð A L A G I ?
V I Ð  E I G U M  V O N  Á  Y F I R  6  M I L L J Ó N U M  F A R Þ E G A  

Í  Á R   O G  Æ T L U M  O K K U R  A Ð  TA K A  V E L  Á  M Ó T I  Þ E I M

T Æ K N I M A Ð U R 

Við leitum að snjöllum tæknimanni með bakgrunn í rafeinda- 
eða rafvirkjun eða með sambærilega reynslu, til starfa við 
uppsetningu, viðgerðir og eftirlit með tæknibúnaði flugstöðvar 
Leifs Eiríkssonar.

Starfssvið:

•  Haldgóð reynsla af rafeinda- eða rafvirkjun
eða sambærilegri tækni

•  Þekking og reynsla af aðgangsstýrikerfum, myndavéla-,
eftirlits-, öryggis-, brunavarna- og/eða hljóðkerfum

•  Reynsla af bilanagreiningu er kostur

•  Góð tækni- og tölvukunnátta

Isavia rekur öflugt net flugvalla á Íslandi og flugleiðsöguþjónustu á einu stærsta flugstjórnarsvæði heims. Hjá Isavia  
og dótturfélögum vinnur samhentur hópur sem telur um 1.200 manns. Okkar markmið er að vera hluti af góðu ferðalagi  
allra þeirra sem fara um flugvelli okkar og flugstjórnarsvæði.



V E R K F R Æ Ð I N G U R 
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E L D S N E Y T I S K E R F I S 

V E R K E F N A S T J Ó R I  
R A F M A G N S K E R F A 

S É R F R Æ Ð I N G U R  Á R A N G U R S M Æ L I N G A  
 Í  V I Ð S K I P T A D E I L D 

Við leitum að verk- eða tæknifræðingi til starfa sem býr yfir 
 haldgóðri þekkingu á AutoCAD, Revit og Microsoft Project.

Starfssvið:

•  Verkefnastjórn og eftirlit með framkvæmda- 
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•  Skýrslugerð, gagnasöfnun og úrvinnsla á sviði framkvæmda
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•  Gerð verk-, kostnaðar- og framkvæmdaáætlana

•  Teiknivinna
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Við leitum að öflugum einstaklingi með bakgrunn í verkfræði, 
tæknifræði  eða með sambærilega menntun. Viðkomandi þarf  
að hafa reynslu af verkefnastjórnun og þekking á tæknikerfum  
og reynsla við innleiðingu búnaðar eru góðir kostir.
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•  Eftirlit og gæðastjórnun
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•  Gerð kostnaðar- og framkvæmdaáætlana
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Við leitum að öflugum verkefnastjóra með bakgrunn í rafmagns- 
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Isavia rekur öflugt net flugvalla á Íslandi og flugleiðsöguþjónustu á einu stærsta flugstjórnarsvæði heims. Hjá Isavia  
og dótturfélögum vinnur samhentur hópur sem telur um 1.200 manns. Okkar markmið er að vera hluti af góðu ferðalagi  
allra þeirra sem fara um flugvelli okkar og flugstjórnarsvæði.
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Olíudrei�ng ehf. óskar eftir að ráða í framtíðar- og sumarstörf.

Við leitum að starfsmönnum staðsettum í olíubirgðastöðinni 
í Helguvík. Vinnan felst í reglubundinni umhirðu eldsneytis, 
afgreiðslu eldsneytis og öðrum störfum í birgðastöðinni.

Leitað er að fólki sem getur unnið sjálfstætt.

Æskilegt er að viðkomandi sé með C1 ökuréttindi. Við hvetjum 
jafnt konur og karla til að sækja um stör�n.

Nánari upplýsingar veitir Guðni Georgsson í síma  550 9907. 

Umsóknir 
sendist á

odr@odr.is

Umsóknarfrestur 
er til 22. apríl

Olíubirgðastöðin í Helguvík

Meginstarfsemi Olíudrei�ngar er drei�ng og birgðahald á �jótandi eldsneyti. Olíudrei�ng rekur einnig 
bifreiða-, járnsmíða-, dælu- og rafmagnsverkstæði. Starfsmenn félagsins eru um  130 talsins á 
starfsstöðvum víðsvegar um landið. Starfað er samkvæmt vottuðum vinnuferlum. Við leitum að snyrtifræðingi 

í allt að 80% starf.
Vinnutími er eftir samkomulagi.

Við bjóðum upp á gott 
vinnuumhverfi og skemmtilega 
viðskiptavini.

Erna tekur á móti umsóknum og 
veitir nánari upplýsingar í gegnum 
erna@snyrtistofangardatorgi.is

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Fjölskyldusvið
 • Liðsmenn óskast til starfa með 
  fötluðum börnum og unglingum
 
Flataskóli
 • Deildarstjórar
 • Grunnskólakennari
 • Íþróttakennarar
 • Sérkennari
 
Hofsstaðaskóli
 • Umsjónarkennarar
 • Skólaliði
 
Leikskólinn Bæjarból
 • Deildarstjóri
 
Leikskólinn Kirkjuból
 • Aðstoð í eldhúsi og afleysing á  
  deild
 
Ísafold
 •   50% staða við umönnun í 
    dagvinnu

Samkvæmt jafnréttisáætlun Garðabæjar eru allir 
hvattir til að sækja um - karlar jafnt sem konur.

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

G A R Ð A T O R G I  7
S Í M I  5 2 5  8 5 0 0
G A R D A B A E R . I S

Smiðir óskast!
 

Byggingarfélagið Bestla óskar eftir smiðum í 
mótauppslátt og gifsvinnu.

Mikill vinna framundan og góð laun í boði 
fyrir öfluga aðila.

Nánari upplýsingar gefur Guðjón Helgi í s: 895 7673 
eða gudjon@bestla.is

Helstu verkefni og ábyrgð
•  Skipulagning hjúkrunar og meðferðaáætlana
•  Tengiliður við aðstandendur
•  Skráning og upplýsingasöfnun
•  Verkstjórn sjúkraliða og annarra umönnunaraðila

Hæfnikröfur
•  Íslenskt hjúkrunarleyfi eða að vera í hjúkrunarnámi
•  Reynsla af hjúkrun aldraðra æskileg
•  Faglegur metnaður 
•  Frumkvæði í starfi, þolinmæði og jákvætt viðhorf
•  Sjálfstæði í vinnubrögðum
•  Hæfni í mannlegur samskiptum
•  Góð íslenskukunnátta

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir 
borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem við búum í.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Ágústa Helgadóttir í síma 411-9466 eða með því að senda fyrirspurnir á agusta.helgadottir@reykjavik.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf 

Umsóknarfrestur er til 28. apríl n.k.

Hjúkrunarfræðingur/Hjúkrunarfræðinemi í sumarafleysingu – Dagþjálfun

Dagþjálfun Vitatorgs/Lindargötu 59 óskar eftir hjúkrunarfræðingi eða hjúkrunarfræðinema til starfa sumarið 2016.  
Í dagþjálfuninni eru 18 dagþjálfunarrými. Þar fram fer þjálfun fólks með minnissjúkdóma alla virka daga frá kl. 8-16.  
Um er að ræða 100% starf við afleysingu frá 1.maí 2016 eða eftir nánara samkomulagi.

Velferðarsvið
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Grunnskólakennarar
Grunnskólinn í Sandgerði óskar eftir að ráða 

áhugasama grunnskólakennara til starfa 
næsta skólaár, 2016-2017. 

Grunnkólinn er Heilsueflandi grunnskóli og vinnur eftir 
hugmyndafræði Uppbyggingarstefnunnar. 

Alls eru  225 nemendur í 1.-10. bekk í Sandgerði.  
Sjá nánar um skólann á www.sandgerdisskoli.is. 
Mikilvægt er að viðkomandi hafi reynslu af kennslu og 
starfi með börnum.  

Leiðarljós skólans eru vöxtur, virðing, vilji og vinátta og 
endurspeglast þau í daglegu starfi skólans. Viðkomandi 
þarf að vera tilbúinn að setja sig inn í starfshætti 
skólans og geta hafið störf frá og með 15. ágúst. 

Grunnskólakennara vantar í eftirfarandi störf:
• Umsjónarkennslu á yngsta stig
• Umsjónarkennslu á miðstig
• Stærðfræðikennslu á unglingastig
• Upplýsinga- og tæknimennt
• Nýbúakennslu
• Íslenskukennslu á unglingastig
• List- og verkgreinakennslu
• Sérkennslu (sérkennara) 

Umsóknarfrestur er til og með 2. maí 2016

Nánari upplýsingar veitir: 
Fanney Dóróthe Halldórsdóttir, skólastjóri 
fanney@sandgerdisskoli.is  og Elín Yngvadóttir, 
aðstoðarskólastjóri eliny@sandgerdisskoli.is
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SNILLINGAR ÓSKAST
Íslenska kaffistofan er staðsett á höfðatorgi, og í 

byrjun maí opnar nýr staður í hafnarborg, í hafnarfirði. 
Okkur vantar snillinga á allar vígstöðvar.

Höfðatorg; Umsjónamaður.
Óskum eftir umsjónamanni kaffihússins á Höfðatorgi.

Viðkomandi ber ábyrgð á öllum daglegum rekstri.
Reynsla úr starfi á kaffihúsi/veitingastað er skilyrði og 

reynsla af stjórnunarstarfi er æskileg. 

Hafnarborg; Kaffibarþjónar, fullt starf og 
helgarstörf.

Störfin felast í framreiðslu á kaffidrykkjum og 
veitingum .

Reynsla úr starfi á kaffihúsi/veitingastað er æskileg

Skrifstofa; bókari í hlutastarf.
Starfið felst í almennu bókhaldi ásamt tilfallandi 
verkefnum fyrir rekstur Íslensku kaffistofunnar.

Vinnutími er áætlaður 2-4klst á viku. Unnið er á DK 
bókhaldsforrit.

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Menntasvið

· Karlkyns starfsmaður í Sundlaug Kópavogs

Leikskólar

· Leikskólakennari eða þroskaþjálfi í   
 leikskólann Efstahjalla

· Deildarstjóri í leikskólann Sólhvörf

· Leikskólakennari í leikskólann Kópastein

· Leikskólakennari í leikskólann Baug

Grunnskólar

· Skólaliði í dægradvöl í Kópavogsskóla

· Dönskukennari í Kópavogsskóla

· Umsjónarkennari á miðstigi í Snælandsskóla

· Skólaliði eða stuðningsfulltrúi í    
 Hörðuvallaskóla

Velferðasvið

· Starfsmaður í félagslega heimaþjónustu

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt 
á heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.
is, þar sem jafnframt má finna fleiri störf og 
nánari upplýsingar.

