
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

Afgreiðslustörf
Óskum eftir starfsfólki í afgreiðslu  í fullt starf og hlutastörf

Þarf að geta hafið störf fljótlega.
Umsókn og ferilskrá sendist á augad@augad.is

Gleraugnaverslun

Hluti af atvinnulífinu

Ertu reynslubolti 
með bíladellu?

VR-15-025

Hæfniskröfur:
• Bifvélavirkjun, vélvirkjun eða önnur sambærileg menntun
• Reynsla af bílaviðgerðum
• Samskiptahæfni og vönduð vinnubrögð 
 
Áhugasamir sæki um starfið á starf.n1.is – undir Bílaþjónusta. 

Bæði kyn eru hvött til að sækja um laus störf hjá fyrirtækinu.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Dagur Benónýsson  
í síma 440 1030 eða gegnum netfangið dagur@n1.is.

www.n1.is facebook.com/enneinn

Við leitum að þjónustuliprum reynslubolta, bifvélavirkja  
eða viðgerðarmanni á smur- og hjólbarðaverkstæði N1  
í Reykjanesbæ. 
 
Helstu verkefni:
• Almennar bílaviðgerðir
• Smur- og hjólbarðaþjónusta
 
Hjólbarðaverkstæði N1 hafa öll hlotið vottun samkvæmt 
gæðakerfi Michelin en þá vottun fá eingöngu þau hjólbarða-
verkstæði sem uppfylla ströngustu gæðakröfur Michelin.

bryndis@talent.is

Umsókn óskast fyllt út á www.talent.is 
og henni þarf að fylgja starfsferilsskrá. 

Við hvetjum konur jafnt 
sem karla til að sækja um.

Umsjón með störfunum hefur Lind Einars 
dóttir, lind@talent.is og í síma 5521600.

Umsóknarfrestur er til 
og með 27. júlí nk.

Hérna er gaman að vinna!
Bílaumboðið Hekla óskar eftir að ráða kraftmikla aðila til sölu- og stjórnendastarfa

Starfssvið:
• Sala nýrra bíla til fyrirtækja 
• Þátttaka í söluherferðum
• Samskipti við viðskiptavini og viðhald viðskiptatengsla
• Brennandi áhugi á nýjum og spennandi verkefnum
• Metnaður til að þróast í starfi

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Reynsla og þekking á sölu bifreiða kostur
• Rík þjónustulund, frumkvæði og framúrskarandi söluhæfileikar
• Víðtæk reynsla af sölustjórnun og framúrskarandi árangur í sambærilegu starfi
• Árangursmiðuð, skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð

Sölumaður bifreiða til fyrirtækja

Starfssvið:
• Ábyrgð á afkomu og rekstri sölu til fyrirtækja
• Sala nýrra bíla til fyrirtækja 
• Áætlanagerð, framkvæmd og skipulagning söluherferða
• Árangursmælingar og sölugreiningar
• Yfirumsjón með daglegri starfsemi 
• Markaðsmál í samvinnu við markaðsstjóra
• Gæðastjórnun í samræmi við gerðar kröfur

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er æskileg
• Reynsla og þekking á sölu bifreiða kostur
• Rík þjónustulund, frumkvæði og framúrskarandi söluhæfileikar
• Víðtæk reynsla af sölustjórnun og marktækur árangur í sambærilegu starfi
• Árangursmiðuð, skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð

Sölustjóri bifreiða til fyrirtækja

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

Starfsmaður óskast
Óskum eftir að ráða vanan mann til starfa 
á skotbómulyftara, gröfu og önnur tæki.

Framtíðarvinna.

Upplýsingar veitir Guðjón í síma 617-3000



Rio Tinto Alcan

Sérfræðingur í 
framleiðsluskipulagningu 

Capacent — leiðir til árangurs

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

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/3271 

Menntunar- og hæfniskröfur
B.Sc. í verkfræði, viðskiptafræði, vörustjórnun eða 
sambærilegt. 
Þekking og reynsla við framleiðslustjórnun og 
birgðastjórnun æskileg.
Þekking á bókhaldi og áætlanagerð kostur.
Þekking á straumlínustjórnun t.d. Lean og Six Sigma kostur.
Mjög góð tölvukunnátta og þekking á upplýsingatækni.
Samskiptahæfni, frumkvæði og ögun í vinnubrögðum.
Góð íslensku- og enskukunnátta.
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Umsóknarfrestur

27. júlí 

Starfssvið
Móttaka framleiðslupantana.
Skipulag og eftirfylgni við framleiðslu.
Tryggja afhendingar vöru til viðskiptavina.
Birgðatalningar, birgðastjórnun og aðfangastýring.
Kostnaðargreining og hagkvæmniútreikningar.
Stöðugar umbætur framleiðsluferla.
Samskipti við söluskrifstofu Rio Tinto.

Rio Tinto Alcan á Íslandi hf. óskar eftir að ráða sérfræðing í hóp framleiðsluskipulags í steypuskála. Í teyminu starfa fjórir 
sérfræðingar sem sinna fjölbreyttum og krefjandi verkefnum. Leitað er eftir traustum og ábyrgum einstaklingi til þess að 
verða hluti af teyminu.

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ.  Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af þessum gildum.

Við leitum að tveimur öflugum 
starfsmönnum á skrifstofu ÁTVR
Við erum að leita að jákvæðum og þjónustuliprum einstaklingum með metnað til að 
veita framúrskarandi og ábyrga þjónustu.

Móttaka Mannauðssvið
Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Launavinnsla

•	 Upplýsingagjöf varðandi laun og önnur kjaratengd mál

•	 Verkefni tengd fræðslu og starfsþróun

•	 Þjónusta við stjórnendur og starfsfólk 

•	 Ýmis verkefni á mannauðssviði

Hæfniskröfur
•	 Reynsla af launavinnslu 

•	 Menntun sem nýtist í starfi

•	 Rík þjónustulund og jákvæðni

•	 Góð hæfni í samskiptum

•	 Nákvæmni og samviskusemi í vinnubrögðum 

•	 Góð almenn tölvukunnátta og færni í Excel mikilvæg

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Símsvörun og móttaka viðskiptavina

•	 Upplýsingagjöf og þjónusta

•	 Almenn skrifstofustörf

•	 Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
•	 Framkoma sem einkennist af ríkri þjónustulund og jákvæðni

•	 Góð hæfni í samskiptum

•	 Nákvæmni í vinnubrögðum, stundvísi og samviskusemi

•	 Reynsla af sambærilegu starfi

•	 Stúdentspróf eða sambærileg menntun

•	 Góð almenn tölvukunnátta

Starfshlutfall er 64% og er vinnutími mánudaga til föstudaga 12.30-17.00. Starfshlutfall er 100%.

ÁTVR rekur 50 Vínbúðir um allt land og er með skrifstofur og 
dreifingarmiðstöð á Stuðlahálsi 2. Stefna ÁTVR er að vera eitt af fremstu 
þjónustufyrirtækjum landsins og fyrirmynd á sviði samfélagsábyrgðar. 
Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn sé heilsueflandi og skemmtilegur þar 
sem samskipti einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og SFR. Nánari upplýsingar veita:  

Guðrún Símonardóttir og og Emma Á. Árnadóttir,  

starf@vinbudin.is, 560 7700

Umsóknarfrestur er til og með 2. ágúst nk.

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Vínbúðanna, vinbudin.is
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Lögfræðingur
Óbyggðanefnd auglýsir laust til umsóknar starf 

lögfræðings á skrifstofu nefndarinnar. 
Um er að ræða fullt starf.

Óbyggðanefnd er úrskurðarnefnd á stjórnsýslustigi, skipuð 
af forsætisráðherra, og hefur það hlutverk að skera úr um 
eignarréttarlega stöðu lands á grundvelli laga nr. 58/1998.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.
• Færni til að geta unnið sjálfstætt á skipulagðan og agaðan 

hátt. 
• Mjög gott vald á rituðu máli.
• Færni í mannlegum samskiptum og jákvætt viðmót.
• Hæfileikar til að vinna að fjölbreyttum verkefnum í 

krefjandi starfsumhverfi.
• Æskilegt er að viðkomandi búi yfir sérhæfingu á svæði 

eignarréttar og hafi reynslu af sambærilegum störfum. 
 Á það sérstaklega við um sérhæfingu á sviði þjóðlendu- 

mála.

Helstu verkefni munu felast í undirbúningi að úrskurðum 
óbyggðanefndar auk annarra tilfallandi verkefna. 

Ráðningartími er frá 1. september 2016.

Um launakjör fer eftir kjarasamningi fjármála- og efna-
hagsráðherra og Félags háskólamenntaðra starfsmanna 
Stjórnarráðsins.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og starfsferil 
skulu sendar óbyggðanefnd, Skuggasundi 3, 101 Reykjavík, 
eða á netfangið: postur@obyggdanefnd.is. 

Umsóknarfrestur er til 2. ágúst 2016. 

Umsóknir gilda í sex mánuði frá birtingu þessarar auglýs-
ingar. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þorsteinn Magnússon, 
framkvæmdastjóri, í síma 563 7000 eða 862 2847.

Ert þú

leiðtogi?

 Capacent — leiðir til árangurs

Akraneskaupstaður er vaxandi 
sveitarfélag með sjö  þúsund 
íbúa. Bærinn er sérstaklega 
barnvænn með góðu framboði 
af íþrótta-, tómstunda- og 
menningarstarfi. Í árlegum 
könnunum Capacent fær 
Akranes jafnan hæstu einkunnir 
í viðhorfi íbúa til grunn- og 
leikskóla. Öflug og góð 
samvinna er á milli fagaðila sem 
vinna með börn og unglinga á 
Akranesi. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/3267 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi er skilyrði, menntun á 
framhaldsstigi er æskileg.
Stjórnunar- og rekstrarreynsla er skilyrði.
Leiðtogahæfileikar og framúrskarandi samskiptahæfni er 
skilyrði.
Reynsla af breytingastjórnun og stefnumótunarvinnu er 
skilyrði.
Víðtæk þekking og reynsla á málefnum leik- og grunnskóla 
ásamt frístundastarfi er æskileg.
Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur.
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Umsóknarfrestur

10. ágúst 

Helstu verkefni
Dagleg stjórnun og rekstur sviðsins, þ.m.t. umsjón og eftirlit 
með starfsemi og rekstri stofnana sem heyra undir skóla-og 
frístundasvið.
Undirbúningur mála fyrir skóla-og frístundaráð ásamt 
ábyrgð og eftirfylgni með ákvörðunum ráðsins.
Gerð og framkvæmd fjárhagsáætlunar í skóla,- frístunda- og 
íþróttamálum. 
Undirbúningur að stefnumótun í málaflokkum sem heyra 
undir sviðið. 

Akraneskaupstaður leitar að öflugum leiðtoga til að stýra skóla- og frístundasviði. Hlutverk sviðsins er að veita börnum og 
ungmennum bestu mögulegu tækifæri til leiks, menntunar og frístundastarfs í samvinnu við fjölskyldur og nærsamfélagið 
og að vera framsækið forystuafl í skóla- og frístundastarfi. Á verksviði skóla-og frístundasviðs heyrir rekstur grunnskóla, 
tónlistarskóla, leikskóla, íþróttamannvirkja og frístundamiðastöðvar. Sviðsstjóri  ber ábyrgð á áætlanagerð og undirbúningi 
stefnumótunar í málaflokknum og öðrum verkefnum sem heyra undir sviðið. Sviðsstjóri er ráðinn af bæjarstjórn og heyrir 
undir bæjarstjóra í skipuriti.  

Viltu slást í hópinn  
í Vínbúðunum?
Við erum að leita að jákvæðum og þjónustuliprum einstaklingum 
með metnað til að veita framúrskarandi og ábyrga þjónustu.

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ.  Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af þessum gildum.

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Sala og þjónusta við viðskiptavini

•	 Framstilling á vöru og vörumeðhöndlun

•	 Umhirða búðar

Hæfniskröfur
•	 Reynsla af verslunarstörfum er kostur

•	 Jákvæðni og rík þjónustulund

•	 Góð hæfni í mannlegum samskiptum

•	 Almenn tölvukunnátta

•	 Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri

•	 Sakavottorðs er krafist

Umsóknarfrestur er til og með 2. ágúst nk.

Nánari upplýsingar veitir: Guðrún Símonardóttir,  
starf@vinbudin.is, 560 7700

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu 
Vínbúðanna, vinbudin.is

Um tvö störf í Vínbúðum á höfuðborgarsvæðinu er að ræða. Annars vegar 100% framtíðarstarf með 
vinnutíma frá 10.00-18.30 mánudaga til fimmtudaga og 10.00-19.30 á föstudögum. Hins vegar  
84% tímabundið starf til áramóta með vinnutíma frá 13.00-18.30 mánudaga til miðvikudaga,  
10.00-18.30 á fimmtudögum og 10.00-19.30 á föstudögum. Unnið er að jafnaði annan hvern laugardag.