RafvirkiRafvirki
Smith & Norland, Nóatúni 4, vill sem fyrst ráða 
rafvirkja til sölustarfa í raflagnadeild fyrirtækisins.

Starfið felur einkum í sér kynningu og sölu á raflagnaefni og öðrum 
rafbúnaði sem og ýmis önnur verkefni.

Leitað er að röskum, sjálfstæðum og samvinnuliprum einstaklingi 
með góða fag- og efnisþekkingu og reynslu af rafvirkjastörfum, sem 
hefur einnig brennandi áhuga á sölu- og markaðsstörfum og 
mannlegum samskiptum.

Góð framkoma, snyrtimennska og reglusemi eru skilyrði.

Um er að ræða gott framtíðarstarf hjá traustu og framsæknu 
fyrirtæki.

Þeir sem áhuga hafa á þessu starfi eru beðnir um að senda umsókn 
til Smith & Norland með upplýsingum um aldur, menntun og fyrri 
störf fyrir föstudaginn 29. apríl.
Umsóknareyðublöð fást á skrifstofu Smith & Norland og þau má 
einnig nálgast á heimasíðu fyrirtækisins, www.sminor.is.

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. 
Nánari upplýsingar um starfið eru veittar í síma 520 3022.

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

Óskum eftir Matráð/Kokk til starfa í vinnubúðir 
við Búrfellsvirkjun. 

Æskilegt að viðkomandi hafi reynslu af 
sambærilegum störfum. Unnið verður á vöktum

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.

Við breytum vilja í verk

Matráður /kokkur

Kirkjuvörður – hlutastarf
Kársnessöfnuður óskar eftir að ráða í 
starf kirkjuvarðar Kópavogskirkju frá 

og með 1. júní n.k. 

Um hlutastarf er að ræða, 60 prósent starfshlutfall með 
sveigjanlegum vinnutíma. Möguleiki er á að tveir gegni 
starfinu.  

Starfssvið: 
• Dagleg umsjón með kirkju og safnaðarheimili
• Umsjón með búnaði
• Þjónusta við helgihald
• Þrif 
• Önnur tilfallandi verkefni í samstarfi við sóknarprest 
og sóknarnefnd

Hæfniskröfur:
• Þjónustulund, snyrtimennska og sveigjanleiki
• Færni í mannlegum samskiptum
• Þekking og áhugi á starfi og hlutverki kirkjunnar

Rík áhersla er lögð á trúmennslu í starfi og metnað til 
þess að takast á við mismunandi verkefni. 
Umsóknarfrestur er til og með 26. apríl 2016 nk. 
Umsóknir sendist rafrænt á netfangið:  kopavogskirkja@
kirkjan.is

Umsækjendur sendi inn ferilsskrá þar sem fram koma: 
persónulegar upplýsingar, menntun, starfsferill, með-
mælendur og annað sem umsækjendur vilja að komi 
fram. Athuga skal að liggja þarf fyrir samþykki umsækj-
enda til að afla sakavottorðs.
 
Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu safnaðarins 
af sóknarpresti eða djákna, sími 5541898 virka daga á 
milli 11:00-13:00 eða með því að senda tölvupóst á  
netfangið kopavogskirkja@kirkjan.is

Ertu að leita 
að talent?

Við finnum 
starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is

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

Kirkjuvörður – hlutastarf
Kársnessöfnuður óskar eftir að ráða í 
starf kirkjuvarðar Kópavogskirkju frá 

og með 1. júní n.k. 

Um hlutastarf er að ræða, 60 prósent starfshlutfall með 
sveigjanlegum vinnutíma. Möguleiki er á að tveir gegni 
starfinu.  

Starfssvið: 
• Dagleg umsjón með kirkju og safnaðarheimili
• Umsjón með búnaði
• Þjónusta við helgihald
• Þrif 
• Önnur tilfallandi verkefni í samstarfi við sóknarprest 
og sóknarnefnd

Hæfniskröfur:
• Þjónustulund, snyrtimennska og sveigjanleiki
• Færni í mannlegum samskiptum
• Þekking og áhugi á starfi og hlutverki kirkjunnar

Rík áhersla er lögð á trúmennslu í starfi og metnað til 
þess að takast á við mismunandi verkefni. 
Umsóknarfrestur er til og með 26. apríl 2016 nk. 
Umsóknir sendist rafrænt á netfangið:  kopavogskirkja@
kirkjan.is

Umsækjendur sendi inn ferilsskrá þar sem fram koma: 
persónulegar upplýsingar, menntun, starfsferill, með-
mælendur og annað sem umsækjendur vilja að komi 
fram. Athuga skal að liggja þarf fyrir samþykki umsækj-
enda til að afla sakavottorðs.
 
Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu safnaðarins 
af sóknarpresti eða djákna, sími 5541898 virka daga á 
milli 11:00-13:00 eða með því að senda tölvupóst á  
netfangið kopavogskirkja@kirkjan.is
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Framhaldsskólakennarar Verkmenntaskóli Austurlands Fjarðabyggð 201604/569
Framhaldsskólakennarar Borgarholtsskóli Reykjavík 201604/568
Sérfræðingur Fiskistofa Akureyri 201604/567
Deildarstjóri fjármála Fiskistofa Akureyri 201604/566
Sjúkraliði/félagsliði Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201604/565
Framhaldsskólakennarar Menntaskólinn á Ísafirði Ísafjörður 201604/564
Sérfræðingur á varðveislusviði Landsbókasafn Ísl. - Hásk.bókasafn Reykjavík 201604/563
Sjúkraliði LSH, skurðstofur kvennadeildar Reykjavík 201604/562
Hjúkrunarfræðingur LSH, dag- og göngud. krabb.m.lækn. Reykjavík 201604/561
Framkvæmdastjóri fjármála LSH, mannauðssvið Reykjavík 201604/560
Framkvæmdastjóri lækninga LSH, mannauðssvið Reykjavík 201604/559
Heilsugæslulæknir Heilsugæslan Árbæ Reykjavík 201604/558
Sálfræðingur í geðteymi Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201604/557
Verkefnastjóri HA, hug- og félagsvísindasvið Akureyri 201604/556
Sérfr.læknir í heimilislækn., afl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Dalvík 201604/555
Verkefnastjóri LSH, skrifst. kvenna- og barnasviðs Reykjavík 201604/554
Deildarlæknir LSH, Líknardeild Reykjavík 201604/553
Yfirlæknir LSH, bráðaþjónusta utan sjúkrahúsa Reykjavík 201604/552
Pípulagingamaður LSH, fasteignadeild Reykjavík 201604/551
Hjúkrunardeildarstjóri LSH, svæfingadeild Reykjavík 201604/550
Ráðgjafi/stuðningsfulltrúi LSH, Laugarásinn meðferðargeðdeild Reykjavík 201604/549
Lektor í starfsendurhæfingu Háskóli Íslands, Félagsráðgjafadeild Reykjavík 201604/548
Hjúkrunarfræðingur á barnadeild Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201604/547
Sérnámsstaða í heimilislækn. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201604/502
Sérnámsstaða í heimilislækn. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201604/501
Aðalbókari Biskupsstofa Reykjavík 201604/546
Tæknimaður jarðganga Vegagerðin Ísafjörður 201604/545
Héraðsdýralæknir Matvælastofnun Vesturumdæmi 201604/544

Málmsuðumaður 
Deilir auglýsir laust starf málmsuðumanns. Reynsla og 
þekking af viðhaldsstörfum við orkuver er kostur en ekki 
skilyrði. Hæfniskröfur starfsmanns eru nákvæmni, góð al-
menn verkkunnátta og gott vald á Tig-Mig- og pinnasuðu. 
Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað. 
Umsóknir og fyrirspurnir sendist á Jóhann Jónasson á 
netfangið jj@deilir.is. 

Lokadagur umsókna er til og með 30. apríl nk.
 
Deilir sérhæfir sig í þjónustu við Jarðorkuver. Starfsmenn 
Deilis eru sérfræðingar í gufuhverflum og tengdum búnaði 
og veita orkufyrirtækjum faglega þjónustu varðandi 
upptektir, ástandsgreiningu og varahlutaþjónustu. 
Sjá nánar á www.deilir.is  

VERSLUNARSTJÓRI
NETTÓ GRANDA

Við leitum að jákvæðum, ábyrgðarfullum og kraftmiklum 
verslunarstjóra sem hefur gaman af mannlegum samskiptum.  

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á umsokn@netto.is.  
Allar nánari upplýsingar veitir Guðni Erlendsson í síma 421 5400.

Umsóknarfrestur er til og með 8. maí. nk.  
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

•	 Ábyrgð	á	rekstri	verslunar
•	 Samskipti	við	viðskiptavini	og	birgja
•	 Umsjón	með	ráðningum	starfsmanna	

og	almennri	starfsmannastjórnun.
•	 Ábyrgð	á	birgðahaldi	í	verslun	sem		

og	önnur	tilfallandi	störf.	
•	 	

STARFSSVIÐ: HÆFNISKRÖFUR:

•	 Marktæk	reynsla	af	stjórnun	og		
starfsmannahaldi	hjá	verslunar		
og/eða	þjónustufyrirtækjum.	

•	 Styrkleiki	í	mannlegum	samskiptum,	
sjálfstæð	vinnubrögð,	skipulagshæfni,	
reglusemi	og	árverkni	í	hvívetna.	

Meiraprófsbílstjóri  
óskast í sumarstarf

AÐFÖNG óska eftir meiraprófsbílstjóra í sumarstarf.
 Viðkomandi þarf að hafa próf á vörubifreið með eftirvagn.
Unnið er á vöktum við útkeyrslu á vörum í verslanir Haga.

Sækja skal um starfið á www.adfong.is
Óskað er eftir að ferilskrá fylgi umsókn.

Ertu að leita 
að talent?

Við finnum 
starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is

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

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
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VILTU VINNA Í OKKAR LIÐI ?

Umsóknarfrestur til 22. apríl og skulu umsóknir sendar á umsokn@papco.is Um er að ræða fullt starf og vinnutími samkvæmt samkomulagi, nánari upplýsingar í síma 587 7788.

Fyrirtækjaþjónusta Papco þjónustar 
fyrirtæki og stofnanir með hreinlætis- og 
rekstrarvörur.

Papco er framleiðslufyrirtæki með 
umhverfisvottun Evrópublómsins og 
leggur mikla áherslu á gæði og þjónustu, 
því er fyrirtækið í sífelldri vöruþróun til að 
mæta kröfum viðskiptavina sinna.