ÁTVR rekur 50 Vínbúðir um allt land og er með skrifstofur og dreifingarmiðstöð á 
Stuðlahálsi 2. Stefna ÁTVR er að vera eitt af fremstu þjónustufyrirtækjum landsins og 
fyrirmynd á sviði samfélagsábyrgðar. Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn sé heilsueflandi 
og skemmtilegur þar sem samskipti einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.
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Hjúkrunarfræðingar óskast 
á Skjól hjúkrunarheimili

Lausar eru stöður hjúkrunarfræðinga á Skjóli.  
Stöðurnar eru lausar nú þegar eða eftir  
samkomulagi. Starfshlutfall og vinnutími samkomulag. 

Starfslýsing:  Starfið felst m.a. í stjórnun, ábyrgð 
og skipulagningu á almennum hjúkrunarstörfum í 
samræmi við hugmyndafræði og markmið heimilisins. 
Skráning í RAI-gagnagrunn. 

Hæfniskröfur: Íslenskt hjúkrunarleyfi. Jákvætt viðhorf, 
frumkvæði og samskiptahæfileikar auk faglegs  
metnaðar og sjálfstæðis í vinnubrögðum.

Nánari upplýsingar veitir:
Guðný H. Guðmundsdóttir, Forstöðumaður hjúkrunar
í síma 522 5600 
Umsóknir sendist á  gudny@skjol.is   

 HJÚKRUNARHEIMILI          

Hjúkrunarheimili | Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík | Sími. 522 5600.  | www.skjol.is 

Starfssvið
• Almenn verslunarstörf
• Móttaka nýliða og þjálfun
• Gerð vaktaplana
• Dagleg verkstjórn starfsfólks
• Þátttaka í markaðsstarfi á netmiðlum
• Bera ábyrgð á deild í versluninni  
 og panta í þá deild

Hæfniskröfur
• Reynsla af verslunarstörfum
• Reynsla af stjórnun starfsfólks
• Góðir samskiptahæfileikar
• Jákvætt viðmót
• Gott vinnuskipulag

Hæfniskröfur
• Reynsla af verslunarstörfum
• Góðir samskiptahæfileikar og þjónustulund
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• 18 ára og eldri
• Hreint sakavottorð

KLÁR Í SPORTIÐ?

INTERSPORT BÍLDSHÖFÐA  /  SÍMI 585 7220  / OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 11 - 17. SUN. 13 - 17.

AÐSTOÐARVERSLUNARSTJÓRI

SÖLUMAÐUR Í VERSLUN 
HLUTASTARF FRÁ KL. 12-18 ALLA VIRKA DAGAUmsóknarfrestur er til 1. ágúst  

sótt er um störfin á www.intersport.is

Nánari upplýsingar um starfið gefur 
Hildur Pétursdóttir verslunarstjóri 
hildur@intersport.is

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is bryndis@talent.is

  www.talent.is  |  talent@talent.is

Hringrás starfrækir móttökustöðvar fyrir brotajárn, dekk og spilliefni víðsvegar um landið.  
Fyrirtækið hefur verið starfrækt í 66 ár og kemur málmum, brotajárni og öðrum efnum í 
umhverfisvænan endurvinnslufarveg. 

Umsóknarfrestur er til og með 1.ágúst 2016. Umsóknum um starfið þarf að fylgja kynningarbréf  ásamt ferilskrá, þar sem gerð er grein 
fyrir ástæðu umsóknar og hæfni  viðkomandi í starfið. Umsóknir sendist á starf@hringras.is.

Nánari upplýsingar veita: Rut Hreinsdóttir (rut@hringras.is) og Sigurður Ágústsson (siggi@hringras.is)

Hringrás óskar eftir liðsauka í metnaðarfullt stjórnendateymi

Hæfniskröfur: 
 • Háskólamenntun í verk- eða tæknifræði æskileg 
 • Reynsla af  stjórnun við verklegar framvæmdir 
 • Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð 
 • Hæfni í samskiptum 
 • Tölvukunnátta

Helstu verkefni: 
 • Verkþáttastýring og gæðaeftirlit 
 • Innleiðing skriflegra verkferla og eftirfylgni 
 • Kostnaðareftirlit 
 • Mótun öryggisstefnu 
 • Áætlanagerð

Gæða- og verkefnastjóri óskast til starfa



Rútubílstjórar óskast 
Þórsferðir óska eftir rútubílstjórum til starfa. 

Upplýsingar í síma:  894 - 5131  

Ert þú fær í �estan sjó?

Umsóknir berist á cv@specialtours.is

Enskukunnátta (önnur tungumál mikill kostur)
Framúrskarandi þjónustulund 
Hæfni í mannlegum samskiptum
Vinna vel undir álagi
Jákvæðni, stundvísi og sjálfstæð vinnubrögð
Fylgja umhverfis-, öryggis- og gæðastöðlum fyrirtækisins. 

Allir starfsmenn Special Tours þurfa að uppfylla eftirfarandi:

Bílstjóri (Driver)
Sumarafleysingar
Akstur & þjónusta við farþega
Umsjón & umhirða biðfreiða 
Aukin ökuréttindi D.

Áhöfn (Crew)
Þjónusta við farþega
Þrif & ýmis dagleg störf
Afgreiðsla í kaffiteríu

Leiðsögumenn (Guides)
Fullt starf / Hlutastarf
Reynsla og/eða menntun sem 
nýtist í starfi er æskileg
Þýskukunnátta kostur
Brennandi áhugi á sjávarlífríki,
náttúru og sögu svæðisins

Bókari (Accountant)
Útskrift & bókun reikninga
Afstemmingar
Innheimta
Almenn bókhaldsstörf
Launaútreikningar
Reynsla af bókhaldskerfi 
DK skilyrði

WE GO THE EXTRA MILE!

Special Tours er ört vaxandi fyrirtæki í ferðaþjónustu sem sérhæfir 
sig í siglingum út á Faxaflóa frá Gömlu Höfninni í Reykjavík allt árið um 
kring. Hjá fyrirtækinu starfa allt að 30 manns og er mikil áhersla lögð á 
fagleg vinnubrögð,  persónulega þjónustu og umhverfisvernd.
Vegna aukinna umsvifa leitum við að hressum einstaklingum til að 
bæta við í frábært teymi okkar í bæði sumar og vetur.
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Reykjanesbær óskar eftir öflugum starfsmönnum til 
starfa í launadeild Reykjanesbæjar. Æskilegt er að 
viðkomandi getið hafið störf sem fyrst. 

Helstu verkefni:
• Launaútreikningur
• Skráning og yfirferð ráðningar- og launagagna
• Upplýsingagjöf til stjórnenda og starfsmanna vegna  
   útborgunar launa
• Úteikningur á kjörum og réttindum starfsmanna skv.  
   kjarasamningum
• Samskipti við starfsmenn, lífeyrissjóði, stéttarfélög  
   og opinbera aðila
• Innleiðing Vinnustundar
• Innleiðing H3 launakerfis

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af launavinnslu og launabókhaldi
• Þekking og reynsla á Navision launakerfi, á H3 launa-  
   og mannauðskerfi og Vinnstund æskileg
• Þekking á kjarasamningum og lögum um réttindi og  
   skyldur opinberra starfsmanna
• Góð tölvukunnátta, færni í excel áskilin
• Skipulagshæfni og samskiptahæfileikar

Umsóknarfrestur er til og með 31. júlí 2016. 

SÉRFRÆÐINGAR  ÓSKAST 
Í LAUNADEILD BÆJARINS

Launakjör eru skv. kjarasamningi launanefndar sveitar- 
félaga  og viðkomandi stéttarfélags. Sækja skal um  
starfið á vef Reykjanesbæjar, www.reykjanesbaer.is/
stjornkerfi/laus-storf. 
Nánari upplýsingar veitir Iðunn Kr. Grétarsdóttir deild- 
arstjóri launadeilar, idunn.k.gretarsdottir@reykjanes- 
baer.is og Þórey I. Guðmundsdóttir sviðsstjóri Fjármála- 
sviðs, thorey.i.gudmundsdottir@reykjanesbaer.is.

Tígrisdýr óskast!
Við leitum að hressum og duglegum  
einstakl ingum í verslanir okkar á  
Laugavegi og í Smáralind. 

Starfsmenn Tiger hafa gott auga fyrir útstillingum, 
eru snyrtilegir til fara og með ríka þjónustu lund.

Um 70-100% störf er að ræða. Reynsla af afgreiðslustörfum 
er æskileg. Viðkomandi þarf að geta byrjað sem fyrst.

Áhugasömum er bent á að senda inn umsókn og ferilskrá 
á netfangið atvinna@tiger.is merkt „Laugavegur“ eða 
„Smáralind”.

SÖLUMANNSSTARF Í 
RAFBÚNAÐARDEILD

VIÐ ERUM AÐ 
LEITA AÐ ÞÉR

STARF Í 
TÆKNIDEILD

Þú ert rafvirki sem vilt vinna við kynningu og sölu á hágæða-rafmagnsefni. Eða: Þú ert ekki 
rafvirki, hefur samt innsýn í fagið, með staðgóða menntun, vilt læra meira og sömuleiðis vinna 
við kynningu og sölu á hágæðarafmagnsefni.

Þú ert glaðsinna og þjónustulundaður. Þú ert karl eða kona sem langar að takast á við ný 
verkefni í frábæru fyrirtæki. Við erum að leita að þér.

Sendu okkur umsókn sem bréfpóst eða á jonn@sminor.is. Best er að hafa til viðmiðunar 
umsóknareyðublað á heimasíðu rafbúnaðardeildar, www.sminor.is/raflagnadeild/um-okkur/
umsoknareydublad.

Umsóknarfrestur rennur út 26. júlí. Við sýnum fyllsta trúnað og svörum öllum umsóknum.

Sendu tölvupóst á netfangið jonn@sminor.is ef nánari upplýsinga er þörf.

Þú ert rafvirkjameistari eða/og rafiðnfræðingur með mikla þekkingu á raflögnum og 
rafmagnsefni og víðtæka reynslu af störfum „úti í mörkinni“. Við erum að leita að einum slíkum 
til að starfa í tæknideildarteyminu okkar. Þú átt að sinna tilboðsgerð, vera í samskiptum við 
erlend fyrirtæki, fara í söluferðir og styðja við söludeildina okkar.

Þú ert glaðsinna og þjónustulundaður. Þú ert karl eða kona sem langar að takast á við ný 
verkefni í frábæru fyrirtæki. Við erum að leita að þér.

Sendu okkur umsókn sem bréfpóst eða á jonn@sminor.is. Best er að hafa til viðmiðunar 
umsóknareyðublað á heimasíðu rafbúnaðardeildar, www.sminor.is/raflagnadeild/um-okkur/
umsoknareydublad.

Umsóknarfrestur rennur út 26. júlí. Við sýnum fyllsta trúnað og svörum öllum umsóknum.

Sendu tölvupóst á netfangið jonn@sminor.is ef nánari upplýsinga er þörf.



Lækjarbrekka leitar að öflugum einstaklingum

Vaktstjóri í eldhús 
•	 Viðkomandi	þarf	að	geta	unnið	sjálfstætt
•	 Hæfni	í	mannlegum	samskiptum
•	 Ástríða	fyrir	matagerð
Vaktstjóri í veitingasal
•	 Viðkomandi	þarf	að	geta	unnið	sjálfstætt
•	 Hæfni	í	mannlegum	samskiptum
•	 Reynsla	af	sambærilegu	starfi

Upplýsingar	gefur	Jón	Tryggvi	Jónsson	í	síma	
6959588	eða	jon@laekjarbrekka.is

Íþróttakennari 

Grunnskóli Snæfellsbæjar óskar eftir að ráða 
íþróttakennara til starfa næsta skólaár.

Hæfniskröfur:
• Kennaramenntun.
• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og góðir skipulags-
   hæfileikar.
• Reynsla af teymisvinnu og áhugi á þróunarstarfi.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi KÍ og Launanefndar 
sveitarfélaga.

Í samræmi við jafnréttisstefnu Snæfellsbæjar eru karlar 
jafnt sem konur hvött til að sækja um.

Umsóknir sendist fyrir 3. ágúst 2016 til skólastjóra 
Grunnskóla Snæfellsbæjar, Ennisbraut 11, 355 Snæfellsbæ 
eða á netfangið hilmara@gsnb.is. Í þeim skulu koma fram 
upplýsingar um menntun, réttindi og starfsreynslu.

Frekari upplýsingar veitir Hilmar Már Arason í síma 894 9903 
eða hilmara@gsnb.is.

Í Snæfellsbæ er sérstaklega fallegt umhverfi þar sem Snæfellsjökul ber hæst, enda státar 
sveitarfélagið af svo til allri flóru landsins þegar kemur að landslagi, fugla- og dýralífi. 
Hér býr gott fólk sem er alltaf tilbúið til að bjóða nýja Snæfellsbæinga velkomna. Útivist 
og íþróttir er hægt að stunda hvenær sem er ársins, skíði og snjóbretti, gönguferðir, golf, 
hestamennsku, sund og margt fleira. Nýtt, glæsilegt íþróttahús er í Ólafsvík.
Öflugt tónlistarlíf er í sveitarfélaginu og félagastarfsemi með miklum blóma.

Óskum eftir að ráða starfsfólk í 
næturvinnu i vöruhús Samskipa

Samskip óska eftir dugmiklu starsfólki á næturvaktir í vöruhús 
okkar, um framtíðarstarf er að ræða. Starfið felst meðal annars 
í móttöku vöru, vörumeðferð og afgreiðslu vöru. 

Vinnutími:
Mánudag - Fimmtudags frá 18:00 til 03:30 

Hæfnikröfur:
• Starfsmenn verða að búa yfir lipurð í þjónustu og samskiptum 
• Hafa góðan skilning á verklagsreglum og færni til að fylgja 

þeim
• Gerð er krafa um sterka öryggisvitund, stundvísi og 
 samviskusemi 
• Lyftararéttindi er kostur en ekki skilyrði
• Bílpróf  

Umsækjendur verða að hafa náð 18 ára aldri, vera með 
ökuréttindi og hafa hreina sakaskrá. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir: Rúnar Már Karlsson 
verkstjóri í síma 858-8652

Áhugasamir, konur jafnt sem karlar eru hvattir til að sækja um 
sem fyrst á heimasíðu okkar www.samskip.is. 
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál.

Sem yfirmaður netdeildar fellur inn á þitt verskvið að:

• Grena og sjá um  sölu og auglýsingarherferðir

• Skipuleggja á núverandi og nýjum mörkuðum

• Skipuleggja innleiðingu nýrra kerfa og þróun núverandi kerfa

• Greina tækifæri til sparnaðar og aukinnar sjálfvirkni

• Sjá um samskipti við vefstofur, hýsingaraðila, hönnuði, 

þýðendur og aðra verktaka

Við leitum að einstaklingi sem:

• Hefur leiðtogahæfni, frumkvæði og drifkraft

• Hefur reynslu af netmarkaðsetningu og rekstri netverslanna

• Hefur framúrskarandi tölvukunnáttu

• Er vandvirkur og hefur öguð vinnubrögð

• Er með háskólapróf sem nýtist í starfi

Kostur væri reynsla í:

• Verkefnisstjórnun

• HTML, CSS & FTP

• Facebook Ads, Google Ads & Mailchimp

• Netverslunarkerfum (t.d. Magento, PrestaShop, Shopify)

Við bjóðum upp á:

• Spennandi og kre�andi starf á hröðum vinnustað

• Mikil tækifæri til að vaxa í starfi

ICEWEAR er leiðandi fyrirtæki sem framleiðir útivistarfatnað, allt frá ullarpeysum til 
hátæknilegra dúnúlpna.

Við erum að leita að öflugum einstaklingi til þess að leiða lítið teymi sem ætlar sér stóra 
hluti, með frekari uppbyggingu á netdeild Icewear.

Yfirmaður Netdeildar - ICEWEAR

Starfið er laust strax. Áhugasamir sendi 
ferilskrá ásamt mynd á jobs@icewear.is. 
Umsóknarfrestur rennur út 1. ágúst.

Krónan er matvörukeðja í sókn sem 
sem telur átján lágvöruverðsverslanir.

Markmið Krónunnar  
hefur ávallt verið að veita virka 
samkeppni í verði og vöruúrvali 
auk þess að leggja áherslu á  
fersk leika í kjöti, ávöxtum og 
grænmeti. 

Krónan er í eigu Festi hf. sem sérhæfir 
sig í rekstri verslunarfyrirtækja. 
Sjá nánar á: www.festi.is

Starfslýsing
• Innkaup og sala 

• Stjórnun starfsfólks í versluninni 

• Ábyrgð á ráðningum og tímaskráningum 

• Ábyrgð og umsjón með fjármunum 

• Ábyrgð og eftirlit með birgðum og rýrnun 

• Ábyrgð á útliti verslunar 

• Umsjón og framkvæmd vikutilboða 

• Samskipti við birgja 

• Samþykkt reikninga 

• Þátttaka í áætlanagerð og framkvæmd áætlana 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun í viðskiptafræði eða verslunarstjórnun 

er kostur

• Reynsla af matvörumarkaði er kostur

• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

• Tölvukunnátta til að leysa dagleg verkefni í  

Outlook, Excel og Navision

• Góðir samskiptahæfileikar og þjónustulund

Ert þú stjórnandi?
Vegna aukinna umsvifa leitar Krónan að fleiri góðum 
stjórnendum í hóp öflugra verslunarstjóra

Sótt er um starfið á www.kronan.is
Frekari fyrirspurnir um starfið sendist á 
mannauðsstjóra: gudridur@festi.is

Umsóknarfrestur er til 1. ágúst 2016



Skrifstofa Alþingis auglýsir 
eftir deildarstjóra í ræðuútgáfu. 

Sjá nánar á starfatorg.is.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið  
auglýsir laust til umsóknar starf verkefnastjóra
Starf verkefnastjóra 
 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið auglýsir 

laust til umsóknar fullt starf verkefnastjóra  
verkefnisins Matvælalandið Ísland. Matvælalandið 
Ísland er fimm ára verkefni sem rekið er í umboði 
verkefnisstjórnar á ábyrgð ráðherra og er tilgangur 
þess að auka verðmætasköpun í landinu og fjölga 
störfum með því að nýta þau tækifæri sem til staðar 
eru í íslenskri matvælaframleiðslu, veitingaþjónustu 
og annarri tengdri þjónustustarfsemi. Hlutverk 
verkefnastjóra er að leiða verkefnið á verkefna- 
tímanum og sjá til þess að það uppfylli þau  
markmið sem því eru sett. Áhersla verður lögð á að 
efla jákvætt orðspor íslenskra matvæla og vinna 
að jákvæðri upplifun á íslenskri matarmenningu um 
allt land. Vaxandi eftirspurn eftir mat á heimsvísu 
og fjölgun ferðamanna skapar tækifæri til að auka 
neyslu innlendrar framleiðslu og um leið auka 
gjaldeyristekjur. 

•	 Sjálfstæði, frumkvæði og samskiptahæfni 
•	 Hugmyndaauðgi og lausnamiðuð nálgun 

 Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
fjármálaráðherra og Félags háskólamenntaðra 
starfsmanna stjórnarráðsins. 

Starfssvið og ábyrgð 
 Starf verkefnastjóra felst í að vinna árlega  

verkefna- og framkvæmdaáætlun auk þess að vinna 
langtímaáætlun (sóknaráætlun). Verkefnastjóri 
mun sjá um kynningu verkefnisins og samskipti 
við hagsmunaaðila og stofnanir sem tengjast 
verkefninu. Verkefnastjóri starfar í umboði stjórnar 
Matvælalandsins og mun sinna utanumhaldi og 
eftirfylgni með fjölbreyttum verkefnum. Eðli  
verkefnisins krefst þess að starfmaður sinni starfi 
sínu um land allt. Starfið er auglýst án  
staðsetningar. Verkefnisstjóri ber ábyrgð á gerð og 
rekstri heimasíðu og samskiptamiðla. 

Hæfniskröfur: 
•	 Háskólapróf sem nýtist í starfi 
•	 Menntun og/eða reynsla af almannatengslum, 

markaðsmálum eða verkefnastjórnun (MPM) 
•	 Reynsla og þekking á notkun samfélagsmiðla 
•	 Góð tölvukunnátta og geta til að tjá sig í ræðu og 

riti 
•	 Reynsla af íslenskri stjórnsýslu er kostur en ekki 

skilyrði 
•	 Þekking á íslenskum matvælum og matvæla- 

framleiðslu 
•	 Gott vald á talaðri og ritaðri íslensku og ensku er 

skilyrði 
•	 Staðgóð þekking á norðurlandamáli er kostur 

 Umsóknarfrestur er til og með 4. ágúst 2016.  
Umsóknum skulu fylgja ferilskrá og kynningarbréf. 
Umsókn ásamt gögnum sendist á netfangið  
postur@anr.is, merkt „Matvælalandið Ísland.“ Konur 
jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið. 

 Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
 Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 

ráðningu liggur fyrir. Umsóknir gilda í sex mánuði frá 
lokum umsóknarfrests. 

 Nánari upplýsingar veitir Hanna Dóra Hólm  
Másdóttir, sérfræðingur á sviði byggðamála  
(hanna.dora.masdottir@anr.is) í síma 545-9700.
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Umsókn um ívlinanir sbr. lög nr. 99/2010 um ívilnanir vegna nýfjárfestinga á 
Íslandi. 

 
 
 
 
Umsækjandi (lögaðili)__________________________________________________________ 
 
 
Kennitala _______________________  Símanúmer/GSM______________________________ 
 
 
Heimilisfang __________________________________  Póstnúmer______________________ 
 
 
Netfang _____________________________________________________________________ 
 
 
Tengiliður umsækjanda_________________________________________________________ 
 
 
Símanúmar/GSM______________________________________ 
 
 
Netfang______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allar upplýsingar eru á ábyrgð umsækjanda.  Fella ber niður ívilnun og endurkrefja um 
þegar veitta ívilnun, komi í ljós að aðili sem nýtur ívilnunar hafi vísvitandi veitt rangar 
upplýsingar eða leynt upplýsingum sem höfðu áhrif á veitingu ívilnunarinnar sbr. 25. 
gr. reglugerðar nr.  985/2010 um ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi, með síðari 
breytingum.  

byko.is

SPENNANDI 
FRAMTÍÐARSTÖRF Í

TIMBUR-
VERSLUN 
BREIDD

SÖLUMAÐUR Í 
TIMBURVERSLUN
STARFSSVIÐ  
Starfið felur í sér tilboðsgerð, sölu og ráðgjöf til 
verktaka, iðnaðarmanna og einstaklinga í 
framkvæmdum.

HÆFNISKRÖFUR 
Við leitum að öflugum einstaklingi með ríka þjónustu
lund og hæfni í mannlegum samskiptum. Viðkomandi 
þarf að búa að góðri kunnáttu um flest er varðar 
bygg ingarefni og meðhöndlun þess ásamt því að 
hafa metnað til að takast á við krefjandi verkefni. 
Viðkomandi þarf að búa yfir stundvísi, jákvæðni og 
heiðarleika.

TIMBURAFGREIÐSLA
STARFSSVIÐ  
Starfið felst í afgreiðslu, tiltekt á pöntunum til 
viðskiptavina og önnur almenn lagerstörf.

HÆFNISKRÖFUR 
Starf sem hentar öllum aldurshópum frá 18 ára aldri. 
Lyftarapróf er kostur en ekki nauðsynlegt.

Um er að ræða framtíðarstörf í 100% stöður. Við hvetjum konur jafnt 
sem karla til að sækja um. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem 
fyrst. Nánari upplýsingar veitir Renzo Gústaf Passaro, verslunarstjóri 
Timburverslunar, renzo@byko.is.

Sótt er um á www.byko.is og umsóknarfrestur er til 25. júlí.

fagmennska - dugnaður  
lipurð - traust

Sótt er um starfið á www.festi.is

Umsóknarfrestur er til:  
25. júlí 2016

Nánari upplýsingar um starfið veita: 
Ólafía I. Þorvaldsdóttir deildarstjóri á 
fjármálasviði, olafia@festi.is 

Guðríður H. Baldursdóttir mannauðsstjóri, 
gudridur@festi.is

Festi hf. sérhæfir sig í rekstri verslunarfyrirtækja:

Fyrirtæki Festi hf. eru; matvöruverslunarkeðjurnar 
Krónan, Kjarval og Nóatún og sérvöruverslanirnar 
ELKO og Inter sport. 

Þá rekur Festi hf. einnig fasteigna félög og Bakkann 
vöruhús.

Festi hf.  |  Skarfagörðum 2  |  104 Reykjavík  |  559 3000  |  info@festi.is

Starfssvið:
• Færsla bókhalds og afstemmingar

• Umsjón með innheimtu viðskiptakrafna

• Önnur tilfallandi skrifstofustörf

Hæfnikröfur:
• Stúdentspróf, framhaldsmenntun  
 á sviði viðskipta er kostur

• Góð þekking og reynsla af bókhaldi 
 er skilyrði

•  Reynsla af innheimtu og uppgjörsvinnu 
 er kostur

•  Góð almenn tölvufærni 
 – sérstaklega í Excel

•  Reynsla af notkun Navision  
 eða Dynamics AX er kostur

•  Hröð og nákvæm vinnubrögð

• Góð samskiptahæfni

Bókhaldsfulltrúi  
á fjármálasvið 
Festi hf. leitar að metnaðarfullum og vandvirkum aðila í starf bókhaldsfulltrúa á fjármálasvið.  
Á fjármálasviði starfa um 10 manns við bókhald og uppgjör samstæðunnar, innheimtu viðskipta
krafna og önnur störf tengd fjármálum Festi hf.
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Starfsfólk í afgreiðslu óskast
Vinnutími 10-18 eða 13-18 og eitthvað um 

helgar. Framtíðarstarf.

Aðstoðabakari óskast
Vinnutími 5-13 og aðra hverja helgi.

Framtíðarstarf

Áhugasamir sæki um á netfangið
bjornsbakari@bjornsbakari.is merkt ATVINNA

Afgreiðslustarf  
í ferðaþjónustu

Óskum eftir þjónustulunduðum og jákvæðum 
starfsmanni í fullt starf. 
Um er að ræða fjölbreytt afgreiðslustarf í 
ferðaþjónustu á höfuðborgarsvæðinu.