VIÐ ERUM AÐ NÁ MIKLUM ÁRANGRI OG VANTAR ÞIG Í EFTIRTALIN STÖRF HJÁ FYRIRTÆKJAÞJÓNUSTU PAPCO:

 SÖLUFULLTRÚI ÞJÓNUSTU- OG SÖLUFULLTRÚA

SÖLUFULLTRÚI VIÐ AFGREIÐSLU

Reynsla af sölustörfum nauðsynleg, starfið felst í 
sölu á hreinlætis- og rekstrarvörum, öflun nýrra 
viðskiptatengsla og að sinna þeim sem fyrir eru.

Við leitum eftir góðum starfskrafti í verslun og 
símsvörun með góða framkomu og mikla 
þjónustulund.

Reynsla af sölustörfum er æskileg en 
fyrst og fremst er leitað eftir 
duglegum einstaklingi með góða 
framkomu og þjónustulund ásamt því 
að vera laghentur við uppsetningu og 
viðhald á tækjabúnaði.

ÞJÓNUSTU- OG SÖLUFULLTRÚI
Reynsla af sölustörfum er æskileg en fyrst og fremst er 
leitað eftir duglegum einstaklingi með góða framkomu og 
þjónustulund ásamt því að vera laghentur við uppsetningu 
og viðhald á tækjabúnaði.

LAGERSTARFSMAÐUR  
Óskum eftir starfsmanni á lager Papco til að annast tiltektir 
á pöntunum og afgreiðslu pantana. Reynsla af lagerstörfum 
er æskileg.  

BÍLSTJÓRI Í ÚTKEYRSLU
Við leitum eftir góðum starfskrafti með góða framkomu og 
mikla þjónustulund til að keyra út og afhenda vörur Papco.  
Óskum eftir aðila með meirapróf og reynslu af útkeyrslu.

Þarftu að ráða starfsmann?

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

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

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
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Mannvit óskar eftir fagfólki í eftirfarandi stöður við 
starfsstöðvar fyrirtækisins í Kópavogi og á Akureyri.
Reyndur burðarþolshönnuður
Viðkomandi þarf að geta tekið að sér alhliða burðarþolshönnun og hafa staðgóða og fjölbreytta reynslu af slíkri 
hönnun. Burðarþolshönnuður er með aðsetur á starfsstöð Mannvits í Kópavogi.

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.  

Jarðtækniverkfræðingur
Mannvit vinnur að fjölbreyttum verkefnum, stórum sem smáum, á sviði jarðtækni og grundunar hérlendis sem 
erlendis. Jarðtækniverkfræðingur veitir sérfræðiþjónustu í verkefnum sem tengjast stífl uhönnun, stálþilshönnun, 
staurahönnun og skipulagningu jarðgrunnsrannsókna. Jarðtækniverkfræðingur er með aðsetur á starfsstöð 
Mannvits í Kópavogi.

Menntunar- og hæfnikröfur
•  Meistarapróf í jarðtækni. 
•  Reynsla í jarðtæknihönnun og notkun jarðtækniforrita. 
•  Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni í mannlegum samskiptum.  

Byggingartæknifræðingur eða verkfræðingur á Akureyri
Viðkomandi þarf að geta sinnt fjölbreyttum verkefnum og sinna jöfnum höndum eftirliti með framkvæmdum, 
byggingarstjórn og minni hönnunarverkefnum á sviði mannvirkjagerðar.

Menntunar- og hæfnikröfur
•  Menntun á sviði byggingartæknifræði eða verkfræði er áskilin.
•  Sveinspróf eða reynsla af framkvæmdum er æskileg.
•  Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni í mannlegum samskiptum. 

Umsóknarfestur er til og með 26. 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. 
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að láta ferilskrá og kynningarbréf fylgja umsókn. 

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.

Leikskólinn Sjáland 
Kennari - framtíðarstarf

Laus er til umsóknar staða leikskólakennara.

Við leitum að leikskólakennurum eða starfsfólki með aðra 
uppeldismenntun eða reynslu af starfi með börnum.
Það er okkur mikilvægt að starfsmenn sýni sjálfstæði, 
frumkvæði og upplifi gleði í sínu starfi. 

Sjáland er sjálfstætt starfandi leikskóli sem starfar eftir 
Fjölvísistefnunni með áherslu á sjálfstæði og styrkleika 
hvers og eins. Jafnframt eru græn gildi og umhverfismennt 
mikilvægur þáttur í okkar starfi. 

Leikskólinn Sjáland er skóli í þróun og metum við mikils 
áhuga og metnað starfsmanna okkar. 

Umsóknarfrestur er til 25. apríl 2016. 

Áhugasamir sendi ferilskrá á netfangið audur@sjaland.is. 
Nánari upplýsingar veitir Auður Friðriksdóttir mannauðs-
stjóri á sama netfangi, eða í síma 578-1220.

Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN) 
auglýsir eftir lækni í afleysingar í eitt ár 

á heilsugæslustöðinni á Dalvík.  

Auglýst er eftir sérfræðingi í heimilislækningum eða 
almennum lækni í 100% stöðu eða annað starfshlutfall skv. 
samkomulagi í rúmt eitt ár, frá 1. júlí 2016 til 31. júlí 2017, 
við HSN Dalvík.  

•	Kröfur	um	hæfni	og	menntun	er	hægt	að	nálgast	á	
www.hsn.is eða á síðunni http://www.starfatorg.is þar 
sem tekið er á móti umsóknum rafrænt.  

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra 
og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur um störfin eru til 10. maí 2016 og eru 
störfin veitt skv. nánara samkomulagi.

Upplýsingar um störfin veita:

Guðmundur Pálsson, yfirlæknir HSN Dalvík í síma 466-1500 
eða Gudmundur.palsson@hsn.is

Þórhallur Harðarson, mannauðsstjóri í síma 460-4672, 892-
3091 eða thorhallur.hardarson@hsn.is
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Skipasmíðastöð Njarðvíkur
               mkv.   1   :   1000

Skipasmíðastöð Njarðvíkur h.f. auglýsir til sölu atvinnu- og skrifstofuhúsnæði sitt við Sjávargötu í 

Reykjanesbæ.  Fyrir liggja samþykktar grunnteikningar af húsnæðinu þar sem gert er ráð fyrir því að   

byggð verði ein hæð ofan á húsin og notkuninni  verði breytt í gistiheimili eða hostel með u.þ.b. 150 rúmum.  

Núverandi stærð húsnæðisins er 1.125 fm.  Ásett verð er 75 milljónir.   

Allar nánari upplýsingar veita sölumenn Ásbergs í síma 421-1420 eða á skrifstofu að Hafnargötu 27

Slipp-hoStel

kopavogur.is

Skipulagslýsingar fyrir gerð aðalskipulagsbreytinga
Vakin er athygli á því að nú standa yfir í samræmi við 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 kynningar á skipulags
lýsingum vegna fyrirhugaðra breytinga á Aðalskipulagi Kópavogs 20122024.  

Um er að ræða skipulagslýsingar sem ná til:
• Vaxtamarka byggðar sbr. Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 20152040
• Vatnsverndar í lögsögu Kópavogs sbr. Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 20152040
• Niðurfellingar Kópavogsganga sbr. Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 20152040
• Sveitarfélagsmörk í þéttbýli og upplandi Kópavogs.
• Nánari skilgreiningar á hugtakinu miðhverfi.
• Auðbrekka. Tillagan mun ná til aukins fjölda íbúða og aukningar á atvinnuhúsnæði.
• Smárinn vestan Reykjanesbrautar. Tillagan mun ná til aukins fjölda íbúða.

Ofangreindar skipulagslýsingar eru settar fram í greinargerð sem eru aðgengilegar á heimasíðu bæjarins,  
www.kopavogur.is og í afgreiðslu skipulags og byggingardeildar í Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8:30 til 16:00  
mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá kl. 8:30 til 15:00. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta 
hvattir til að kynna sér skipulagslýsingarnar. 

Jafnframt er boðað til kynningarfundar á skipulags og byggingardeild Umhverfissviðs Kópavogs mánudaginn 25. apríl 
2016 kl. 16:30 að Fannborg 6 þar sem skipulagslýsingarnar verða kynntar.
Athugasemdir og ábendingar skulu hafa borist skriflega til skipulags og byggingardeildar Umhverfissviðs, Fannborg 6, 
200 Kópavogi eða í netfangið skipulag@kopavogur.is eigi síðar en miðvikudaginn 4. maí 2016. 

Skipulagsstjóri Kópavogs.

Aðalskipulag Kópavogs 2012-2024

Þarftu að ráða starfsmann?

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

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

BÓKARI 
á fjármála- og upplýsingatæknisvið

Vegna aukinna umsvifa bætir Brimborg við sig 
bókara á fjármála- og upplýsingatæknisvið.

Stutt lýsing á starfi:
• Færsla bókhalds
• Afstemmingar
• Sjóðsuppgjör
• Ýmis skrifstofustörf

Hæfniskröfur:
• Viðskiptamenntun og/eða góð 
   reynsla af bókhaldi
• Góð almenn tölvukunnátta
• Skipulögð, vönduð og nákvæm 
  vinnubrögð
• Heiðarleiki og rík þjónustulund

 

SÆKTU UM NÚNA 

Vinnutími er frá 08:00-16:00 alla virka daga. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.  

Nánari upplýsingar um starfið má finna 
á www.brimborg.is (laus störf).

Umsóknarfrestur er til 27. apríl 2016

Bókari_82x200_FBL_20160414.indd   1 14.4.2016   15:23:38

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

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

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

OPIÐ HÚS 

440 4040
Löggiltir fasteignasalar:  

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

REYNIHVAMMUR 8  -  200 KÓP. 37,9 M.FASTEIGNASALAR ÓSKAST TIL STARFA

Eignavangur fasteignasala óskar eftir að ráða löggilta  
fasteignasala og/eða vana sölumenn til starfa. 

Góð árangurstengd laun í boði, snyrtileg vinnuaðstaða 
og sveigjanlegur vinnutími. 

Áhugasamir eru vinsamlega beðnir um að senda umsóknir 
eða fyrirspurnir á snorri@eignavangur.is.