Helstu verkefni:
-   Afgreiðsla og miðasala
-   Samskipti við erlenda viðskiptavini
-   Sala í minjagripaverslun
-   Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
-   Góð íslensku- og enskukunnátta er skilyrði. 
-   Þriðja tungumál er kostur. 
-   Góð þjónustulund og dugnaður.
-   Frumkvæði og jákvæðni

Viðkomandi þarf að geta byrjað sem fyrst.
Áhugasamir send ferilskrá á  
framtid.atvinna@gmail.com

Starfslýsing
• Þjálfa starfsfólk í verkferlum

• Innleiða gátlista og úttektir

• Stuðla að réttri framsetningu og gæðum vörunnar

• Tryggja að vinnuaðstaða sé til fyrirmyndar

• Leita að tækifærum til umbóta

Hæfniskröfur
• Reynsla af matvörumarkaði

• Hæfileikar til að miðla til starfsfólks

• Jákvætt viðmót

Krónan leitar að sérfræðingi til að starfa við áframhaldandi innleiðingu  
á straumlínustjórnun í ávaxta- og grænmetisdeildum Krónunnar.

Sótt er um starfið á www.kronan.is
Nánari upplýsingar veitir mannauðsstjóri 
Guðríður H. Baldursdóttir, gudridur@festi.is

Umsóknarfrestur er til 1. ágúst 2016

Krónan er matvörukeðja í sókn sem 
sem telur átján lágvöruverðsverslanir.

Markmið Krónunnar  
hefur ávallt verið að veita virka 
samkeppni í verði og vöruúrvali 
auk þess að leggja áherslu á  
fersk leika í kjöti, ávöxtum og 
grænmeti. 

Krónan er í eigu Festi hf. sem sérhæfir 
sig í rekstri verslunarfyrirtækja. 
Sjá nánar á: www.festi.is

Sérfræðingur  
í ávöxtum- og grænmeti

Icepharma  •  Lynghálsi 13  •  110 Reykjavík  •  Sími 540 8000  •  icepharma.is

Icepharma leitar að Viðskiptastjóra (Field Brand Manager) fyrir Pfizer 

Hæfniskröfur:
•   Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- eða náttúruvísinda (t.d. lyfjafræði, 

hjúkrunarfræði, líffræði)
•   Reynsla af markaðsstarfi, viðskiptastjórn og sölu heilbrigðisvara  

eða lyfja
•   Góð greiningarhæfni og eiginleiki til að túlka og leggja fram niðurstöður 

og tillögur
•   Áhugi og vilji til að vinna í spennandi og þverfaglegu teymi bæði á 

Íslandi og í samstarfi við Pfizer í Danmörku
•  Fagmennska og frumkvæði, jákvæðni og öguð vinnubrögð
•  Góð færni í mannlegum samskiptum og tengslamyndun
•  Hæfileiki til að tjá sig í ræðu og riti
•   Mjög gott vald á ensku er skilyrði og kunnátta í einu Norðurlandamáli 

er kostur

Starfssvið: 
•  Myndun og viðhald viðskiptatengsla við heilbrigðisstarfsfólk
•   Greining og undirbúningur nýrra markaðstækifæra, sem og innleiðing 

og eftirfylgni
•  Kynning og sala á lyfjum, gerð auglýsinga og markaðsefnis
•  Samstarf við heilbrigðisstarfsfólk 
•  Verkefnastýring og þátttaka í útboðum í samstarfi við Pfizer 
•  Markaðsgreining og áætlanagerð
•  Þátttaka í og skipulagning funda og ráðstefna hérlendis og erlendis
•  Samskipti við Pfizer í Danmörku

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bessi H. Jóhannesson, framkvæmdastjóri Lyfjasviðs Icepharma (bessi@icepharma.is eða 821 8008). 
Umsóknir óskast sendar fyrir 5. ágúst á netfangið atvinna@icepharma.is merkt „Pfizer“ Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Pfizer er stærsta lyfjafyrirtæki í heimi, stofnað árið 1849, og er leiðandi í rannsóknum og þróun lyfja. Starfsmenn fyrirtækisins um allan heim eru yfir 110.000. Markmið 
fyrirtækisins er að veita sjúklingum bestu meðferð sem kostur er á, í samvinnu við heilbrigðiskerfið, og tryggja þeim lengra og betra líf. Pfizer hefur markaðsleyfi fyrir u.þ.b. 
80 mismunandi lyf á Íslandi og er hlutdeild fyrirtækisins í íslenskum lyfjamarkaði 8%. 

Icepharma er eitt af stærstu fyrirtækjum landsins í sölu- og markaðssetningu á lyfjum, heilbrigðisvörum og lækningatækjum. Hjá fyrirtækinu 
starfa 90 manns með víðtæka menntun og þekkingu á heilbrigðisgeiranum. Icepharma leggur metnað sinn í að vera fyrirmyndarvinnustaður og 
leggur áherslu á jafnrétti og fjölskylduvænt umhverfi.



Blikksmiður / Nemi
Blikksmiðjan Vík ehf. óskar eftir að ráða blikksmið 

eða starfsmann vanan málmsmíði.

Einnig óskum við eftir að ráða  nema til starfa.

Umsóknir sendist á  eyjolfur@blikkvik.is  
Öllum verður svarað.

Íþróttafélagið Grótta óskar eftir styrktarþjálfara fyrir elstu flokka 
handknattleiks- og knattspyrnudeildar. Í starfinu felst umsjón og 
skipulagning styrktarþjálfunar fyrir drengi og stúlkur á aldrinum 
14-20 ára, þ.e. 2.-4. flokkur í handbolta og 2.-3. flokkur í fótbolta 
auk samstarf við þjálfara félagsins um styrktarþjálfun deildanna 
tveggja. 

Umsóknarfrestur er til 26. júlí.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kári Garðarsson, íþróttastjóri 
Gróttu í síma 561-1133 eða á netfangið kari@grottasport.is. 

Styrktarþjálfari 

BÓKARI
Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands óskar eftir að ráða 

vanan bókara í fjárhags-, viðskipta- og lánadrottna bókhald. 
Leitað er eftir traustum starfsmanni með góðan skilning á 

bókhaldi. Þekking á DK bókhaldskerfinu er æskileg.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Áhugasamir sendi umsókn á netfangið liney@isi.is 
fyrir 22. júlí 2016

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Smáraskóli

 ·Skólaliði

 ·Starfsmenn í dægradvöl

 ·Umsjónarkennari á elsta stig

Hörðuvallaskóli

 ·Heimilisfræðikennari

 ·Umsjónarkennari í 3. Bekk

 ·Umsjónarkennari í 6. Bekk

Álfhólsskóli

 ·Sérkennari í sérdeild fyrir einhverfa

 ·Námsráðgjafi

 ·Skólaliði

Salaskóli 

 ·Stærðfræðikennari

Kópavogsskóli 

 ·Skólaliði í dægradvöl

Kársnesskóli

 ·Matráður starfsmanna í Skólagerði

 ·Skólaliðar í dægradvöl

Leikskólinn Urðarhóll

 ·Leikskólakennari í sérkennslu

Leikskólinn Núpur

 ·Deildarstjóri

Sundlaug Kópavogs

 ·Baðvörður 

 ·Laugarvarsla

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

Menntadeild Landspítala heyrir undir framkvæmdastjóra hjúkrunar og lækninga og kemur  
að skipulagi klínísks náms, símenntun fagfólks og styður við kennsluhlutverk starfsfólks á 
Landspítala. Á deildinni starfa um 13 manns. 

Menntadeild vill ráða sjálfstæðan, töluglöggan og metnaðarfullan einstakling sem er jákvæður  
og lausnamiðaður og á auðvelt með að vinna í teymi. Í starfinu felst m.a. utanumhald og skipulag 
námskeiða sem haldin eru á vegum menntadeildar, samskipti við birgja, innkaupa deild sem og 
aðrar deildir LSH ásamt öðrum verkefnum í samvinnu við deildarstjóra.

Menntadeild auglýsir eftir 3-5 nemendum sem stunda nám á sviði heilbrigðisvísinda í 10% aðstoðar-
starf við hermiþjálfun í klínísku kennslusetri LSH. Starfið felst í teymisvinnu og náinni vinnu með 
fjölbreyttum hópi leiðbeinenda í tengslum við flest svið spítalans. Viðkomandi kemur til með að öðlast 
góða reynslu og innsýn inn í nýja og vaxandi kennsluaðferð sem notuð er við menntun heilbrigðis-
starfsfólks. Veitt er ítarleg leiðsögn undir handleiðslu sérfræðinga í hermiþjálfun. 

VERKEFNASTJÓRI

NEMENDUR Í HEILBRIGÐISVÍSINDUM / 
AÐSTOÐARFÓLK Í HERMIÞJÁLFUN

Menntadeild

Landspítali vill ráða jákvæðan liðsmann með góða samskiptahæfileika í tímabundið starf til eins árs.

Þvottahús Landspítala á rekstrarsviði er staðsett á Tunguhálsi 2. Á einingunni starfa um 40 manns. 
Þvottahúsið sér um þvott, afgreiðslu og endurnýjun á líni fyrir Landspítala. Það rekur saumastofu 
sem sér um viðgerðir á öllu líni og nýsaum á hluta af nýju líni, ásamt því að merkja lín í eigu 
þvottahússins.

STARFSMAÐUR Í ÞVOTTAHÚS

Þvottadeild

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. 

LANDSPÍTALI ... VERTU MEÐ!

NÁNARI UPPLÝSINGAR Á HEIMASÍÐU LANDSPÍTALA;  
WWW.LANDSPITALI.IS/MANNAUDUR OG  STARFATORGI; WWW.STARFATORG.IS
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Starf skipulags- og 
byggingafulltrúa

Grundarfjarðarbær auglýsir starf skipulags- og byggingafull-
trúa laust til umsóknar. Um er að ræða mjög spennandi starf í 
áhugaverðu umhverfi. Leitað er að öflugum og  
metnaðarfullum einstaklingi sem er reiðubúinn að þróa starfið á 
traustum grunni. Skipulags- og byggingafulltrúi ber m.a. ábyrgð 
á skráningu mannvirkja, úttektum, staðfestingu eignaskiptayfir-
lýsinga, gjaldtöku, skráningu, varðveislu og miðlun upplýsinga 
um mannvirki til íbúa.

Helstu verkefni:
• Framkvæmd skipulags- og byggingamála
• Áætlanagerð og eftirfylgni, mælingar, úttektir og  

útreikningar
• Undirbúningur og eftirfylgni funda skipulags- og  

umhverfisnefndar
• Samstarf við aðila utan og innan stjórnsýslunnar, sem 

vinna að verkefnum á sviði byggingamála
• Yfirumsjón framkvæmda og eignasýslu í sveitarfélaginu
• Önnur verkefni 

Hæfniskröfur:
• Menntun og löggilding, skv. ákvæðum 8. og 25. gr.  

mannvirkjalaga nr. 160/2010 og 7. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010, er nauðsynleg

• Þekking og reynsla af úttektum og mælingum
• Þekking á lögum um mannvirki, skipulagslögum og  

byggingareglugerð
• Reynsla af stjórnun er æskileg
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur
• Hæfni í mannlegum samskiptum, góðir samstarfs- og  

samskiptahæfileikar
• Hæfni til þess að tjá sig í ræðu og riti á íslensku
• Góð almenn tölvukunnátta

Umsókn skal fylgja greinargóð starfsferilskrá og kynningarbréf 
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur 
fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til 8. ágúst 2016.

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á netfangið  
thorsteinn@grundarfjordur.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þorsteinn Steinsson, 
bæjarstjóri í síma 430 8500 eða í tölvupósti á netfangið  
thorsteinn@grundarfjordur.is

Innkaupastjóri

46
45

#

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

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

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

Upplýsingar um umsækjenda, menntun og starfs-
feril óskast sendar á netfangið sht@verslun.is

Frekari upplýsingar veitir Sigurður í síma: 896 5400
Góð málakunnátta og reynsla við sambærilegt starf. 

Vegna aukinna verkefna óskum við eftir að ráða 
innkaupastjóra til starfa. 

Verklýsing innkaupastjóra:
 Erlend samskipti og umsjón með innkaupum.

Umsjón með �utningi á vörum til landsins.
Tollaútreikningar og frágangur skjala og skráning.

Samskipti við erlenda og innlenda birgja.

Ölgerðin er eitt stærsta 

fyrirtækið á sínu sviði.  

Ölgerðin framleiðir, flytur inn, 

dreifir og selur matvæli og 

sérvöru af ýmsum toga. 

Áhersla er lögð á að vörur 

fyrirtækisins séu fyrsta flokks 

og að viðskiptavinir þess  

geti gengið að hágæða 

þjónustu vísri.

Störf í vöruhúsi
Ölgerðin leitar að öflugu fólki í vöruhús 

www.olgerdin.is

Ölgerðin rekur stórt og tækni legt 
vöruhús með u.þ.b.  100 starfsmönnum 
sem sjá um móttöku og afgreiðslu  
pantana t i l  v iðskiptavina. 

Unnið er á dag-, kvöld og næturvöktum. 
Um framtíðarstarf er að ræða.  
Umsækjendur þurfa að geta haf ið  
störf sem fyrst . 

Umsóknarfrestur er  
ti l og með 31. júlí nk. 

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

HLUTVERK OG ÁBYRGÐ:

• Ti l tekt og afgreiðsla pantana

• Móttaka á vörum

• Ti l fa l landi störf sem t i lheyra  
í  stóru vöruhúsi

HÆFNISKRÖFUR

• Aldur 20+

• Hreint sakavottorð

• Þjónustulund, stundvísi og sjálfstæð 
vinnubrögð

• Góð samskiptahæfni, samviskusemi  
og jákvæðni

• Bílpróf er skilyrði, lyftarapróf er kostur

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Starfsmenn í vínbúðir ÁTVR, Vínbúðin Reykjavík 201607/983
Starfsmaður á mannauðssvið ÁTVR, Vínbúðin Reykjavík 201607/982
Starfsmaður í móttöku ÁTVR, Vínbúðin Reykjavík 201607/981
Verkefnastjóri Atvinnuvega- og nýsköpunarráðun. Reykjavík 201607/980
Starfsmaður við aðhlynningu LSH, hjúkrunardeild Vífilsstöðum Garðabær 201607/979
Hjúkrunarfræðingar LSH, hjúkrunardeild Vífilsstöðum Garðabær 201607/978
Sjúkraliðar LSH, hjúkrunardeild Vífilsstöðum Garðabær 201607/977
Áfangastjóri Menntaskólinn á Egilsstöðum Egilsstaðir 201607/976
Kennarar í rafiðngreinum Verkmenntaskólinn á Akureyri Akureyri 201607/975
Deildarstjóri ræðuútgáfu Alþingi Reykjavík 201607/974
Lögfræðingur Óbyggðanefnd Reykjavík 201607/973
Umsjónarmaður fasteigna Flensborgarskólinn Hafnarfjörður 201607/972
Starfsmaður á lager Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201607/971
Starfsmaður í eldhús Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201607/970
Sérfræðingur í bráðalækningum Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201607/969
Verkefnastjóri LSH, verkefnastofa Reykjavík 201607/968
Deildarstjóri tölvudeildar Vinnumálastofnun Reykjavík 201607/967
Skrifstofumaður Sýslumaðurinn á Suðurlandi Vík í Mýrdal 201607/966
Embætti prests Biskup Íslands Vestm.eyjar 201607/965
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra Húsavík 201607/964
Starfsmaður í býtibúr LSH, lungnadeild Reykjavík 201607/963
Hjúkrunarfræðingur LSH, móttökugeðdeild 32A Reykjavík 201607/962
Starfsmaður LSH, þvottahús Reykjavík 201607/961
Lífeinda-, lífefna- eða líffræðingur LSH, erfða- og sameindalæknisfr.d. Reykjavík 201607/960
Læknaritari LSH, göngudeild geðsviðs, Hvítabandi Reykjavík 201607/959
Ráðgjafi/stuðningsfulltrúi LSH, móttökugeðdeild 33A Reykjavík 201607/958
Verkefnastjóri LSH, menntadeild Reykjavík 201607/957
Nemendur í heilbrigðisvísindum LSH, menntadeild Reykjavík 201607/956
Kennari í heilbrigðisgreinum Fjölbrautaskólinn við Ármúla Reykjavík 201607/955
Bókhalds- og innheimtufulltrúi Verkmenntaskólinn á Akureyri Akureyri 201607/954
Tanntæknir, Tannlæknadeild HÍ, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201607/953
Starfsmaður Fjölbrautaskóli Suðurlands Selfoss 201607/952
Sviðsstjóri táknmálssviðs Samsk.miðst. heyrnarl. og heyrnarsk. Reykjavík 201607/951
Framkvæmdastjóri rekstrarsviðs Íbúðalánasjóður Reykjavík 201607/950

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið

www.capacent.is 

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



| AtvinnA | LAUGARDAGUR  16. júlí 2016 11

Ritari óskast 1/2 daginn
Rótgróin fasteignamiðlun leitar að ritara til starfa frá kl. 
13-17 virka daga. Starfið felst í afgreiðslu viðskiptavina, 
símsvörun, skjalavinnslu og almennum ritarastörfum.  
Viðkomandi þarf að vera sjálfstæður í vinnubrögðum, hafa 
góða þjónustulund, vera stundvís og geta hafið störf sem 
fyrst. Söluhæfileikar er kostur. Áhugasamir sendið inn 
svar á box@frett.is merkt ,,Ritari-1106“

Prentmet er framsækin prentsmiðja með höfuðstöðvar  
að Lynghálsi 1 í Reykjavík og útibú á Akranesi og Selfossi

Vélamaður á límingarvél í Prentmet Reykjavík
Starfið er aðallega fólkið í innstillingu

 og keyrslu á límingarvél.
Leitað er eftir duglegum, áræðanlegum, nákvæmum og
handlögnum einstaklingi. Þjálfun í boði fyrir réttan aðila.

Nánari upplýsingar veitir framkvæmdastjóri
mannauðsmála, ingasteina@prentmet.is, s. 856 0601.

Atvinnuumsókn er á
prentmet.is/um-okkur/atvinnuumsokn

Umsóknarfrestur er til 27.  júlí  n.k
Prentmet er framsækið fyrirtæki sem býður upp á

heildarlausnir og hágæða prentun þar sem hraði, gæði
og persónuleg þjónusta fara vel saman í framleiðslunni.

Lögð er rík áhersla á að starfsfólki líði vel á vinnustað.

StaRfSmaðuR óSk a St

 -  - 

heildarlausnir í prentun

Spennandi starf  
á Suðurlandi

Atvinnutækifæri hjá Lyfju í Laugarási í Bláskógabyggð
Lyfja hf. leitar að metnaðarfullum og sjálfstæðum lyfjatækni, eða starfsmanni með mikla reynslu af apóteks- eða 
verslunarstörfum, til afleysingar fyrir umsjónarmann í útibúi okkar í Laugarási. Ráðið er til eins árs með möguleika á 
áframhaldandi ráðningu. Vinnutími er mánudaga til fimmtudaga frá kl. 10:00–16:30 og föstudaga frá kl. 10:00–13:00.

Starfs- og ábyrgðarsvið: 
Starfsmaður annast umsýslu lyfseðla auk þess að veita 
viðskiptavinum ráðgjöf um val á lausasölulyfjum og 
vörum. Um er að ræða spennandi starf og tækifæri fyrir 
metnaðarfullan aðila.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf þann  
1. september nk. en það er umsemjanlegt.  

Hæfniskröfur:
• Lyfjatæknimenntun eða mikil reynsla úr  

apóteki eða verslun.
•  Stjórnunarhæfileikar, rík þjónustulund  

og samskiptahæfni.  
•  Áreiðanleiki, metnaður og skipulögð vinnubrögð.

Möguleiki er á leigu á húsnæði nálægt útibúinu. 
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. 
Umsóknarfrestur er til 1. ágúst nk. og tekið er við umsóknum á vefslóðinni www.lyfja.is

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

Nánari upplýsingar veitir Vilborg Halldórsdóttir, lyfsali 
Lyfju á Selfossi, sími 482 3000, vilborg@lyfja.is eða Hallur 
Guðjónsson, starfsmannastjóri Lyfju, sími 530 3800.

Vinnumálastofnun

Deildarstjóri  
tölvudeildar

Verkefni og ábyrgð:
•	  Dagleg stjórnun tölvudeildar

•	  Þarfagreining vegna viðhalds og framþróunar 
tölvukerfa stofnunarinnar

•	  Verkefnastýring og eftirlit með  
aðkeyptri forritunarvinnu 

•	  Rekstur tölvukerfa

•	  Notendaþjónusta

Menntunarkröfur:
Tölvunarfræði eða önnur sambærileg menntun.

Hæfni- og færnikröfur:
•	  Góða þekkingu á uppsetningu og viðhaldi  

SQL gagnagrunna

•	  Þekking á HTML,  Lotus Notes og Navision.

•	  Starfsreynsla á sviði tölvumála.

•	  Góð þekking á Office vöndlinum.

•	  Þekking á uppsetningu stýrikerfa (Vista, Win7).

•	  Góð íslenskukunnátta, einkum ritmál.

•	  Góð enskukunnátta.

•	  Stjórnunarreynsla.

•	  Mikil samskipta- og samningahæfni.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf  
sem fyrst.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármála-
ráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Sækja skal um starfið á Starfatorgi:  
www.starfatorg.is starfið er með númerið 
201607/967

Umsóknarfrestur er til og með 2. ágúst 2016.

Nánari upplýsingar um starfið veita Margrét 
Gunnarsdóttir sviðsstjóri (margret.gunnarsdottir 
@vmst.is) og Vilmar Pétursson (vilmar.petursson 
@vmst.is)  mannauðsstjóri í síma 515-4800 .

Öllum umsóknum verður svarað þegar  
ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Vinnumálastofnun óskar eftir að ráða deildarstjóra tölvudeildar. Tölvudeildin er staðsett í Kringlunni 1,  
103 Reykjavík og þjónustar allar starfsstöðvar stofnunarinnar.  Leitað er eftir einstaklingi sem á auðvelt  
með að tileinka sér gildi Vinnumálastofnunnar: Fyrirmyndarþjónusta; Virðing; Áreiðanleiki.     

Næsti yfirmaður er sviðsstjóri upplýsingatækni  og  rannsóknasviðs.

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

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki

Lögfræðingur
Óbyggðanefnd auglýsir laust til umsóknar starf 

lögfræðings á skrifstofu nefndarinnar. 
Um er að ræða fullt starf.

Óbyggðanefnd er úrskurðarnefnd á stjórnsýslustigi, skipuð 
af forsætisráðherra, og hefur það hlutverk að skera úr um 
eignarréttarlega stöðu lands á grundvelli laga nr. 58/1998.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.
• Færni til að geta unnið sjálfstætt á skipulagðan og agaðan 

hátt. 
• Mjög gott vald á rituðu máli.
• Færni í mannlegum samskiptum og jákvætt viðmót.
• Hæfileikar til að vinna að fjölbreyttum verkefnum í 

krefjandi starfsumhverfi.
• Æskilegt er að viðkomandi búi yfir sérhæfingu á svæði 

eignarréttar og hafi reynslu af sambærilegum störfum. 
 Á það sérstaklega við um sérhæfingu á sviði þjóðlendu- 

mála.

Helstu verkefni munu felast í undirbúningi að úrskurðum 
óbyggðanefndar auk annarra tilfallandi verkefna. 

Ráðningartími er frá 1. september 2016.

Um launakjör fer eftir kjarasamningi fjármála- og efna-
hagsráðherra og Félags háskólamenntaðra starfsmanna 
Stjórnarráðsins.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og starfsferil 
skulu sendar óbyggðanefnd, Skuggasundi 3, 101 Reykjavík, 
eða á netfangið: postur@obyggdanefnd.is. 

Umsóknarfrestur er til 2. ágúst 2016. 

Umsóknir gilda í sex mánuði frá birtingu þessarar auglýs-
ingar. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þorsteinn Magnússon, 
framkvæmdastjóri, í síma 563 7000 eða 862 2847.
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Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið.

Upplýsingar veitir Hallur Vilhjálmsson þjónustustjóri í síma 5200 800 eða hv@ronning.is. 

Umsóknum skal skilað fyrir 29. júlí. 

Johan Rönning hf. var stofnað árið 1933. Fyrirtækið er leiðandi á sviði rafbúnaðar og rekur jafnframt 
verslunar- og þjónustufyrirtækin Sindra og Sindra Vinnuföt. Hjá félaginu starfa 85 starfsmenn í Reykjavík, 
Fjarðabyggð, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, á Grundartanga, Selfossi og Akureyri. Höfuðstöðvar félagsins eru 
að Klettagörðum 25 í Reykjavík. Johan Rönning hf. er góður og eftirsóttur vinnustaður.

REYKJAVÍK
Klettagörðum 25 
Sími 5 200 800

SELFOSSI
Eyravegi 67
Sími 4 800 600

AKUREYRI
Draupnisgötu 2
Sími 4 600 800

REYÐARFIRÐI
Nesbraut 9
Sími 4 702 020

REYKJANESBÆ
Hafnargötu 52
Sími 4 207 200

HAFNARFIRÐI
Bæjarhrauni 12
Sími 5 200 800

GRUNDARTANGA
Mýrarholtsvegi 2
Sími 5 200 830 

www.ronning.is

Starfsmaður í þjónustudeild
Johan Rönning óskar eftir að ráða hörkuduglegan liðsmann í þjónustudeild fyrirtækisins 

að Klettagörðum 25, Reykjavík. Þjónustudeild sér um alla umsýslu á vörum félagsins 

gagnvart viðskiptavinum og útibúum. Um er að ræða framtíðarstarf þar sem viðkomandi 

hefur möguleika á að vinna sig upp innan fyrirtækisins.