Eignavangur ehf | Síðumúli 27 | 108 Reykjavik |S: 414 4040 | www.eignavangur.is
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Einingar A, Svefn- og setustofu- 
einingar (samtals 18 einingar)
Helstu upplýsingar;  

Svefneiningar (11 einingar, 3X9,7m) 22 herbergi, 
inngangur,  setustofa o.fl.  samtals 16 einingar. Hvert 
herbergi er með sér baðherbergi með sturtu (raf-
magnshitakútur) og klósetti. Eldavarnarveggur fylgir 
með þ.e. milli svefnrýmis og annars íverurýmis. Ýmis 
búnaður fylgir hverju herbergi   þ.e. rúm, sængurbún-
aður og tilheyrandi búnaður í herbergjum. Auk þess 
fylgir  búnaður í setustofu. Einnig eru í þvottaher-
bergi u.þ.b 6 þvottavélar og þurrkarar, í inngangi er 
sameiginleg hreinlætisaðstaða og vinnufatageymsla. 
Til viðbótar eru 2 sjálfstæðar herbergjaeiningar  
(3x7,4m) með baði, eldhúskrók og  ásamt innan-
stokksmunum

Einingar C, Eldhús og borðstofu 
einingar  (samtals 11 einingar).
Eldhúseiningar  (4 einingar 3x9,7m) með öllum búnaði  
m.a. allur tækjabúnaður fyrir eldhús, leirtau, kælar og 
frystiklefi (sjálfstæð eining 2,4X6m).  

Var sett upp til að þjóna 50 til 60 manna vinnustað.   

Borðstofueiningar (5 einingar2,4x6m) og salernis- og 
vinnufatnaðareining (2 einingar 2,6xm) 

Einingar B, Svefn og setustofu- 
einingar (16 einingar).
Helstu upplýsingar;  

Svefneiningar (10 einingar, 3X8,6m) 20 herbergi, inn-
gangur,  setustofa o.fl.  samtals 16 einingar.   
Hvert herbergi er með sér baðherbergi með sturtu 
(rafmagnshitakútur) og klósetti. Eldavarnarveggur 
fylgir með þ.e. milli svefnrýmis og annars íveru-
rýmis. Ýmis búnaður fylgir hverju herbergi   þ.e. rúm, 
sængurbúnaður og annar tilheyrandi búnaður í her-
bergjum. Ýmiskonar búnaður í setustofu fylgir með. 

Einnig eru í þvottaherbergi u.þ.b 6 þvottavélar og 
þurkarar, í inngangi er sameiginleg hreinlætisaðstaða 
og vinnufatageymsla.

Einingar E, Kaffi og vinnufataeiningar; 
(4 einingar 3x8,6m) 
fyrir kaffi og vinnufatnað starfsmanna.

Einingar D, Skrifstofueiningar (samtals 6 einingar)
Skrifstofueiningar  (4 einingar 3x9,7m) með búnaði og (2 einingar 3x7,4m). 
Skrifstofueiningarnar eru með sjálfstæðu loftræstikerfi. 
Þessar einingar geta einnig nýst sem svefneiningar (2 herbergi í hverri einingu)

Til sölu í Vinnubúðir - um er að ræða 55 einingar

Öllum einingunum fylgja kaplar og annar tengibúnaður (töflur og kaplar), einnig er nokkuð af 
sökkuleiningum úr timbri ásamt ýmiskonar aukabúnaði eins og ljóskösturum, stigaeiningum o.fl.

Verð: Tilboð í hvern hluta (A,B,C,D,E) eða allar einingarnar.  
Við tilboðsverð bætist virðisaukaskattur. Málsetning eininganna er c.a. utanmál þeirra.

Upplýsingar veita:  Óskar í síma 842 6500 -  oskar@advance.is og /eða 
                                   Magnús í síma 699 0775 - magnus@logskipti.is.

Einingar A

Einingar C

Einingar B

Einingar E

Við mönnum stöðuna

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Glæsilegt  tvílyft nýlegt einbýli byggt  2009 á þessum rótgróna stað í 
göngufæri við skóla og þjónustu. Húsið er samtals ca. 250 fm. Eignin 
er smekklega innréttuð með vönduðum innrétttingum og gólfefnum. 4 
svefnherbergi. Sjón er sögu ríkari. Verð 64,9 millj. Verið velkomin.

Hrauntunga 1 – Hafnarfjörður  - Einbýli 
Opið hús sunnud. 17.apríl milli kl. 13 - 14

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

OPIÐ HÚS

ÚTBOÐ

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

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

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

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

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

Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015, 
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
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Ídráttarrörakerfi ljósbúnaðar á Húsa-
víkurflugvelli fyrir Isavia  Útboð 20312

Ríkiskaup fh. Isavia ohf óska eftir tilboðum í ídráttarrörakerfi 
ljósbúnaðar á Húsavíkurflugvelli.  Verkið felst í að leggja allar 
lagnir, vegna ídráttarrörakerfis fyrir flugbrautarlýsingu. Helstu 
hlutar þess eru röralagnir í skurðum meðfram flugbrautum og 
flughlöðum að flugstöð. Í því fellst m.a. skurðgröftur, ídráttar-
brunnar, undirstöður ljósa (kollur) og annað tengt því. 

Helstu magntölur: 
Skurðir   4.800 m
Losun á klöpp  700 m3
Hlífðarrör 50mm  7.740 m
Hlífðarrör 75mm  420 m 
Hlífðarrör 110 mm  1.350 m  
Jarðvír  4.450 m
Undirstöður ljósa  98 stk  
Undirstöður ljósa, fjarlægðar  86 stk 
Ídráttarbrunnar  20 stk 
Götugreiniskápar  2 stk

Nánari upplýsingar eru í útboðsgögnum sem verða  
aðgengilega á vef Ríkiskaupa www.rikiskaup.is.   
Opnun tilboða 3. maí 2016 kl. 13.00 hjá Ríkiskaupum

Sjá þessa og aðrar útboðstilkynningar á utbodsvefur.is

Íbúð óskast
Óskum eftir að taka á leigu íbúðarhúsnæði á höfuð- 

borgarsvæðinu fyrir norskan starfsmann ásamt fjölskyldu.

Leigutíminn er þrjú ár frá 1. ágúst 2016.
Öruggar greiðslur og góð umgengni.

Nánari upplýsingar í síma 5200700.
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Viðbygging á Þjónustuhúsi Isavia  
á Keflavíkurflugvelli - Útboð 20310 

Ríkiskaup fyrir hönd Isavia ohf. óska eftir áhugasömum aðilum 
til að taka þátt í opnu útboði vegna 1.820 m2 viðbyggingu við 
Þjónustuhús Isavia á Keflavíkurflugvelli. 

Helstu magntölur eru:
Steypumót  2.843 m2
Steinsteypa  452 m3 
Bendistál  21.602 kg
Stálbitar/súlur  560 m
Álklæðning  608 m2
Innveggir/veggklæðingar  1.832 m2
Kerfisloft  1.142 m2
Þakuppbygging  845 m2

 Verkinu skal að fullu lokið 1. maí 2017

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða  
aðgengileg á vef Ríkiskaupa (www.rikiskaup.is) miðviku-
daginn 20. apríl 2016. 

Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgatúni 7c, 105 Reykjavík 
þar sem þau verða opnuð 5. maí 2016, kl 14.00 að viðstöddum 
þeim bjóðendum sem þess óska.

Sjá þessa og aðrar útboðstilkynningar á utbodsvefur.is
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Ljósleiðaratenging í Þingeyjarsveit

Útboð nr. 20233
Ríkiskaup, fyrir hönd Þingeyjarsveitar standa fyrir útboði 
vegna ljósleiðaratengingar í Þingeyjarsveit eins og nánar er 
lýst í útboðsgögnum. Þingeyjarsveit áformar að gera samning 
við hæfan bjóðanda (seljanda) sem á hagkvæmasta gilda 
tilboðið um að hanna, byggja, reka og mögulega eiga ljós
leiðarastreng ásamt því sem honum tilheyrir, sem ætlaður er 
til að koma á ljósleiðaratengingu í sveitarfélaginu með eftir
farandi fyrirkomulagi:

A: Tilboðsgjafi hannar og leggur ljósleiðarakerfi, sveitar
félagið kostar, á og rekur kerfið.

EÐA

B: Tilboðsgjafi hannar og leggur ljósleiðarakerfi, tilboðsgjafi 
á og rekur kerfið og tekur þátt í stofnkostnaði í samvinnu við 
sveitarfélagið.

Ekki verður gerður samningur tilkynni einhver fyrir samþykki 
tilboðs að viðkomandi ætli að byggja og reka ljósleiðara
streng á svæðinu ásamt því sem honum tilheyrir án opinbers 
stuðnings. 

Útboðsgögn eru til afhendingar í gegnum heimasíðu útboðs
ins, frá og með miðvikudeginum 20. apríl nk., á vefslóðinni: 
http://www.rikiskaup.is/utbod/utb/20233

Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 
Reykjavík þriðjudaginn 31. maí kl. 10:00 að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska.

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
•	 Breiðagerðisskóli,	endurgerð	lóðar	2016	- útboð nr. 13680.

•	 Árbæjarskóli	–	klæðning	utanhúss	C-álmu,	 

	 íþróttahús	og	sundlaug, útboð nr. 13716

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

Aðalfundur Farfugla
Aðalfundur Bandalags íslenskra Farfugla  
verður haldinn þriðjudaginn  
21. apríl n.k. kl. 20.00 í 
Farfuglaheimilinu í Laugardal,
Sundlaugavegi 34.
Venjuleg aðalfundarstörf. 

Stjórnin.

Aðalfundur Bandalags íslenskra Farfugla verður haldinn 
mánudaginn 18. apríl n.k. kl. 20.00 í 
Farfuglaheimilinu í Laugardal,
Sundlaugavegi 34.

Venjuleg aðalfundarstörf og 
lagabreytingar. 

Stjórnin.

Halldór Ingi 
Andrésson

Lögg. fasteignasali
s: 897 4210

Þórólfur Óskarsson
Lögg. fasteignasali
Byggingafræðingur

s: 661 2707

Jón Þór  
Helgason

Viðskiptafræðingur
s: 860 4721

Heimir H.  
Eðvarðsson

Framkvæmdastjóri
s: 893 1485

Faxafen 10 | 108 Rvk | s. 599 6700 
fasteignaland.is | fasteignaland@fasteignaland.is

 Eignir óskast

Óskum eftir eignum af öllum stærðum  
og gerðum vegna mikillar sölu.  

Hafið samband í síma 599 6700 eða farsíma sölumanna.

Síðumúla 23, 2. hæð
519-1212 • 897-1212 

finnbogi@fron.is
www.fron.is

TÚNGATA, 101 Reykjavík

ARAHÓLAR 6, 111 Reykjavík

Um er að ræða 6 herbergja íbúðarhæð í vel byggðu steinhúsi 
á eftisóttum stað í 101. Auk þess er 70% hlutur í risi. Svalir og 
gaður snúa í suður.  Tvö böð með hita í gólfi, þrjár góðar stofur 
með ljósu parketi og arinn í stofu. Íbúðin er um 168,5 fm á hæð, 
en telst vera skv. skiptalýsingu alls um 231,3 fm með 20,9 fm 
sér herbergjum í risi og 24 fm sér herbergi í kjallara, sem er 
tilheyrandi þessari íbúð, auk 17,9 fm bílskúr. Lofthæð um 2,80 m. 
Nýtt þak og rafmagn. Eitt vandaðasta hús í bænum!  
Eignin er í einkasölu á FRÓN fasteignamiðlun.

Um er að ræða 82,2 fm íbúð 2ja til 3ja herb. Íbúð á 1. hæð, í 
þriggja hæða fjölbýli. Íbúðin hefur tvennar svalir, þvottahús 
innan íbúðar og bað er með baðkari og sturtuklefa. Sameign er 
snyrtileg og rúmgóð. Íbúðin er vel um gengin. Aðkoma og bíla-
stæði eru þæginleg og ,,stutt í bæinn”. Þessi íbúð er áhugaverð 
eign til að fjárfesta í, hvort sem það er til eigin nota eða útleigu. 
Henntugt fyrir byrjendur eða ,,lengra komna”. Eignin er í eikna-
sölu á FRÓN fasteignamiðlun.

Finnbogi Kristjánsson löggiltur fasteigna- skipa og fyrirtækja-
sali, sýnir íbúðinar.                          

OPIÐ HÚS á miðvikudaginn 20. apríl kl. 17:00-17:30

OPIÐ HÚS á þriðjudaginn 19. apríl kl. 17:00-17:30

Finnbogi Kristjánsson lögg. fasteignasali



Kristján Baldursson hdl.
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, löggiltur 
leigumiðlari.
S: 867-3040

Bergþóra Heiða 
Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- og 
skipasali.
S: 779-1929

Einar P. Pálsson
Sölufulltrúi. Er í námi til lög-
gildingar fasteigna-fyrirtækja 
og skipasölu.
S: 857-8392

Auðun Ólafsson
Sölufulltrúi. Er í námi til lög-
gildingar fasteigna-fyrirtækja 
og skipasölu.
S: 894-1976

BRYNDÍS BÁRA I. 
EYJÓLFSDÓTTIR 
Sölufulltrúi. Er í námi til lög-
gildingar fasteigna-fyrirtækja 
og skipasölu.
616-8985 

JÓHANNA GUÐRÚN 
MAGNÚSDÓTTIR
Sölufulltrúi. Lögfæðingur.
Er í námi til löggildingar 
fasteigna-fyrirtækja og 
skipasölu. 
845-6305 

BÁRA DANÍELSDÓTTIR
Skrifstofustjóri
693-1837

Guðbjörg G  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafr.  
lögg. fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasali, leigumiðlari.
S: 899-5949

Trausti fasteignasala  
trausti@trausti.is  

s.546-5050  
Vegmúla 4  

108 Reykjavík

Þorrasalir 1-3,  
íbúð 0306.
Opið hús þriðjudaginn 19. apríl  
frá kl. 17:30-18:00

78,9 fm. 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í lyftu-
húsi með fallegu útsýni.
Íbúð á hæð er 72,9 fm. ásamt sérgeymslu 
í sameign sem er 6 fm. Sérstæði í bíla-
geymslu.

Verð 31,9 millj.

Ásakór 15, íbúð 0203. 
Opið hús þriðjudaginn 19. apríl 
frá kl. 18:00-18:30

157,4 fm. 5 herbergja íbúð á 2. hæð í lyftu-
húsi. Fjölskylduvænn staður.
Íbúð á hæð er 149,6 fm. ásamt sérgeymslu í 
sameign sem er 7,8 fm.

Verð: 44,9 millj.

Fitjahraun 1 
Sumarbústaðaland 1,32ha. lóðin er eignar-
lóð og má byggja allt að 300 fm. á lóðinni. 
Búið er að gróðursetja um 2.000 trjáplöntur 
á eigninni, uppspretta er á lóðinni. 

Verð: 7.729.000 

Sóleyjarimi 13 
- Efri hæð
Glæsileg 3ja herbergja lúxusíbúð á efri 
hæð í 10 íbúða fjölbýlishúsi í grónu hverfi 
í Grafarvogi. Íbúðin er með sérinngangi 
ásamt sérgeymslu í kjallara. Einkastæði 
fylgir hverri íbúð. Tvö rúmgóð svefnherb., 
allar innréttingar sérsmíðaðar, hjónaher-
bergi með baðherbergi og fataherbergi. 
Tvö baðherbergi. Rúmgott þvottahús innan 
íbúðar. Gólfhiti frá Danfoss. Tvennar svalir. 
Sérgeymsla í sameign. 

Melhólar 2-12
Vel skipulögð parhús á einni hæð með bílskúr í byggingu á Selfossi.
Húsin eru frá 131,8 fm. - 145,8 fm. að stærð og eru 3ja til 4ra herbergja.
Hægt er að kaupa húsin á mismunandi byggingarstigum, fokheld, tilbúin til innréttinga eða 
fullbúin. Allar nánari upplýsingar hjá Bryndísi í síma 616-8985 eða bryndis@trausti.is
VERÐ: 19,9 - 34,9 millj. 

Barónsstígur 55.
Opið hús þriðjudaginn 19. apríl 
frá kl. 17:00-17:30

74 fm. 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í fallegu 
húsi í miðbænum. 

Eignin er laus við kaupsamning.

Verð 34,9 millj.

Bólstaðarhlíð 56, 3. hæð
Opið hús þriðjudaginn 19. apríl 
kl. 17.30-18.00

Rúmgóð og björt 104,6 fm. 3ja herbergja 
íbúð á 3. hæð. Þar af er geymsla 5,9 fm. í 
sameign. Tengi fyrir þvottavél á baðherb. 
Nýleg hvít eldhúsinnrétting, nýlegt parket 
og hurðar í íbúðinni. 

Verð: 34,9 millj.

Ásakór 1, íbúð 0501 
102,6 fm. 3ja herbergja íbúð á 5. hæð í lyftu-
húsi með stórkostlegu útsýni.
Íbúð á hæð er 94,8 fm. ásamt sérgeymslu í 
sameign sem er 7,8 fm. 

Verð 34,5 millj.

Sóleyjarimi 13 
- Neðri hæð
Glæsileg 3ja herbergja lúxusíbúð á efri 
hæð í 10 íbúða fjölbýlishúsi í grónu hverfi 
í Grafarvogi. Íbúðin er með sérinngangi 
ásamt sérgeymslu í kjallara. Einkastæði 
fylgir hverri íbúð. Tvö rúmgóð svefnherb., 
allar innréttingar sérsmíðaðar, hjónaherb.
með baðherbergi og fataherbergi. Tvö  
baðherbergi. Rúmgott þvottahús innan 
íbúðar. Gólfhiti frá Danfoss.  
Tvennar verandir. Sérgeymsla í sameign.

Baugakór 18
Mjög rúmgóð og björt 3ja herb. 105 fm.  
íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi. Sérinngangur af 
svölum og yfirbyggðum stigagangi.  Góð 
stofa, eldhúskrókur og suður svalir.  Þvotta-
hús innan íbúðar. Sér stæði í bílageymslu. 
Sér geymsla í kjallara. 

Verð 36,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

VERÐ 49,9 M.

VERÐ 49,9 M.

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is, s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík



Borg fasteignasala
Síðumúla 23

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

Sóltún 30
108,4 fermetra 5 herbergja íbúð á þriðjuhæð við 
Sóltún í Reykjavík. Íbúðin skiptist í forstofu, þrjú 
barnaherbergi, hjónaherbergi, stofu og eldhús, 
baðherbergi og sérgeymslu í sameign. Sameigin-
legt þvottahús er á hæðinni. 

Verð: 45.000.000

5 
herb.

108,4
m2.

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

Lindargata 39
8. Hæð til sölu glæsilega 90,2 fermetra 3ja herbergja 
útsýnisíbúð á 8. hæð ásamt stæði í lokuðu bílskýli í 
Skuggahverfinu. Laus strax.   3ja herb. Íbúðin skiptist 
í tvö svefnherbergi, stofu, eldhús, baðherbergi og 
þvottahús.

Verð: 66.900.000

 LÆKKAÐ VERÐ!

3 
herb.

90,2
m2.

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

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

Tilboð

 LÆKKAÐ VERÐ!

5-6  
herb.

166
m2.

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

Bæjargil 88
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

6 
herb.

Opið hús mánudaginn 18. apríl kl. 17.00-17.30

OPIÐ
HÚS

209
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Krosseyrarvegur 11
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

Opið hús mánudaginn 18. apríl kl. 18.00-18.30

OPIÐ
HÚS

144
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Sólvallagata 68
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.

Opið hús sunnudaginn 17. apríl kl. 14:00-14:30

OPIÐ
HÚS

115
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

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 

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



PERLUKÓR 1.A – 203 KÓP
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 17.APRÍL KL.14:00-14:30
- Vel skipulögð 97.3 fm 3ja herb., íbúð
- Rúmgóð herb., og stofa
- Afgirt verönd til suðurs
- Stæði í bílgeymslu
LAUS FLJÓTLEGA.
V 36,9 millj. 

MÁNATÚN 7 – 105 RVK,  ÍBÚÐ 701
Glæsileg þakíbúð á efstu hæð með þrennum svölum í nútímalegu húsi í hjarta borgarinnar. 
Um er að ræða 172,7 fm. íbúð á tveimur hæðum í Mánatúni 7. Tvö stæði í lokaðri bílageymslu fylgja 
þessari íbúð. Íbúðin er komin með gólfefni. Útsýni til Hörpu og til fjalla.  
Þrennar svalir og baðherbergi á báðum hæðum.  Sjón er sögu ríkari.

V.  87,9 millj.

LINDA- OG SALAHVERFI KÓPAVOGS!

Óska eftir 5 herbergja sérhæð með sérinngangi í Linda – og Salahverfi Kópavogs með möguleg 
skipti í huga við sérbýli í sömu hverfum.

Hafið samband!

KLAPPAKÓR 1.E – 203 KÓP
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 19. APRÍL KL. 17:30 – 18:00 
- Um er að ræða 88,3 fm, 3ja herb., íbúð á efri hæð í fjórbýli.
- Glæsilegt útsýni til austurs og suður.  Sérinngangur.       
- Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu.  Frábært fjölskylduhverfi.

V.33,7 millj. 

BÓKIÐ SKOÐUN

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON  
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON  
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON  
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Traustur aðili í ferðaþjónustu leitar að íbúðum til leigu 
miðsvæðis í Reykjavík. 

Íbúðirnar eru hugsaðar í skammtímaútleigu og  því er 
nauðsynlegt að tilskilin leyfi til slíks reksturs fáist hjá  
borgaryfirvöldum. 