Hæfniskröfur: 
• Öguð og áreiðanleg vinnubrögð

• Rík þjónustulund

• Samskiptahæfni

• Lyftararéttindi kostur

Starfið felst í: 
• Tiltekt og frágangi á pöntunum

• Samskiptum við viðskiptavini

• Öðrum tilfallandi störfum innan þjónustudeildar

Er kraftur í þér?
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Fyrirmyndarfyrirtæki VR 6 ár í röð

Breiðhöfði 10 | 110 Reykjavík | Sími: 414 8700 |  www.ev.is |  ev@ev.is

STARFSMENN 
óSkaSt 
í veRkSmiðju

FRAMTÍÐARSTÖRF HJÁ EV VANTAR NokkRA STARFSMENN Til ViNNu Í STEypuSkÁlA. EiNNig STARFSMENN ViÐ JÁRN-SMÍÐAR, JÁRNbiNdiNgAR og lAgERSTARFSMENN 
bæÐi Á úTi og iNNilAgER. umsóknir og meðmæli óskast sent á thorvaldur@ev.is

einnig er hægt að fá upplýsingar í síma 843 8772 og á staðnum.

einingaverksmiðjan sérhæfir sig 
í framleiðslu forsteyptra eininga 
til byggingaframkvæmda. 
Fyrirtækið er í forystu á 
sínu sviði og tækjabúnaður 

og sérhæfð þekking gerir 
fyrirtækinu kleift að afgreiða 
bæði stór og smá bygginga-
verkefni fljótt og örugglega.
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Útboð hjá Akranesbæ - breyttur verktími
Uppbygging á sundlaugarsvæði við Jaðarsbakka og 

heitri laug við Langasand á Akranesi
 

Verkið felst í enduruppbyggingu á heitum pottum, lagnavinnu og 
yfirborðsfrágangi á sundlaugarsvæðinu við Jaðarsbakka.

Ennfremur í uppsteypu á laug ásamt tilheyrandi lagnabúnaði í 
grjótgarðinum niður við Langasand á Akranesi.

 
Ákveðið hefur verið að verklok við enduruppbygginu á 

Jaðarsbakka verði 1. febrúar 2017 og verklok við laug 
við Langasand verði 1. júní 2017.

Í fyrri auglýsingu voru verklok 30. nóvember.
 

Útboðsgögn eru afhent á stafrænu formi með því að senda á  
netfangið akranes.utbod@mannvit.is.

 
Tilboð verða opnuð í ráðhúsi Akraneskaupstaðar Stillholti 16-18, 

Akranesi, fimmtudaginn 4. ágúst 2016 kl. 11.00.

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.

 

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

Útboð 20248  
Þingvellir  

Hakið Gestastofa, stækkun
Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. forsætisráðuneytisins, óskar 
eftir tilboðum í framkvæmdir við byggingu 1.057 m² gesta-
stofu á Hakinu við Þingvöll. 

Helstu magntölur:
Mótafletir      2.600 m²
Steinsteypa      450 m³
Tvöfaldur asfaltpappi   1.000 m²
Torf á þök            660 m²
Gröftur fyrir húsi   1.700 m³
Losun klappar   1.500 m³

Vettvangsskoðun verður haldin þriðjudaginn 26. júlí að við-
stöddum fulltrúa verkkaupa. Verkinu skal vera að fullu lokið 
eigi síðar en 3. september 2017 

Útboðsgögnin verða aðgengileg á vef Ríkiskaupa  
www.rikiskaup.is frá og með þriðjudeginum 19. júlí 2016. 
Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum 10. ágúst 2016 að við-
stöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 

FRAMKVÆMDASÝSLA RÍKISINS 

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is

www.intellecta.is

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

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

•	Rannsóknir	auka	
þekkingu	og	
gera	ákvarðanir	
markvissari
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Stjórn Flugþróunarsjóðs auglýsir 
eftir umsóknum um styrki

Stjórn Flugþróunarsjóðs auglýsir eftir umsóknum 
um styrki í sjóðinn. Sjóðurinn starfar samkvæmt 
reglum sem staðfestar voru af iðnaðar- og viðskip-
taráðherra 14. júlí 2016 og eru umsækjendur hvattir 
til að kynna sér vel reglur sjóðsins en nánari upplýs-
ingar er hægt að nálgast á anr.is og með því að senda 
fyrirspurn á postur@anr.is

Umsóknarfrestur er til 31. ágúst 2016 en umsóknir 
sem berast eftir þann tíma eru ekki teknar gildar. 
Umsóknum skal skilað rafrænt á sérstöku umsóknar-
eyðublaði til atvinnuvega- og nýsköpunarráðu- 
neytisins á netfangið postur@anr.is. Umsókn skal 
fylgja lýsing á fyrirhuguðum markaðsaðgerðum. 

Styrkir úr leiðarþróunardeild
Umsækjandi getur fengið styrk úr leiðarþróunardeild 
fyrir hvern lentan farþega á Akureyri eða 
Egilsstöðum með eftirfarandi hætti:
1.Vetur (október - apríl): Ef umsækjandi flýgur að 

lágmarki 12 flug á tímabilinu getur hann fengið 
15 evrur í stuðning fyrir hvern lentan farþega.  

2.Vor/haust (maí og/eða september): 
 Ef umsækjandi flýgur að lágmarki 8 flug á 

tímabilinu til viðbótar við 12 flug á sumar- eða 
vetrartíma sbr. 1. og 3. tl. 1. mgr. getur hann 
fengið 12 evrur fyrir hvern lentan farþega.

3.Sumar (júní - ágúst): Ef umsækjandi flýgur að 
lágmarki 1x í viku og a.m.k. 12. flug á tímabilinu 
getur hann fengið 10 evrur í styrk fyrir hvern 
lentan farþega.

Ef umsækjandi flýgur þrisvar í viku og/eða er með 
flug í meira en þrjá mánuði samfleytt getur hann 
fengið 3 evrur í styrk fyrir hvern lentan farþega 
til viðbótar við styrk samkvæmt 1. mgr. Viðbótar-
styrkur skal þó aldrei vera hærri en 50 m.kr. á ári. 

Styrkir úr markaðsþróunardeild
Ef umsækjandi uppfyllir skilyrði leiðarþróunar- 
deildar um tíðni flugferða getur hann fengið styrk 
úr markaðsþróunardeild að lágmarki 10 m.kr. fyrir 
hverja flugleið til að kynna viðkomandi áfangastað. 

Umsækjandi gerir samning við stjórn Flugþróunar- 
sjóðs um framkvæmd markaðssetningar. 
Samningurinn þarf að uppfylla eftirfarandi skilyrði:
1.Umsækjandi leggi fram jafn háa upphæð til 

markaðssetningar og hann fær úr sjóðnum.
2.Áhersla sé á að kynna áfangastaðinn en ekki 

umsækjandann sjálfan. 
3.Svæðið sé kynnt í heild sinni og í kynningarefni 

sé ekki ein vara á svæðinu kynnt umfram aðra. 
4.Kveðið sé á um hvers konar verkefni umsækj-
 anda er heimilt að ráðast í á grundvelli styrksins. 

1/2 
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið - Skúlagata 4 - 150 Reykjavík  
Sími 545 9700 - bréfasími 552 1160 - Kt.: 710812-0120 - Netfang: postur@anr.is 

 
 
 

 
 
 

Umsókn um ívlinanir sbr. lög nr. 99/2010 um ívilnanir vegna nýfjárfestinga á 
Íslandi. 

 
 
 
 
Umsækjandi (lögaðili)__________________________________________________________ 
 
 
Kennitala _______________________  Símanúmer/GSM______________________________ 
 
 
Heimilisfang __________________________________  Póstnúmer______________________ 
 
 
Netfang _____________________________________________________________________ 
 
 
Tengiliður umsækjanda_________________________________________________________ 
 
 
Símanúmar/GSM______________________________________ 
 
 
Netfang______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allar upplýsingar eru á ábyrgð umsækjanda.  Fella ber niður ívilnun og endurkrefja um 
þegar veitta ívilnun, komi í ljós að aðili sem nýtur ívilnunar hafi vísvitandi veitt rangar 
upplýsingar eða leynt upplýsingum sem höfðu áhrif á veitingu ívilnunarinnar sbr. 25. 
gr. reglugerðar nr.  985/2010 um ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi, með síðari 
breytingum.  

FRÁBÆRT TÆKIFÆRI 
FYRIR MATGÆÐINGA!

Til sölu fyrirtæki í framleiðslu á tilbúnum matréttum  
með aðstöðu í glæsilegu veislueldhúsi, miklir möguleikar 

bæði að auka framleiðslu og veisluþjónustu/catering. 
Góð velta og vel rekið fyrirtæki sem er staðsett á Suðurnesjum  

en sá möguleiki er opinn að flytja starfsemina ef hentar.

Sendið inn fyrirspurn með fullu nafni og símanúmeri á:  
matvara777@gmail.com

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@or.is

Útboð

ONV 2014/04 / 26.06.2014
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ORKA NÁTTÚRUNNAR 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is 
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@on.is

Verkefnið nær til innkaupa á spennum og flutnings á þeim 
til Íslands.

Fullbúna spenna skal afhenda í höfn á Stór-
Reykjavíkursvæðinu í síðasta lagi 04.04.2017.

Útboðsverkefnið er nánar skilgreint í útboðsgögnum ONIK-
2016-16

Útboðsgögnin verður hægt að sækja án greiðslu frá og með 
miðvikudeginum 13.07.2016 á vefsíðu OR http://www.or.is/
fjarmal/utbod#page7016 

Tilboð verða opnuð hjá Orku náttúrunnar ohf.  að Bæjarhálsi 
1, 110 Reykjavík, þriðjudaginn 09. 08 2016, kl. 11:30.

ONIK-2016-16/ 09.07.2016

Orka náttúrunnar ohf. óskar eftir tilboðum í 
útboðsverkefnið: 

Vélaspennir 10 MVA - 19/6,0 kV    

og Stöðvarnotkunarspennir 2,5 
MVA – 11/0,4 kV: 

 
 
 
 

Útboð 
 
Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í stálþil og 
stagefni fyrir lengingu Norðurgarðs í Gömlu 
höfninni í Reykjavík. 
 
Útboðið nefnist: 
 

Reykjavík Old Harbour 
Norðurgarður, Phase 2 
Steel Sheet Piling and 

Anchorage Material 
 
Um er að ræða 120m langan stálþilsbakka sem 
tengist við eldri bakka. 
 

Áætlað magn efnis er: 
Stálþil:  300 tonn 
Stagefni:   60 tonn 

 
Útboðið er auglýst á evrópska efnahagssvæðinu. 
 
Útboðsgögn verða afhent án gjalds á rafrænu formi 
frá þriðjudeginum 19. júlí 2016, með að senda beiðni 
á netfangið gj@mannvit.is. 
 
Tilboð verða opnuð á skrifstofu Faxaflóahafna, 
Hafnarhúsinu, Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík, 
15. september 2016 kl. 11:00. 
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ORKA NÁTTÚRUNNAR 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is 
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@on.is

Verkið fellst í forsmíði og tengingu forskilju inn á 
safnæðastofn 8 og lagningu skiljuvatnslagnar frá 
forskiljunni að borholum, samtals um 1450 metra leið. 
Lögnin liggur meðfram borteig SP á Skarðsmýrarfjalli um 
raskað svæði og fylgir síðan safnæð 27 að vegslóða því 
næst fylgir lögnin vegslóðanum inn að borteig SN þar sem 
borholur HE-37 og HE-39 eru staðsettar.

Verktaki annast alla jarðvinnu, pípulagnir, stálsmíði 
tengingar, prófanir og annað það sem þarf til þess að ljúka 
verkinu að fullu. 

Útboðsverkefnið er nánar skilgreint í útboðsgögnum ONVK-
2016-18

Útboðsgögnin verður hægt að sækja án greiðslu frá og með 
þriðjudeginum 19.07.2016 á vefsíðu OR http://www.or.is/
fjarmal/utbod#page7016 

Tilboð verða opnuð hjá Orku náttúrunnar ohf., að Bæjarhálsi 
1, 110 Reykjavík, fimmtudaginn 11.08.2016, kl. 11:00.

ONIK-2016-18/ 16.07.2016

Orka náttúrunnar ohf. óskar eftir tilboðum í 
útboðsverkefnið: 

SKILJUVATNSLÖGN  Á 
SKARÐSMÝRARFJALLI 
STÁLSMÍÐI OG LAGNIR: 

Veitur ohf.
Bæjarhálsi 1   •   110 Reykjavík
Sími 516 6000   •   veitur.is

Veitur ohf.  •  Bæjarhálsi 1  •  110 Reykjavík
516 6000  •  veitur.is

Útboð

Veitur ohf.
Bæjarhálsi 1   •   110 Reykjavík
Sími 516 6000   •   veitur.is

Veitur ohf.  •  Bæjarhálsi 1  •  110 Reykjavík
516 6000  •  veitur.is

Útboð

Veitur ohf. óska eftir tilboðum í útboðsverkefnið:

Verkið felst í lagningu um 110 m langrar DN 600 
ductile safnæðar, um 300 m langra DN 400  
safnæða, auk þess að grafa skurð fyrir háspennu- 
streng og lagningar lágspennustrengja frá 
VK-2 að VK-3 og V-K4 og byggingu borholuhúsa 
yfir holur VK-2, VK-3 og VK-4 í Vatnsendakrikum. 
Við borholuhús yfir VK-2 kemur sambyggð  
spennistöð.