Aðeins mjög snyrtilegar og vandaðar eignir  
koma til greina.  
Nokkrar eignir á sama stað er skilyrði.
      Sveinn s: 6900.820

ÓSKA EFTIR ÍBÚÐUM 
TIL LEIGU

HALLAKUR 4A – 210 GBÆ
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 18. APRÍL KL. 17:30 – 18:00
- Falleg 139,9 fm, 4-5 herbergja íbúð á jarðhæð með sérafnotarétti.
- Íbúðin er í litlu og viðhaldsléttu fjölbýli á frábærum stað í Garðabæ.
- Rúmgóð herbergi.  Auðvelt að breyta aftur í rúmgóða 4ra herbergja eign.

V. 52,7 millj. 

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

SKIPHOLT 11-13 - 105 RVK
- Glæsilegar 3 - 4 herb., nýjar útsýnisíbúðir á 4.hæð.
- Íbúðir eru 120 – 130 fm / gengið inn af svölum.
- Rúmgóðar 30 – 70 fm suður-svalir með íbúðum.
- Lyfta er í húsi og sérmerkt bílastæði með íbúðum.
- Vandaðar innréttingar frá PARKA / steinn í borðplötum í eldhúsi.
LAUSAR TIL AFHENDINGAR.

Verð: 67,9 – 69,9 millj. 
Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

Landmark leiðir þig heim!
Sími 512 4900 

landmark.is

Helga Snorradóttir
Skjalavinnsla

Nadia Katrín
Sölufulltrúi

Sími 692 5002

 Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Kristján  
Ólafsson

Hrl.
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð



| ATVINNA | 16. apríl 2016  LAUGARDAGUR34

Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími: 588-4477

GISTIHEIMILI – REYKJANESBÆ
RÉTT VIÐ FLUGVÖLLINN 

Nýkomið í einkasölu afar áhugaverður kostur í ferðaþjónustunni.  Gistiheimilið Ravens´ bed and breakfast  
við Sjávargötu (Njarðvík).  Um er að ræða glæsilegt nýlega endurbyggt um 240 fm gistiheimili með 6 her-
bergjum (16-17 manns) ) og var nýlega valið í hóp 10 bestu gistiheimila landsins skv. Tripadvisor. Einstaklega 
flott og fallega innréttað í n.k. Kántrý stíl, sem á sér engan líkan hér á landi.  Mikil og skemmtileg saga 
hússins sem upphaflega var fjós spillir ekki upplifun gesta ásamt sérstökum stíl í 
hönnun og innréttingu hússins. Heitur pottur á verönd og stór lóð kringum húsið 
með 3 veröndum.  Áfast húsinu er um 220 fm húseign í eigu ÍLS sem í eru 3 íbúðir 
(til sölu) og gefur það mjög mikla viðbótarmöguleika á stækkun gistiheimilisins, 
en auðvelt er að opna á milli.  Frábær kostur fyrir stærri ferðaþjónustuaðila jafmt 
sem samhennta fjölskyldu til að skapa sér góðan rekstur í ört vaxandi ferðaman-
naiðnaði. Mjög vel staðsett, bein leið frá húsi uppá flugvallarveginn að Keflavíkur-
flugvelli.  Ásett verð 69,8 millj. / tilboð.   

Ingólfur
Gissurarson 
lögg. fast.sali
s: 896-5222

Allar nánari upplýsingar veitir Ingólfur Gissurarson löggiltur fasteignasali og 
leigumiðlari. S:896-5222  ingolfur@valholl.is

Fullbókað í sumar

Um er að ræða nýlega uppgert 488,1 fm gistiheimili með 15 herbergjum  
fyrir 33 manns í mjög vel staðsettu eigin húsi á Suðureyri við Súgandafjörð. 

Húsnæðið er glæsilega innréttað með 10 tveggja manna herbergjum, 
4 þriggja manna herbergjum og 1 eins manns herbergi. 

Búið er að endurnýja flest gólfefni, innréttingar og húsbúnað ásamt rafmagni, 
ofnum og ofnalögnum.Húsið er steinhús sem búið er að einangra klæða og 
endurnýja glugga og gler. 

• Bókanir fyrir 2016 mjög góðar. 
• Frábært tækifæri fyrir þá sem vilja taka þátt í spennandi tímum.
• Vinna í 5 mánuði með góð laun og vera í 7 mánuði í fríi.

Verð: 58 milljónir  

 ATVINNUTÆKIFÆRI 
GISTIHEIMILI Í GÓÐUM REKSTRI TIL SÖLU 

FRÁBÆRT TÆKIFÆRI TIL AÐ HEFJA EIGIN REKSTUR - STÖÐUG AUKNING ÁR FRÁ ÁRI.

Upplýsingar veitir Steinar í síma 898 5254

Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík . Sími 588 9090  
eignamidlun@eignamidlun.is

Íbúðarhúsalóð til sölu
Til sölu er lóðin Uglugata 2-22 í Helgafellslandi í Mosfellsbæ

Á lóðinni má byggja 8 tveggja hæða raðhús og 7 íbúða fjölbýlishús. 
Ekki er gerð krafa um bílageymslu við fjölbýlishúsið.
Gatnagerðargjöld eru greidd að fullu 
Byggingarmagn skv. nýtingarhlutfalli er:
Raðhúsin:  3.430 m2 x 0,45  =  1.544 m2
Fjölbýli:  1.847 m2 x 0,55  =  1.016 m2 
Verð er 110 milljónir kr.

Vegmúla 2 – 108 Reykjavík | Sími: 588-3300 | midbaer@midbaer.is

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is bryndis@talent.is

  www.talent.is  |  talent@talent.is



Nýbygging 

í Vesturbæ Reykjavíkur !

Grandavegur 42
Á reitnum verða 141 íbúð á tveimur til níu hæðum 
en nú hefst sala á 58 íbúðum í 3ja til 4ra hæða 
byggingum.

Um er að ræða glæsileg fjölbýlishús með lyftu 
og stæðum í bílageymslu. 

Einstök staðsetning í hjarta vesturbæjar 
Reykjavíkur við sjávarsíðuna þar sem stutt 
er í alla helstu þjónustu og iðandi mannlíf 
miðbæjar Reykjavíkur.

• Svalalokanir

• Ísskápur og uppþvottavél

• Baðherbergi, þvottahús og forstofa flísalögð

• Fataskápar í herbergjum og forstofu

• Þakíbúðir með um 150 fm þakgarði

• 2ja til 4ra herbergja íbúðir

• Stærð íbúða frá 79 fm til 144 fm

• Vel skipulagðar og fjölbreyttar íbúðir

• Einkasala

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000

MIKLABORG www.miklaborg.is

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

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520
jonrafn@miklaborg.is

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929
pall@miklaborg.is

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

Lágmúla 4  108 Reykjavík   www.miklaborg.is   5697000

Nánari upplýsingar veita:



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

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

.

Nesbali 10

Verð : 72,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 20.apríl kl.17:30-18:00

Glæsilegt raðhús að Nesbala 10 Seltjarnarnesi 
Húsið er 247,1 fm að stærð. Endurnýjað 
eldhús, granít á borðum. Nýr garðskáli með 
rennihurð út í garð, gluggar niður í gólf 
Garðurinn sunnanverðu er stór afgirtur pallur 
Fjögur svefnherbergi, bílskúrinn innréttaður 
Frábær staðsetning á nesinu, 
í lokuðum botnlanga

.

Ljósheimar 2

Verð : 33,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 17.apríl kl.15:30-16:00

Mjög skemmtilega 86,1 fm 3ja herbergja 

íbúð á fimmtu hæð í lyftuhúsi 

Frábært útsýni og góðar svalir 

Tvö svefnherbergi og gott rými milli herbergja 

sem nýta má td sem vinnuaðstöðu 

Miðsvæðis í borginni og alveg 

við Laugardalinn 

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.

182 fm íbúð á efstu hæðum 

4 svefnherbergi - þaksvalir 

Miklar endurbætur - stæði í bílageymslu 

Kórsalir 3

Verð :  55,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

186 fm fyrsta hæð með bílskúr 

4 svefnherbergi 

Yfirbyggðar svalir - Sólpallur 

Vinsæl staðsetning í nágrenni við Kringluna

Hvassaleiti

Verð :  59,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

164,5 fm neðri sérhæð 

Þrjú svefnherbergi, möguleiki á því fjórða 

Bílskúr og suðursvalir 

Stóragerði

Verð :  56,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Fallegt 217 fm einbýlishús á einni hæð 

Góð alrými með útg á verönd, stórt eldhús 

3-4 svefnherbergi, fullbúinn bílskúr 

Stórt baðherbergi og gestasnyrting 

Eftirsóttur staður í rólegu umhverfi 112 Rvk 

Brúnastaðir 

Verð : 74,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

3ja herbergja íbúð á 4 hæð 

auk stæðis í bílageymslu 

Íbúðinni fylgja svalir til suðurs

Garðatorg 4B

Verð : 46,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali s. 845 8958

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

.

Lyngás 1c
Garðabæ

Verð : 53,0 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 18.apríl kl.16:30-17:00

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

.

Skógarsel 41-43
ÍBÚÐ 307

Verð : 54,9 millj.

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

137,5 fm íbúð á 3ju hæð í lyftuhúsi 

Vönduð og falleg íbúð 

Svalir til suðvesturs 

Stæði í bílakjallara fylgir 

.

Sólvallagata 84 

Verð : 39,9 millj.

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

Falleg og vel skipulögð íbúð með sjávarútsýni 

við Sólvallagötu 75 fm 

2ja herbergja 

Stæði í bílageymslu 

Nýlegt hús með lyftu 

Góð staðsetning

Íbúð með sérafnotarétti 

2 svefnherbergi 

Stæði í bílageymslu 

119 fm

Hrólfsskálamelur 1-5 

Verð :  55,0 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali  s. 822 2307

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Sérlega fallegt einbýlishús á tveimur hæðum með 
sjávarútsýni. Möguleiki er á aukaíbúð í kjallara með 
sér inngangi. Falleg tæki, innréttingar og gólffjalir 
sem gefa húsinu mikinn sjarma. Óheft útsýni er til 
suðvesturs og skjólgóður pallur á lóðinni. 
Tvö baðherbergi, annað með frístandandi baðkari

Lambastaðabraut 4 

Verð :  85,0 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali  s. 822 2307

Bókaðu skoðun: 

í síma 822 2307

Rúmgóða íbúð Norðurbakka 17 c - 132 fm 

Stórar stofur og tvö svefnherbergi og opið 

eldhús baðherbergi með sturtu og baðkari, 

Tvennar svalir 

Tvö stæði fylgja í lokaðri bílageymslu

Norðurbakki 17c

Verð : 49,5 millj.
Jason Guðmundsson löggiltur fasteignasali  s. 569 i000

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

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 veitir:

Þórunn Pálsdóttir, lögg. fasteignasali
thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000 

Rúmgott og reisulegt 221 fm parhús á Selfossi 
Húsið skilast fokhelt að innan og fullbúið að utan 
Frábært skipulag, stórt alrými, fjögur svefnherbergi 
Tvö baðherbergi 
Lóð skilast fullfrágengin með verönd 
Húsin eru tilbúin til afhendingar

Lyngmói

Verð : 29,8 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 865 4120

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

221 fm á einni hæð

Útsýni

Mjög falleg 279,1fm einbýlishús á tveimur 

hæðum með 3 herb aukaíbúð á jarðhæð 

ásamt mögulegri studioíbúð í bílskúr 

Mjög fallegur garður

Fjarðarás

Verð : 79,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Mjög vel skipulagt og vandað 150 fm parhús 

Staðsett innst í botnlanga á góðri jaðarlóð 

innréttað á einkar vandaðan máta 

Gott stofu og eldhúsrými, 3 svefnherbergi 

Sér þvottahús og fullbúinn bílskúr

Austurkór 117

Verð : 57,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson löggiltur fasteignasali s. 865 4120

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Íbúðin á tveimur hæðum að stærð 255,0 fm. Vandað 
til vinnu, hönnunar og efnisvals. Glæsilegt stórt opið 
eldhús. Fallegar stofur með miklu útsýni allan hringinn 
Svefnherbergin útaf fyrir sig með baðherbergjum 
Upphitaðar útsýnissvalir allan hringinn. Sérhönnuð 
lýsing Stæði í lokaðri bílageymslu. Einstök eign

Perlukór 1C

Verð : 99,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

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.

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 :  64,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Bókaðu skoðun:

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

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

.

Jökulgrunn 3

Verð : 41,9 millj.

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

Jökulgrunn - 60 ára og eldri 

Fallegt 85 ferm raðhús á einni hæð 

stórar stofur 

Laust fljótlega 

Frábær staðsetning í Rvk

.

Brúnaland 26

Verð : 69,0 millj.

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

Fallegt raðhús neðan götu 

Stórar stofur með arni 

Fallegur garður 

Bílskúr

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

Veitinga/kaffi hús að stærð 105,3 fm 

Áfangastaður hjá ferðaþjónustu 

Stór og góð verönd/ gott eldhús 

Tækifæri til atvinnusköpunar

Klettsbúð Hellissandi 

TILBOÐ
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Mjög mikið endurnýjað einbýlishús
2150 m2 einstakri eignalóð í frábæru umhverfi
í Ölfusi rétt fyrir utan Selfoss.
Stór og falleg alrými, stórt eldhús
Þrjú svefnherbergi, tvö baðherbergi 
Stór bílskúr. Flottur pallur með heitum potti.

 Kvistás

Verð : 49,8 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Rétt við Selfoss

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Sérlega fallegt einbýlishús á tveimur hæðum með 
sjávarútsýni. Möguleiki er á aukaíbúð í kjallara með 
sér inngangi. Falleg tæki, innréttingar og gólffjalir 
sem gefa húsinu mikinn sjarma. Óheft útsýni er til 
suðvesturs og skjólgóður pallur á lóðinni. 
Tvö baðherbergi, annað með frístandandi baðkari

Lambastaðabraut 4 

Verð :  85,0 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali  s. 822 2307

Bókaðu skoðun: 

í síma 822 2307

.

Básbryggja 15

Verð : 49,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 19.apríl kl.17:30-18:00

Einstök íbúð að stærð 148,3 fm

Þrjú svefnherbergi, eitt þeirra mjög rúmgott

Fallegir boga gluggar sem setja mikinn 

svip á eignina

Gott eldhús opið inn í stofu

Mjög rúmgott baðherbergi

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Lágmúla 4  108 Reykjavík  www.miklaborg.is

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

Nánari upplýsingar veitir: 

Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

Nánari upplýsingar veitir: 

Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634



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

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

.

Nesbali 10

Verð : 72,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 20.apríl kl.17:30-18:00

Glæsilegt raðhús að Nesbala 10 Seltjarnarnesi 
Húsið er 247,1 fm að stærð. Endurnýjað 
eldhús, granít á borðum. Nýr garðskáli með 
rennihurð út í garð, gluggar niður í gólf 
Garðurinn sunnanverðu er stór afgirtur pallur 
Fjögur svefnherbergi, bílskúrinn innréttaður 
Frábær staðsetning á nesinu, 
í lokuðum botnlanga

.

Ljósheimar 2

Verð : 33,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 17.apríl kl.15:30-16:00

Mjög skemmtilega 86,1 fm 3ja herbergja 

íbúð á fimmtu hæð í lyftuhúsi 

Frábært útsýni og góðar svalir 

Tvö svefnherbergi og gott rými milli herbergja 

sem nýta má td sem vinnuaðstöðu 

Miðsvæðis í borginni og alveg 

við Laugardalinn 

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.

182 fm íbúð á efstu hæðum 

4 svefnherbergi - þaksvalir 

Miklar endurbætur - stæði í bílageymslu 

Kórsalir 3

Verð :  55,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

186 fm fyrsta hæð með bílskúr 

4 svefnherbergi 

Yfirbyggðar svalir - Sólpallur 

Vinsæl staðsetning í nágrenni við Kringluna

Hvassaleiti

Verð :  59,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

164,5 fm neðri sérhæð 

Þrjú svefnherbergi, möguleiki á því fjórða 

Bílskúr og suðursvalir 

Stóragerði

Verð :  56,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Fallegt 217 fm einbýlishús á einni hæð 

Góð alrými með útg á verönd, stórt eldhús 

3-4 svefnherbergi, fullbúinn bílskúr 

Stórt baðherbergi og gestasnyrting 

Eftirsóttur staður í rólegu umhverfi 112 Rvk 

Brúnastaðir 

Verð : 74,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

3ja herbergja íbúð á 4 hæð 

auk stæðis í bílageymslu 

Íbúðinni fylgja svalir til suðurs

Garðatorg 4B

Verð : 46,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali s. 845 8958

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

.

Lyngás 1c
Garðabæ

Verð : 53,0 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 18.apríl kl.16:30-17:00

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

.

Skógarsel 41-43
ÍBÚÐ 307

Verð : 54,9 millj.

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

137,5 fm íbúð á 3ju hæð í lyftuhúsi 

Vönduð og falleg íbúð 

Svalir til suðvesturs 

Stæði í bílakjallara fylgir 

.

Sólvallagata 84 

Verð : 39,9 millj.

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

Falleg og vel skipulögð íbúð með sjávarútsýni 

við Sólvallagötu 75 fm 

2ja herbergja 

Stæði í bílageymslu 

Nýlegt hús með lyftu 

Góð staðsetning

Íbúð með sérafnotarétti 

2 svefnherbergi 

Stæði í bílageymslu 

119 fm

Hrólfsskálamelur 1-5 

Verð :  55,0 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali  s. 822 2307

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Sérlega fallegt einbýlishús á tveimur hæðum með 
sjávarútsýni. Möguleiki er á aukaíbúð í kjallara með 
sér inngangi. Falleg tæki, innréttingar og gólffjalir 
sem gefa húsinu mikinn sjarma. Óheft útsýni er til 
suðvesturs og skjólgóður pallur á lóðinni. 
Tvö baðherbergi, annað með frístandandi baðkari

Lambastaðabraut 4 

Verð :  85,0 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali  s. 822 2307

Bókaðu skoðun: 

í síma 822 2307

Rúmgóða íbúð Norðurbakka 17 c - 132 fm 

Stórar stofur og tvö svefnherbergi og opið 

eldhús baðherbergi með sturtu og baðkari, 

Tvennar svalir 

Tvö stæði fylgja í lokaðri bílageymslu

Norðurbakki 17c

Verð : 49,5 millj.
Jason Guðmundsson löggiltur fasteignasali  s. 569 i000

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

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 veitir:

Þórunn Pálsdóttir, lögg. fasteignasali
thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000 

Rúmgott og reisulegt 221 fm parhús á Selfossi 
Húsið skilast fokhelt að innan og fullbúið að utan 
Frábært skipulag, stórt alrými, fjögur svefnherbergi 
Tvö baðherbergi 
Lóð skilast fullfrágengin með verönd 
Húsin eru tilbúin til afhendingar

Lyngmói

Verð : 29,8 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 865 4120

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

221 fm á einni hæð

Útsýni

Mjög falleg 279,1fm einbýlishús á tveimur 

hæðum með 3 herb aukaíbúð á jarðhæð 

ásamt mögulegri studioíbúð í bílskúr 

Mjög fallegur garður

Fjarðarás

Verð : 79,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Mjög vel skipulagt og vandað 150 fm parhús 

Staðsett innst í botnlanga á góðri jaðarlóð 

innréttað á einkar vandaðan máta 

Gott stofu og eldhúsrými, 3 svefnherbergi 

Sér þvottahús og fullbúinn bílskúr

Austurkór 117

Verð : 57,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson löggiltur fasteignasali s. 865 4120

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Íbúðin á tveimur hæðum að stærð 255,0 fm. Vandað 
til vinnu, hönnunar og efnisvals. Glæsilegt stórt opið 
eldhús. Fallegar stofur með miklu útsýni allan hringinn 
Svefnherbergin útaf fyrir sig með baðherbergjum 
Upphitaðar útsýnissvalir allan hringinn. Sérhönnuð 
lýsing Stæði í lokaðri bílageymslu. Einstök eign

Perlukór 1C

Verð : 99,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

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.

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 :  64,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Bókaðu skoðun:

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

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

.

Jökulgrunn 3

Verð : 41,9 millj.

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

Jökulgrunn - 60 ára og eldri 

Fallegt 85 ferm raðhús á einni hæð 

stórar stofur 

Laust fljótlega 

Frábær staðsetning í Rvk

.

Brúnaland 26

Verð : 69,0 millj.

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

Fallegt raðhús neðan götu 

Stórar stofur með arni 

Fallegur garður 

Bílskúr

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

Veitinga/kaffi hús að stærð 105,3 fm 

Áfangastaður hjá ferðaþjónustu 

Stór og góð verönd/ gott eldhús 

Tækifæri til atvinnusköpunar

Klettsbúð Hellissandi 

TILBOÐ
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Mjög mikið endurnýjað einbýlishús
2150 m2 einstakri eignalóð í frábæru umhverfi
í Ölfusi rétt fyrir utan Selfoss.
Stór og falleg alrými, stórt eldhús
Þrjú svefnherbergi, tvö baðherbergi 
Stór bílskúr. Flottur pallur með heitum potti.