Verkið er unnið á brunnsvæði vatnsverndar í 
Vatnsendakrikum í Heiðmörk. 

Á vatnsverndarsvæðum höfuðborgarsvæðisins er í  
gildi „Samþykkt um verndarsvæði vatnsbóla innan 
lögsagnarumdæma Mosfellsbæjar, Reykjavíkur- 
borgar, Seltjarnarnesbæjar, Kópavogsbæjar, 
Garðabæjar og Hafnarfjarðarkaupstaðar“,  
http://ssh.is/vatnsverndin. 

Markmið samþykktarinnar er að tryggja verndun  
grunnvatns vatnsverndarsvæða höfuðborgar- 
svæðisins og skilgreinir hún ítarlega þær reglur sem  
ber að fylgja við mannvirkjagerð á vatnsverndar- 
svæðunum.

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu  
frá og með miðvikudeginum 29.06.2016  
á vefsíðu Orkuveitunnar  
https://www.or.is/fjarmal/utbod#page-7016 

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum 
„VEV-2016-06- Virkjun VK-2 VK-3 og VK4 
í Vatnsendakrikum útgefinn í júní 2016“

Tilboð verða opnuð hjá Veitum ohf., Bæjarhálsi 1, 
110 Reykjavík, þriðjudaginn 19.07.2016 kl. 11:00.

VEV-2016-06 25.06.2016

Virkjun VK-2 VK-3 og VK-4 
í Vatnsendakrikum

Starfsfólk í afgreiðslu óskast
Vinnutími 10-18 eða 13-18 og eitthvað um 

helgar. Framtíðarstarf.

Aðstoðabakari óskast
Vinnutími 5-13 og aðra hverja helgi.

Framtíðarstarf

Áhugasamir sæki um á netfangið
bjornsbakari@bjornsbakari.is merkt ATVINNA



Glæsileg 4-5 herbergja íbúð á 1. hæð 
við Tjarnargötu 
Eignin hefur verið mikið endurnýjuð ma eldhús, 
baðherbergi, lagnir, rafmagn og gólfhiti lagður 
Staðsetning er einstök í hjarta miðbæjarins 
Eignin getur verið laus fljótlega

Tjarnargata

Verð : 51,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Glæsileg fjögurra herbergja íbúð á þriðju og efstu 
hæð ásamt stæði í bílageymslu í nýlegu lyftuhúsi 
Eignin er skráð 117 fm, þar af er geymsla 6,2 fm 
Rúmgóðar suðursvalir (9,5 fm) 
Stutt er í skóla, leikskóla og aðra þjónustu 
Stór sameiginleg lóð með beinu aðgengi að 
sjóbaðströndinni í Garðabæ

Langalína 29

Verð : 59,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Falleg og vel skipulögð íbúð á tveimur hæðum við 
Þingholtsstræti í 101 Rvk 
75,3 fm skráðir en 99 fm gólfflötur. Mikið af fm 
sem nýtast vel sem eru ekki inn í fermetratölu 
Rúmgóðar svalir 
Staðsett í hjarta miðbæjarins 
Stutt í alla helstu þjónustu

Þingholtsstræti 23

Verð : 39,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Gullfalleg 153 fm miðhæð á Seltjarnarnesi Allt 

endurnýjað árið 2011 Gólfefni, eldhús, bað, 

hurðar, skápar og allar lagnir 

4 góð svefnherbergi

Miðbraut 3

Verð : 59,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Vel skipulögð 76 fm, 3ja herbergja

Sér inngangur 

Eldhús, bað og gólfefni nýlega endurnýjuð 

Fallegt útsýni 

Unnarbraut 

Verð : 34,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Frábærlega staðsett 3ja-4ra herb 87,5 fm 
með aukaherb í kjallara 
Frábær staðsetning 
Nýlega endurnýjað bað

Þorfinnsgata

Verð : 39,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Fallegt einbýlishús á einni hæð
Heildarstærð eignar 242,8 fm
Íbúðarhúsið er 195,7 fm og bílskúr 47,1fm
Endurnýjað baðherbergi
Garðskáli með palli að stærð 14fm
Fallegur garður  Hiti í innkeyrslu

Látraströnd 7

Verð : 89,4 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

.

Strandvegur 6

Verð : 54,9 millj.

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

Afar falleg og vel skipulögð fimm herbergja 

138,4 fm íbúð 

Útsýni til sjávar og stæði í bílageymslu 

Fjögur svefnherbergi og þvottahús 

innan íbúðar. Stórar glæsilegar stofur og 

skjólgóðar suðursvalir

.

Hringbraut 119 

Verð : 46,6 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 20.júlí kl.17:30-18:15

Glæsileg 3ja herbergja 94 fm þakíbúð auk 

stæði í bílgeymslu 

Stórbrotið útsýni til allra átta 

Tvennar svalir, aðrar yfirbyggðar 

Endurnýjuð fyrir ca 10 árum 

Golfflötur um 130 fm

.

Friggjarbrunnur 3

Verð : 41,9 millj.

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

Laus til afhendingar 

Mjög vönduð og stílhrein 101,9 fm 

3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi 

Sérsmíðaðar innréttingar og vönduð gólfefni 

Stæði í bílageymslu 

Tvennar svalir 

.

Fannafold 203 

Verð : 47,6 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 17.júlí kl.13:15-14:00

Fallegt 126,1 fm parhús á einni hæð 

Íbúðin er 4ra herb auk bílskúrs 

Vel staðsett eign á vinsælum stað

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

Nesjar  Þingvallavatn

Verð : 27,7 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Glæsileg 3ja herbergja m. stæði í bílageymslu

Íbúðin er 128,7 fm þriggja herbergja íbúð

Svalir til suðvesturs með fallegu útsýni

Sérlega vandaðar innréttingar og tæki

Mynddyrasími

Garðatorg 2A

Verð : 54,5 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali s. 845 8958

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

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

Básbryggja 15

Verð : 48,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Glæsileg 4ra herbergja m. stæði í bílageymslu 
Á annarri hæð með tveimur stofum og tveimur 
svefnherbergjum. Sérlega vandaðar innréttingar 
og tæki. Möguleiki er á að breyta sjónvarpsstofu 
í herbergi. Tvennar svalir og þar af stórar 48,3 fm 
þaksvölum með glæsilegu útsýni. 
Mynddyrasími. Tvö baðherbergi.

Garðatorg 4A

Verð : 58,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali s. 845 8958

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Fallegur bústaður m svefnlofti. Eignarland 

1,976 m², 1790 m² getur fylgt með í kaupunum 

Svefnaðstaða fyrir sex 

Kjarrivaxtið land með fallegum trjám 

Leiktæki /Þingvallavatn 

Þrastarstekkur 

Verð : 16,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Íbúðin er 129,1 fm að stærð. Sérafnotaréttur út 
úr stofu 45,2 fm. Afhendist fullbúin með gólfefnum. 
Ísskápur og uppþvottavél fylgir. 
Vandaðar eikar innréttingar frá Brúnás. 
Einstök staðsetning við sjávarsíðuna 
Fyrir borgara +55 ára.

Kópavogsgerði 5-7

Verð : 53,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Rúmgott og fallegt einbýlishús

Góð stofurými, auk sólstofu með heitum potti

5-6 rúmgóðsvefnherbergi, þrjú baðherbergi

möguleiki á að útbúa sér íbúð á neðri hæð

Eftirsótt staðsetning, mikil veðursæld  

Þinghólsbraut

Verð : 79,0 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Í einkasölu mjög vel skipulagt 166 fm raðhús
Frábært innra skipulag, opið stofu og eldhús rými
- góð lofthæð og útgengi á skjólgóða lóð
Fjögur svefnherbergi, fataherbergi innaf hjónaherb.
Gott baðherbergi með sturtu og kari
Gestasnyrting og sér þvottahús.

Austurkór 95

Verð frá: 42,9 millj.
Óskar R. Harðarson löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Fallegt 217 fm einbýlishús á einni hæð 

Góð alrými með útgengt 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.

Einstaklega vel staðsett 183,1 fm 

6 herbergja Penthouse íbúð á 2 hæðum 

ásamt stæði í bílageymslu 

Þrennar svalir - Einstak útsýni 

Sjón er sögu ríkari

Skúlagata 10

Verð :114,0 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Húsið er 57,0 fm að stærð 

Eignarland 1,0 hektari / útsýni, kjarrlendi 

Tengiréttur við hitaveitu að Hæðargarði 

Húsið upphitað með rafmagni 

Hús sem hefur hugsað vel um

Klausturhólar

Verð : 16,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali s. 845 8958

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Falleg 4 herbergja íbúð efri hæð í fjórbýli 

Eignin er vel skipulög með góðum 

innréttingum Sérinngangur og stórar svalir 

Skóli og leikskóli handan götunnar

Laus 1.ágúst

Baugakór 14 

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

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

Nánari upplýsingar:

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

Nánari upplýsingar:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Bókaðu skoðun:

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

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

130,0 millj.Verð :

Vel staðsett einbýlishús á tveimur hæðum

auk kjallara og bílskúrs. 

Heildareignin er skráð 217,7 fm, þar af er bílskúr 26,3 fm 

Í húsinu er rekin heimagisting með sex gistirýmum 

og hefur eignin því mikla tekjumöguleika 

Í húsinu eru 9 herbergi í heildina

Allt innbú getur fylgt með í kaupunum

Ásvallagata 52
Viðskiptatækifæri

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Glæsilegt 193 fm raðhús ásamt bílskúr 

Staðsett við bryggjuna, fallegt útsýni 

Fjögur rúmgóð svefnherbergi 

Þrennar svalir (suður og norður) 

Stofa og eldhús á miðhæð, bjart rými 

59,9 millj.Verð :

Naustabryggja 49

72 fm fallegt hús v Þingvallavatn (Villingavatn) 

3000 fm eignarland 

Með bátaskýli (geymslu) 

Tvö rúmgóð svefnherbergi 

Sólstofa með frábæru útsýni 

Þingvallavatn 

Verð : 31,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Vatnsbakkalóð
OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 19.júlí kl.17:30 -18:15

- 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

Lágmúla 4  108 Reykjavík  www.miklaborg.is

569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 569 7024

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120



Glæsileg 4-5 herbergja íbúð á 1. hæð 
við Tjarnargötu 
Eignin hefur verið mikið endurnýjuð ma eldhús, 
baðherbergi, lagnir, rafmagn og gólfhiti lagður 
Staðsetning er einstök í hjarta miðbæjarins 
Eignin getur verið laus fljótlega

Tjarnargata

Verð : 51,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Glæsileg fjögurra herbergja íbúð á þriðju og efstu 
hæð ásamt stæði í bílageymslu í nýlegu lyftuhúsi 
Eignin er skráð 117 fm, þar af er geymsla 6,2 fm 
Rúmgóðar suðursvalir (9,5 fm) 
Stutt er í skóla, leikskóla og aðra þjónustu 
Stór sameiginleg lóð með beinu aðgengi að 
sjóbaðströndinni í Garðabæ

Langalína 29

Verð : 59,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Falleg og vel skipulögð íbúð á tveimur hæðum við 
Þingholtsstræti í 101 Rvk 
75,3 fm skráðir en 99 fm gólfflötur. Mikið af fm 
sem nýtast vel sem eru ekki inn í fermetratölu 
Rúmgóðar svalir 
Staðsett í hjarta miðbæjarins 
Stutt í alla helstu þjónustu

Þingholtsstræti 23

Verð : 39,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Gullfalleg 153 fm miðhæð á Seltjarnarnesi Allt 

endurnýjað árið 2011 Gólfefni, eldhús, bað, 

hurðar, skápar og allar lagnir 

4 góð svefnherbergi

Miðbraut 3

Verð : 59,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Vel skipulögð 76 fm, 3ja herbergja

Sér inngangur 

Eldhús, bað og gólfefni nýlega endurnýjuð 

Fallegt útsýni 

Unnarbraut 

Verð : 34,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Frábærlega staðsett 3ja-4ra herb 87,5 fm 
með aukaherb í kjallara 
Frábær staðsetning 
Nýlega endurnýjað bað

Þorfinnsgata

Verð : 39,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Fallegt einbýlishús á einni hæð
Heildarstærð eignar 242,8 fm
Íbúðarhúsið er 195,7 fm og bílskúr 47,1fm
Endurnýjað baðherbergi
Garðskáli með palli að stærð 14fm
Fallegur garður  Hiti í innkeyrslu

Látraströnd 7

Verð : 89,4 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

.

Strandvegur 6

Verð : 54,9 millj.

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

Afar falleg og vel skipulögð fimm herbergja 

138,4 fm íbúð 

Útsýni til sjávar og stæði í bílageymslu 

Fjögur svefnherbergi og þvottahús 

innan íbúðar. Stórar glæsilegar stofur og 

skjólgóðar suðursvalir

.