 Kvistás

Verð : 49,8 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Rétt við Selfoss

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Sérlega fallegt einbýlishús á tveimur hæðum með 
sjávarútsýni. Möguleiki er á aukaíbúð í kjallara með 
sér inngangi. Falleg tæki, innréttingar og gólffjalir 
sem gefa húsinu mikinn sjarma. Óheft útsýni er til 
suðvesturs og skjólgóður pallur á lóðinni. 
Tvö baðherbergi, annað með frístandandi baðkari

Lambastaðabraut 4 

Verð :  85,0 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali  s. 822 2307

Bókaðu skoðun: 

í síma 822 2307

.

Básbryggja 15

Verð : 49,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 19.apríl kl.17:30-18:00

Einstök íbúð að stærð 148,3 fm

Þrjú svefnherbergi, eitt þeirra mjög rúmgott

Fallegir boga gluggar sem setja mikinn 

svip á eignina

Gott eldhús opið inn í stofu

Mjög rúmgott baðherbergi

Nánari upplýsingar veitir: 

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

- 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

Lágmúla 4  108 Reykjavík  www.miklaborg.is

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

Nánari upplýsingar veitir: 

Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

Nánari upplýsingar veitir: 

Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634



Austurkór 123
203 KÓPAVOGUR

Glæsilegt og vandað 3-4 herbergja 
raðhús við Austurkór 123. Eignin er 
149,3m2 með innbyggðum bílskúr. 

Hátt er til lofts í stofu og eldhúsi 
svo rýmið er einstaklega bjart 
og opið. Útgengt er út í garð 
suð- vestan megin við húsið. Þak 
er yfir veröndinni að hluta til svo      
möguleiki er á að bæta við sólstofu 
eða stækka stofuna um 12 m2. 
Eignin er staðsett í innarlega í 
botnlangagötu í fjölskylduvænu 
hverfi þar sem stutt er í alla 
þjónustu, verslanir, skóla og leik-
skóla. Einnig er stutt í  
útivistarsvæði við Vífilstaðarvatn og 
golfvöll GKG. Eignin verður afhent 
tilbúin til innréttinga en möguleiki 
er á að fá hana fullbúna.

STÆRÐ: 149,3 fm RAÐHÚS      HERB: 3-4

Heyrumst

Þórunn Gísladóttir 
Löggiltur fasteignasali

  510 7900  
  thorunn@fastlind.is

Heyrumst

Harpa Mjöll Grétarsdóttir 
Sölufulltrúi

  772 5583  
  harpa@fastlind.is

OPIÐ HÚS    17. apríl 15:00 – 15:30

Austurkór 83
203 KÓPAVOGUR

Vel skipulagt tvílyft 204,1 m2, 6 herbergja 
parhús með frábæru útsýni yfir höfuðborgina. 
Eignin skilast tilbúin til innréttinga eða lengra 
komin eftir samkomulagi.

STÆRÐ: 204 fm PARHÚS      HERB: 6

55.000.000
Heyrumst
Harpa   772 5583
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    17. apríl 14:00 – 14:30

Lindarvað 19
110 REYKJAVÍK

Neðri sérhæð á vinsælum stað innarlega í 
botnlanga. Afgirtur garður og timburverönd. 
Stutt er í skóla og leikskóla.

STÆRÐ: 125,5 fm SÉRHÆÐ      HERB: 4

44.900.000
Heyrumst
Arna   692 5515
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Hjarðarhagi 40
107 REYKJAVÍK

Kjörin fyrsta eign eða sem fjárfestingarkostur. 
Bjart og hlýlegt heimili í kjallara á rólegum og 
góðum stað. Stutt er í alla þjónustu og miðborg 
Reykjavíkur er í innan við tveggja km fjarlægð.

STÆRÐ: 69,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

29.900.000
Heyrumst
Arna   692 5515
Sölufulltrúi/Í námi til lögg. fasteignasala

Dalsel 8
109 REYKJAVÍK

Góð 4ra herbergja íbúð með stæði í lokaðri 
bílageymslu. 3 góð svefnherbergi, rúmgóð 
stofa, yfirbyggðar svalir. Þvottahús innan 
íbúðar. Hús klætt að utan.

STÆRÐ: 109,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

31.500.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Háholt 21
230 KEFLAVÍK

Fallegt sérbýli á eftirsóttum stað í Keflavík. 4-5 
svefnherbergi, 2 stofur, 2 baðherbergi. 
Glæsilegur pallur og pottur. Stór sérstæður 
bílskúr. Stutt í skóla og íþróttasvæði. 

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

49.500.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    17. apríl 16:00 – 16:30 OPIÐ HÚS    17. apríl 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    18. apríl 18:15 – 18:45

OPIÐ HÚS    20. apríl 17:30 – 18:00



Garðatorg 2
210 GARÐABÆR

Nýjar útsýnisíbúðir í fallegu húsi, 
aukin lofthæð, hús klætt að utan. 
Fullbúnar án gólfefna. Sérsmíðaðar 
innréttingar frá GKS. Þriggja til 
fjögurra herbergja íbúðir, mikið 
skápapláss. 

Afhending ágúst 2016. 

Byggingaraðili ÞG Verk, traustur og 
vandaður byggingaraðili.

Verð frá 46.500.000

STÆRÐ: 100-129 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

Heyrumst

Kristján Þórir Hauksson 
Sölufulltrúi

  696 1122  
  kristjan@fastlind.is

Grundargerði 2
108 REYKJAVÍK

Fallegt og mikið endurnýjað einbýli á góðum 
stað. Tvær auka íbúðir, ein í kjallara ásamt því 
að bílskúr hefur verið innréttaður smekklega 
sem íbúð. Báðar aukaíbúðir í útleigu.

STÆRÐ: 206,5 fm EINBÝLI             HERB: 6

69.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Klapparstígur 5a
101 REYKJAVÍK

Stórglæsilega penthouse á fimmtu og sjöttu 
hæð. Á efri hæðinni er tæplega 6 metra lofthæð 
og alveg einstakir risastórir þakgluggar sem ná 
frá gólfi og uppí efstu hæð þakloftsins.

STÆRÐ: 81 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

42.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Lundur 1
200 KÓPAVOGUR

Glæsileg 3-4ra herbergja útsýnisíbúð á 5. hæð í 
nýlegu lyftuhúsi. Fallegar innréttingar, yfir-
byggðar svalir. Þvottahús innan íbúðar, 
sérgeymsla í sameign og stæði í bílageymslu.

STÆRÐ: 144,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

59.900.000
Heyrumst
Lára   899 3335
B.A. í lögfræði/Í námi til lögg.fasteignasala

Barmahlíð 33
105 REYKJAVÍK

Falleg og björt 5 herb. sérhæð á 2. hæð. 
Bílskúrsréttur skv. eignarskiptasamning. Íbúðin 
hefur verið talsvert endurnýjuð á seinustu árum. 
Ca. 353 þús pr fm.

STÆRÐ: 119 fm SÉRHÆÐ      HERB: 5

42.000.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Sölufulltrúi

Kleppsvegur 12
105 REYKJAVÍK

Góð þriggja herbergja íbúð á efstu hæð, húsið 
málað 2015, parket frá 2014, eldhús innrétting 
frá árinu 2010 (uppþvottavél fylgir). 
Baðinnrétting frá árinu 2010 ásamt klósetti.

STÆRÐ: 80,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

27.900.000
Heyrumst
Kristján   699 1122
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Boðagrandi 7
107 REYKJAVÍK

Tveggja herbergja íbúð á 7. hæð í 10. hæða 
fjölbýlishúsi með lyftu. Frábært útsýni. Bað-
herbergi endurnýjað, tengi fyrir þvottavél. Næg 
bílastæði.

STÆRÐ: 52,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

29.500.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Laufvangur 2
220 HAFNARFJÖRÐUR

4. svefnherbergi.  Rúmgott eldhús.  Suð-vestur 
svalir. Þvottahús innan íbúðar. Mikið endurnýjað 
fjölbýli.

STÆRÐ: 133,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

34.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    19. apríl 17:30 – 18:00OPIÐ HÚS    18. apríl 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    17. apríl 16:00 – 16:30OPIÐ HÚS    17. apríl 13:00 – 13:30

OPIÐ HÚS    18. apríl 17:30 – 18:00OPIÐ HÚS    17. apríl 15:00 – 15:30 OPIÐ HÚS    17. apríl 16:00 – 16:30

NÝTT Í SÖLU - OPIÐ HÚS    17. APRÍL 14:00 – 15:00



VERÐDÆMI
Íbúð 401, 3 herb. 92,3 m2 
með innréttingum. Í eldhúsinnréttingu 
er innfelld uppþvottavél og íbúðinni 
fylgir stæði í bílakjallara.

VERÐ: 43.900.000 KR.

VERÐDÆMI
Íbúð 305, 3 herb. 100,1 m2

með innréttingum. Í eldhúsinnréttingu 
er innfelld uppþvottavél og íbúðinni 
fylgir stæði í bílakjallara.

VERÐ: 43.900.000 KR.

Nánari upplýsingar og bókanir fyrir skoðun veitir 
Daði Hafþórsson sölustjóri hjá 101 Reykjavík 

fasteignasölu í síma 820 8103 eða í dadi@101.is. www.javerk.is
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60+

Kópavogstún 5 nýkomið í sölu
NÝTT 

Í SÖLU!

www.kopavogstun.is 

Glæsilegar og vandaðar 2ja–3ja 
herbergja íbúðir við Kópavogstún 3–5 
fyrir 60 ára og eldri, í 6 hæða lyftuhúsi. 
Flestar með stæði í bílageymslu. Stutt 
í samgönguæðar og alla þjónustu s.s. 
sundlaug, banka, bókasafn ofl. 
Kópavogstún 3 er tilbúið til afhendingar 
núna og Kópavogstún 5 í júní/júlí. 
Íbúðirnar eru fullbúnar með vönduðum 
sérsmíðuðum innréttingum. Flísar á 
salerni og þvottahúsgólfi en án annarra 
gólfefna.

Gert hefur verið ráð fyrir því að hægt sé 
að loka svölum. Traustur byggingaraðili. 
Sjá nánar á kopavogstun.is.

Nýjar og glæsilegar íbúðir fyrir 60 ára og eldri 

Kristín Sigurey Sigurðardóttir
Löggiltur fasteignasali

Sími 511 3101 / www.101.is
Löggiltur fasteignasali, Kristín Sigurey Sigurðardóttir