Hringbraut 119 

Verð : 46,6 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 20.júlí kl.17:30-18:15

Glæsileg 3ja herbergja 94 fm þakíbúð auk 

stæði í bílgeymslu 

Stórbrotið útsýni til allra átta 

Tvennar svalir, aðrar yfirbyggðar 

Endurnýjuð fyrir ca 10 árum 

Golfflötur um 130 fm

.

Friggjarbrunnur 3

Verð : 41,9 millj.

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

Laus til afhendingar 

Mjög vönduð og stílhrein 101,9 fm 

3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi 

Sérsmíðaðar innréttingar og vönduð gólfefni 

Stæði í bílageymslu 

Tvennar svalir 

.

Fannafold 203 

Verð : 47,6 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 17.júlí kl.13:15-14:00

Fallegt 126,1 fm parhús á einni hæð 

Íbúðin er 4ra herb auk bílskúrs 

Vel staðsett eign á vinsælum stað

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

Nesjar  Þingvallavatn

Verð : 27,7 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Glæsileg 3ja herbergja m. stæði í bílageymslu

Íbúðin er 128,7 fm þriggja herbergja íbúð

Svalir til suðvesturs með fallegu útsýni

Sérlega vandaðar innréttingar og tæki

Mynddyrasími

Garðatorg 2A

Verð : 54,5 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali s. 845 8958

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

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

Básbryggja 15

Verð : 48,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Glæsileg 4ra herbergja m. stæði í bílageymslu 
Á annarri hæð með tveimur stofum og tveimur 
svefnherbergjum. Sérlega vandaðar innréttingar 
og tæki. Möguleiki er á að breyta sjónvarpsstofu 
í herbergi. Tvennar svalir og þar af stórar 48,3 fm 
þaksvölum með glæsilegu útsýni. 
Mynddyrasími. Tvö baðherbergi.

Garðatorg 4A

Verð : 58,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali s. 845 8958

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Fallegur bústaður m svefnlofti. Eignarland 

1,976 m², 1790 m² getur fylgt með í kaupunum 

Svefnaðstaða fyrir sex 

Kjarrivaxtið land með fallegum trjám 

Leiktæki /Þingvallavatn 

Þrastarstekkur 

Verð : 16,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Íbúðin er 129,1 fm að stærð. Sérafnotaréttur út 
úr stofu 45,2 fm. Afhendist fullbúin með gólfefnum. 
Ísskápur og uppþvottavél fylgir. 
Vandaðar eikar innréttingar frá Brúnás. 
Einstök staðsetning við sjávarsíðuna 
Fyrir borgara +55 ára.

Kópavogsgerði 5-7

Verð : 53,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Rúmgott og fallegt einbýlishús

Góð stofurými, auk sólstofu með heitum potti

5-6 rúmgóðsvefnherbergi, þrjú baðherbergi

möguleiki á að útbúa sér íbúð á neðri hæð

Eftirsótt staðsetning, mikil veðursæld  

Þinghólsbraut

Verð : 79,0 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Í einkasölu mjög vel skipulagt 166 fm raðhús
Frábært innra skipulag, opið stofu og eldhús rými
- góð lofthæð og útgengi á skjólgóða lóð
Fjögur svefnherbergi, fataherbergi innaf hjónaherb.
Gott baðherbergi með sturtu og kari
Gestasnyrting og sér þvottahús.

Austurkór 95

Verð frá: 42,9 millj.
Óskar R. Harðarson löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Fallegt 217 fm einbýlishús á einni hæð 

Góð alrými með útgengt 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.

Einstaklega vel staðsett 183,1 fm 

6 herbergja Penthouse íbúð á 2 hæðum 

ásamt stæði í bílageymslu 

Þrennar svalir - Einstak útsýni 

Sjón er sögu ríkari

Skúlagata 10

Verð :114,0 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Húsið er 57,0 fm að stærð 

Eignarland 1,0 hektari / útsýni, kjarrlendi 

Tengiréttur við hitaveitu að Hæðargarði 

Húsið upphitað með rafmagni 

Hús sem hefur hugsað vel um

Klausturhólar

Verð : 16,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali s. 845 8958

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Falleg 4 herbergja íbúð efri hæð í fjórbýli 

Eignin er vel skipulög með góðum 

innréttingum Sérinngangur og stórar svalir 

Skóli og leikskóli handan götunnar

Laus 1.ágúst

Baugakór 14 

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

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

Nánari upplýsingar:

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

Nánari upplýsingar:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Bókaðu skoðun:

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

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

130,0 millj.Verð :

Vel staðsett einbýlishús á tveimur hæðum

auk kjallara og bílskúrs. 

Heildareignin er skráð 217,7 fm, þar af er bílskúr 26,3 fm 

Í húsinu er rekin heimagisting með sex gistirýmum 

og hefur eignin því mikla tekjumöguleika 

Í húsinu eru 9 herbergi í heildina

Allt innbú getur fylgt með í kaupunum

Ásvallagata 52
Viðskiptatækifæri

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Glæsilegt 193 fm raðhús ásamt bílskúr 

Staðsett við bryggjuna, fallegt útsýni 

Fjögur rúmgóð svefnherbergi 

Þrennar svalir (suður og norður) 

Stofa og eldhús á miðhæð, bjart rými 

59,9 millj.Verð :

Naustabryggja 49

72 fm fallegt hús v Þingvallavatn (Villingavatn) 

3000 fm eignarland 

Með bátaskýli (geymslu) 

Tvö rúmgóð svefnherbergi 

Sólstofa með frábæru útsýni 

Þingvallavatn 

Verð : 31,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Vatnsbakkalóð
OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 19.júlí kl.17:30 -18:15
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Lágmúla 4  108 Reykjavík  www.miklaborg.is

569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 569 7024

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120
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Nánari upplýsingar veitir

Jón Rafn Valdimarsson
löggiltur fasteignasali

sími: 695 5520
jon@miklaborg.is

60 fm sumarhús staðsett í landi 
Indriðastaða í Skorradal.  

Milliveggir að innan hafa verið 
fjarlægðir og endurnýja þarf 
lagnakerfi og setja upp innréttingar 
en eldhúsinnrétting fylgir ásamt 
eldavél og vaski.  

Bústaðurinn stendur á staurum og 
þarf að hífa hann upp á pall til að 
flytja á brott.  

Öll vinna og kostnaður vegna 

brottflutnings framkvæmist og 
greiðist af kaupanda.

Óskað er eftir tilboðum 
sem gilda skulu til 22. júlí n.k.  
Gengið verður að hæsta boði.

SUMARHÚS TIL FLUTNINGS

Til sölu sumarbústaðalönd
Í Áshildarmýri, í Skeiða- og Gnúpverjahreppi 75 km frá 
Reykjavík. Stærð á lóðum frá 5.000 fm. -15.800 fm. Rafmagn, 
heitt og kalt vatn og vegir komnir. Sölusýning laugardag og 
sunnudag. Heitt á könnunni.

Upplýsingar veitir Hlynur í síma 824-3040

Söluturn á Álftanesi til sölu eða leigu

Söluturninn Bitakot á Álftanesi er af sérstökum ástæðum 
til sölu eða leigu. Bitakot hefur verið í góðum og 
farsælum rekstri í 6 ár. Um er að ræða söluturn og grill 
staðsett á besta stað í bænum við sundlaugina Álftanesi.   
Allar frekari upplýsingar í  síma 8958538 eða 8957559

Opið hús laugardag 16. júlí frá kl. 14:00 – 15:00
Sigurbjörg sýnir s: 897 0949
Fallegt samtals 61,2 fm sumarhús í Hraunborgum/í landi Sjómanna- 
dagsráðs. Húsinu er vel við haldið og í góðu ástandi að utan sem 
innan, stór verönd, skjólveggir. Heitur pottur ( rafmagns). Húsgögn og 
annar búnaður fylgir. Um er að ræða 5000,0 fm leigulóð til 50 ára. Innan 
svæðisins er þjónustumiðstöð, sundlaug með þremur heitum pottum 
og gufubaði. 9 holu par 3 golfvöllur. Verð: 15,9 millj.

Hólmasund 22 - Hraunborgir

GARÐATORGI 7 
210 GARÐABÆ 
Sími : 545-0800
is www.gardatorg.is

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

Opið hús sunnudag 17.  júlí frá kl. 13:00 – 14:00
Finnbjörg sýnir s: 867 9588 
Fallegt samtals 59,9 fm sumarhús. Leigulóð til 50 ára. Aðalhús sem 
er 42,9 fm. Gestahús sem er 17 fm. Húsinu er vel við haldið og í góðu 
ástandi að utan sem innan! Stór verönd ca 100 fm, skjólveggir. Heitur 
pottur ( rafmagns). Húsgögn og annar búnaður fylgir. Verð: 17,9 millj.

Sölumaður : Sigurður löggiltur fasteignasali sími 898-3708,  
sigurdur@gardatorg.is

Hallkelshólar 96 - Grímsnes-og Grafningshr.

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Greiðsluáskorun
Innheimtumenn ríkissjóðs skora hér með á gjaldendur eftirtalinna gjalda að gera skil nú þegar eða í síðasta lagi innan 15 
daga frá dagsetningu áskorunar þessarar:

Gjöldin eru: Staðgreiðsla tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds sem fallið hefur í eindaga til og með 15. júlí 2016, virðisauka-
skattur sem fallið hefur í eindaga til og með 5. júlí 2016 og önnur gjaldfallin álögð gjöld og ógreiddar hækkanir er fallið hafa í 
eindaga til og með 15. júlí 2016, á staðgreiðslu tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds, virðisaukaskatti, virðisaukaskatti í tolli, 
vanskilum launagreiðenda á gjöldum í og utan staðgreiðslu, fjármagnstekjuskatti á skilaskylda aðila, áfengisgjaldi, bifreiða-
gjaldi, úrvinnslugjaldi, olíugjaldi, kílómetragjaldi, gistináttaskatti, fjársýsluskatti, vinnueftirlitsgjaldi, vörugjaldi af innlendri 
framleiðslu, vörugjaldi af ökutækjum, eftirlitsgjöldum, árgjöldum, aðflutningsgjöldum, skilagjaldi á umbúðir, fasteignagjöldum, 
skipulagsgjaldi, skipagjöldum, jarðarafgjaldi, sektum skattrannsóknarstjóra, ofgreiddri uppbót á eftirlaun, eftirlitsgjaldi Fjár-
málaeftirlitsins, árgjaldi handhafa markaðsleyfis, veiðigjaldi og álögðum þing- og sveitarsjóðsgjöldum, sem eru: 
 
Tekjuskattur og útsvar ásamt álagi á ógreiddan tekjuskatt og útsvar, útvarpsgjald, gjald í framkvæmdasjóð aldraðra, slysa-
tryggingagjald vegna heimilisstarfa, auðlegðarskattur og viðbótar auðlegðarskattur, fjármagnstekjuskattur ásamt álagi á 
ógreiddan fjármagnstekjuskatt, ógreiddur tekjuskattur af reiknuðu endurgjaldi ásamt álagi, búnaðargjald, sérstakur fjársýslu-
skattur, sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki, jöfnunargjald alþjónustu, ofgreiddar barnabætur og ofgreiddar vaxtabætur. 

Fjárnáms verður krafist án frekari fyrirvara að þeim tíma liðnum fyrir vangoldnum eftirstöðvum gjaldanna ásamt dráttarvöxtum 
og öllum kostnaði, sem af innheimtu skuldarinnar kann að leiða, á kostnað gjaldenda.

Athygli skal vakin á því að auk óþæginda hefur fjárnám í för með sér verulegan kostnað fyrir gjaldanda.  Fjárnámsgjald í ríkis-
sjóð er allt að 19.100 kr. fyrir hvert fjárnám. Þinglýsingargjald er 2.000 kr. auk útlagðs kostnaðar eftir atvikum.  Eru gjaldendur 
hvattir til að gera full skil sem fyrst til að forðast óþægindi og kostnað.
Þá mega þeir gjaldendur, sem skulda staðgreiðslu, staðgreiðslu tryggingagjalds, vörugjald, afdreginn fjármagnstekjuskatt, 
áfengisgjald, fjársýsluskatt, gistináttaskatt og virðisaukaskatt, búast við því að starfsemi þeirra verði stöðvuð án frekari fyrir-
vara, þeir gjaldendur er skulda bifreiðagjöld og kílómetragjald mega eiga von á að skráningarnúmer verði tekin af ökutækjum 
þeirra án frekari fyrirvara og þeir gjaldendur sem skulda gjöld þar sem lögveð fylgir mega búast við að send verði út sérstök 
greiðsluáskorun fyrir gjaldföllnum kröfum. Greiðsluáskorunin hefur ekki áhrif á þessi innheimtuúrræði þannig að fyrrgreindur 
15 daga frestur frá dagsetningu áskorunar þessarar gildir ekki í þessum tilvikum.

Reykjavík, 16. júlí 2016

Tollstjóri
Sýslumaðurinn á Vesturlandi
Sýslumaðurinn á Vestfjörðum

Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra
Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra
Sýslumaðurinn á Austurlandi

Sýslumaðurinn á Suðurlandi
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum
Sýslumaðurinn á Suðurnesjum

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi


