
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

Wise lausnir ehf.  »  Borgartún 26, 105 Reykjavík  »  Hafnarstræti 93-95, 600 Akureyri  »  sími: 545 3200  »  wise@wise.is  »  wise.is

Ráðgjafar
Starfið felst í ráðgjöf og þjónustu tengdum Dynamics NAV 
viðskiptalausnum. Um er að ræða �ölbreytt verkefni  fyrir viðskiptavini og 
þátttaka í vöruþróun á lausnum Wise.

Við leitum að kraftmiklu, sjálfstæðu fólki sem á auðvelt með að vinna í 
hóp, hefur áhuga á hugbúnaði og tæknimálum og góða almenna 
menntun.

Þekking á Microsoft Dynamics NAV og reynsla af bókhaldi er mikill kostur.

Nánari upplýsingar veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) ráðgjafar hjá Intellecta í 
síma 511 1225. Umsókn óskast fyllt út á intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá. Umsóknarfrestur er til og með 7. nóvember.

Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað.

Forritarar
Starfið felst í hugbúnaðarþróun á lausnum fyrirtækisins sem og sérlausnum 
fyrir viðskiptavini. Unnið er í C/AL þróunarumhverfi Dynamics NAV og C#. 

Við leitum að kraftmiklu og sjálfstæðu fólki sem vinnur vel í hóp. Viðkomandi 
þarf að hafa reynslu af forritun og haldbæra menntun á því sviði. Þekking á 
þróun í viðskiptakerfum er mikill kostur. 

Wise lausnir
Wise lausnir ehf. vinna að 
hugbúnaðargerð og þjónustu henni 
tengdri. Við leggjum metnað okkar í að 
aðstoða viðskiptavini okkar við að ná 
hámarksárangri út úr nýtingu sinni á 
viðskiptalausnum. Lausnirnar byggja á 
Microsoft Dynamics NAV sem er einn 
vinsælasti viðskiptahugbúnaður heims.

Starfsmenn Wise á Íslandi eru nú 77 á 
skrifstofum félagsins í Reykjavík og á 
Akureyri. 

Við bjóðum:
•  Góðan starfsanda og liðsheild
•  Frábæra starfsaðstöðu og 

samkeppnishæf laun
•  Fjölbreytt og krefjandi verkefni
•  Símenntun í starfi

Ráðgjafar & forritarar
Dynamics NAV viðskiptahugbúnaður

Atvinna
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LANDSPÍTALI ... SUÐUPOTTUR ÞEKKINGAR!

Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa á barnadeild á Barnaspítala 
Hringsins. Deildin er 21 rúma legudeild, með breiðan skjólstæðingahóp 
barna frá fæðingu að 18 ára aldri og fjölskyldum þeirra. Unnið er í 
vaktavinnu. Boðið er upp á góða starfsaðlögun með reyndum 
hjúkrunarfræðingi. 

Barnaspítali Hringsins hefur forystu í heilbrigðisþjónustu við börn og 
unglinga á Íslandi. Á barnadeildinni er sérhæfð læknis- og 
hjúkrunarþjónusta. Börn dvelja þar með ýmis heilbrigðisvandamál og 
sjúkdóma. Stefna deildarinnar er að veita faglega og fjölskyldumiðaða 
þjónustu þar sem öryggi, fagmennska og umhyggja er höfð að leiðarljósi.

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR

Barnaspítali Hringsins

Við leitum eftir liðsauka í öflugt bráðateymi geðsviðs og viljum ráða  
til starfa sérfræðing í geðlækningum, deildarlækni og hjúkrunarfræðing.  
Í boði eru spennandi störf fyrir öfluga og áhugasama einstaklinga.

Markhópur teymisins eru einstaklingar með alvarlegan og bráðan geð-
vanda. Starfsemi bráðaþjónustu er þríþætt, bráðamóttaka, bráða eftirfylgd 
og ráðgjafaþjónusta. Þangað leita um 3.200 einstaklingar á ári hverju. 
Starfið byggir á öflugri þverfaglegri teymisvinnu og er í mikilli þróun.

SÉRFRÆÐILÆKNIR  
DEILDARLÆKNIR
HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

Bráðateymi geðsviðs

Sjúkraliði óskast til starfa á hjarta-, lungna- og augnskurðdeild  
á skurðlækningasviði. Á deildinni starfa um 50 manns í þverfaglegu 
teymi og sinna einstaklingum sem farið hafa í aðgerð vegna sjúkdóma  
í hjarta og lungum, einnig er þar legurými fyrir augnsjúklinga. 

Vinnutími og starfshlutfall eftir samkomulagi. Tökum vel á móti nýjum 
starfsmönnum og veitum góða aðlögun.

SJÚKRALIÐI

Hjarta-, lungna- og augnskurðdeild

Viltu öðlast mikla reynslu og þekkingu á hjartasjúkdómum? Við leitum 
eftir öflugum hjúkrunarfræðingum sem hafa áhuga á og vilja vinna við 
bráðahjúkrun, aðallega hjartasjúklinga. Um er að ræða afar 
áhugaverðan og spennandi starfsvettvang með þverfaglegri nálgun á 
greiningu, meðferð og umönnun sjúklinga með bráða hjartasjúkdóma. 
Möguleikar eru á þróun í starfi, ekki síst í formi spennandi fræðslu, 
námskeiða og ráðstefna. 

Hjartagátt er sólarhringsdeild sem er opin alla daga vikunnar. Þar 
starfa um 50 manns sem veita bráðaþjónustu við hjartasjúklinga auk 
fjölbreyttrar dag- og göngudeildarþjónustu. Að auki er veitt þjónusta 
við aðra sjúklingahópa eftir þörfum.

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR

Hjartagátt

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra 
fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. 
Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

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

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
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ÓSKUM EFTIR
VERSLUNARSTJÓRA

EINNIG STARSFÓLKI Í
DAGVINNU

KVÖLDVINNU
HELGARVINNU

Sendu okkur tölvupóst
umsokn@vidir.is

 
Skipulagsfulltrúi Faxaflóahafna sf. 

 
Auglýst er laust til umsóknar starf skipulagsfulltrúa Faxaflóahafna sf.   
  
Starfið er fjölbreytt og krefjandi og gerir kröfur til faglegrar hæfni, samskipta og kunnáttu umsækjanda. 
  
Í starfinu felst m.a.: 

• Umsjón og eftirlit með gerð og breytingu allra skipulagsuppdrátta fyrir Faxaflóahafnir sf. og mæliblaða.   
• Áætlanagerð vegna skipulags-, umhverfis- og lóðarmála. 
• Vinna við mótun framtíðarsýnar skipulagsmála Faxaflóahafna sf.   
• Eftirlit og umsjón með gerð lóðarleigusamninga á landi Faxaflóahafna sf. 
• Umsjón og eftirlit með landupplýsingum, skráningu landeigna og fasteigna Faxaflóahafna sf. 
• Samstarf við skipulags- og byggingafulltrúa sveitarfélaga á starfssvæði Faxaflóahafna sf. 
• Samstarf og samráð við íbúa, lóðarhafa  og aðra hagsmunaaðila.  

  
Leitað er eftir hæfileikaríkum og áhugasömum starfsmanni sem hefur eftirfarandi til að bera: 

• Tæknimenntun á háskólastigi, sem nýtist í starfi.   
• Reynslu af skipulagsmálum og þekkingu á ákvæðum skipulagslaga. 
• Færni í mannlegum samskiptum við fólk og fyrirtæki. 
• Góða  hæfni til að tjá sig á íslensku og ensku, í ræðu og riti 
• Góð almenn tölvukunnátta sem nýtist í starfinu.  
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum 

  
Forstöðumaður tæknideildar Faxaflóahafna sf. er næsti yfirmaður skipulagsfulltrúa. Nánari upplýsingar um starfið 
veitir forstöðumaður tæknideildar í síma 5258900. 
 
Umsókn, ásamt ferilskrá með nöfnum umsagnaraðila sendist til Faxaflóahafna sf., á netfangið  lilja@faxi.is, eigi síðar 
en miðvikudaginn 16. nóvember n.k.  
  
Hafnarstjóri Faxaflóahafna sf. 

 

Hæfnis- og menntunarkröfur

 » Háskólamenntun, t.d.  í 
viðskiptafræði, hagfræði  eða 
verkfræði

 » Framhaldsmenntun sem nýtist 
í starfi æskileg

 » Yfirgripsmikil reynsla af 
greiningu ársreikninga og gerð 
verðmatsskýrslna er skilyrði

 » Mjög góð kunnátta í Excel

 » Yfirgripsmikil reynsla af 
fjármálamarkaði eða rekstri 
fyrirtækja

 » Færni í samskiptum og  
sjálfstæð vinnubrögð

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita  
Karl Kári Másson, deildarstjóri 
Útlánaeftirlits, í síma 410 7347 
og Bergþóra Sigurðardóttir, 
starfsþróunarstjóri, í síma  
410 7907.

Umsókn merkt Sérfræðingur í Útlánaeftirliti fyllist út á vef bankans, landsbankinn.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 15. nóvember nk.

Útlánaeftirlit Landsbankans leitar að nýjum liðsmanni í öflugan hóp 
sérfræðinga. Útlánaeftirlit er deild innan Áhættustýringar sem sinnir almennu 

og sértæku eftirliti með útlánum og ferlum tengdum útlánum bankans. 

Sérfræðingur  
í Útlánaeftirliti

Helstu verkefni

 » Sértækt eftirlit með stærstu 
útlánum bankans

 » Greining ársreikninga,  
rekstraráætlana, sjóðstreymis 
og atvinnugeira

 » Útbúa verðmatsskýrslur, 
sjóðstreymisgreiningar og 
virðisrýrnunarpróf fyrir stærri 
viðskiptavini bankans

 » Flytja erindi fyrir yfirstjórn 
bankans og ytri eftirlitsaðila

 » Stjórna verkefnum vegna 
endurbóta á ferlum og kerfum 
Útlánaeftirlits



Hjúkrunarfræðingur óskast á hjúkrunar-
heimilið Sólvang í Hafnarfirði

Við sækjumst eftir hjúkrunarfræðingi með faglegan metnað  og 
áhuga á öldrunarhjúkrun.

Hæfnikröfur
» Sjálfstæði í vinnubrögðum og faglegur metnaður
» Jákvætt viðmót og góðir samskiptahæfileikar
» Íslenskt hjúkrunarleyfi

Frekari upplýsingar um starfið
Um er að ræða morgun- og kvöldvaktir og er starfshlutfall 
samkomulagsatriði. Kvöldvaktir í hlutastarfi eða tímavinnu koma 
einnig til greina.

Sótt er um starfið rafrænt á; www.solvangur.is, undir “laus 
störf”. Öllum umsóknum verður svarað. 

Umsóknafrestur er til 8.nóvember. 

Nánari upplýsingar veitir Unnur G Guðmundsdóttir,  
framkvæmdastjóri hjúkrunar í síma 855 7790 eða á netfanginu 
unnur@solvangur.is 

TANNTÆKNIR
Laust er til umsóknar starf tanntæknis á Tannlæknastofu  
Sigríðar Rósu ehf.  á Réttarholtsvegi 3. Um er að ræða 50% stöðu.

Áhugasamir sendi umsóknir á box@frett.is: 
merktar „Tennur 2016“.  

Umsóknafrestur er til 7. nóvember

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar óskar eftir sérfræðingi til starfa hjá byggingarfulltrúanum í Reykjavík. 
Byggingarfulltrúi annast meðal annars umsóknir um byggingarleyfi og afgreiðslu þeirra. Umsýsla þess fer fram í samræmi við 
mannvirkjalög og byggingarreglugerð, ásamt öðrum tilheyrandi lögum, reglugerðum og skilmálum sem varða notkun lóða og 
byggingarframkvæmdir á þeimSkrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

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

Menntunar og hæfniskröfur
•	 Menntun í arkitektúr eða sambærileg menntun á 

háskólastigi.  
•	 Löggilding	 til	 að	 leggja	 fram	 uppdrætti	 fyrir	

byggingarleyfi, ásamt reynslu í hönnun 
mannvirkja og gerð aðal- og séruppdrátta.

•	 Hæfni	í	mannlegum	samskiptum	og	færni	til	þess	
að vinna og eiga samskipti í hóp.

•	 Nákvæm,	öguð	 og	 sjálfstæð	 vinnubrögð,	 ásamt	
haldgóðri tölvukunnáttu og notkun algengra 
forrita.

Framkvæmda- og eignasvið 

Óskað er eftir verkefnastjóra til starfa hjá útboðs 
og áætlanadeild skrifstofu Gatna- og eignaum-
sýslu. Skrifstofa Gatna- og eignaumsýslu sér um 
rekstur og viðhald gatna, gangstíga, opinna svæða 
og fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar og skiptist 
m.a. í gatnadeild og byggingadeild.
 
Starfssvið 
• Taka þátt í stjórnun verkefna og eftirfylgni þeirra.  
• Verkbókhald og samþykkt reikninga.   
• Verkefnastjórn og vinnsla við gerð kostnaðargreiningu 
  vegna útseldrar vinnu. 
• Umsjón með samræmdri skráningu í verkbókhald vegna     
  skrifstofunnar. 
• Gerð kostnaðaráætlana vegna útboða. 
• Eftirfylgni vinnuáætlunar viðhalds varðandi útboðsverk o.fl. 
• Eftirlit einstakra útboðsverka. 
• Vinna við fasteignavef.

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Tæknimenntun eða rekstrarmenntun.    
• Þekking á bókhaldi / verkbókhaldi. 
• Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta. 
• Góð tölvuþekking - Word, Excel, Lotus notes.   
• Þekking á borgarkerfinu er æskileg. 
 
Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður 
geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjara-
samningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.
 
Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson 
deildarstjóri í síma  411-1111.  
 
Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008.  
Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar 
www.reykjavik.is undir “ Störf í boði”.  -  Verkefnastjóri 
hjá útboðs- og áætlanadeild. 

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild

    

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild.

Óskað er eftir verkefnastjóra til starfa hjá útboðs og áætlanadeild skrifstofu Gatna- og eignaumsýslu. 
Skrifstofa Gatna- og eignaumsýslu sér um rekstur og viðhald gatna, gangstíga, opinna svæða og 
fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar og skiptist m.a. í gatnadeild og byggingadeild. 

Starfssvið 

Taka þátt í stjórnun verkefna og eftirfylgni þeirra.  
Verkbókhald og samþykkt reikninga.   
Verkefnastjórn og vinnsla við gerð kostnaðargreiningu vegna útseldrar vinnu. 
Umsjón með samræmdri skráningu í verkbókhald vegna skrifstofunnar. 
Gerð kostnaðaráætlana vegna útboða. 
Eftirfylgni vinnuáætlunar viðhalds varðandi útboðsverk o.fl. 
Eftirlit einstakra útboðsverka. 
Vinna við fasteignavef. 

Menntunar- og hæfniskröfur 

Tæknimenntun eða rekstrarmenntun.    
Þekking á bókhaldi / verkbókhaldi. 
Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta. 
Góð tölvuþekking – Word, Excel, Lotus notes.   
Þekking á borgarkerfinu er æskileg.  

Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson deildarstjóri í síma  411-1111.   

Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008. Sótt er um starfið á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „ Störf í boði”.  –  Verkefnastjóri hjá útboðs- og 
áætlanadeild. 

Sérfræðingur við yfirferð uppdrátta

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Yfirferð	umsókna	um	byggingarleyfi	til	samanburðar	við	innsend	gögn	

og uppdrætti.
•	 Yfirferð	aðaluppdrátta	fyrir	útgáfu	byggingarleyfa.	
•	 Undirbúa,	 sitja	 og	 ganga	 frá	 eftir	 vikulega	 embættisafgreiðslufundi	

byggingarfulltrúa.
•	 Greina	og	skrá	athugasemdir	inn	í	skráningarkerfi	byggingarfulltrúa.
•	 Veita	 ráðgjöf	 og	 leiðbeiningar	 er	 varða	 mannvirkjahönnun	 og	 gerð	

aðal- og séruppdrátta aðalhönnuða.
•	 Svara	fyrirspurnum	varðandi	athugasemdir	sem	gerðar	hafa	verið	við	

mál á afgreiðslufundum og leiðbeina viðskiptavinum embættisins eftir 
þörfum.

•	 Annast	önnur	þau	verk	sem	viðkomandi	eru	falin	af	byggingarfulltrúa.	

Um	er	að	ræða	100%	framtíðarstarf	og	æskilegt	er	að	starfsmaður	geti	hafið	störf	sem	fyrst.	Launakjör	eru	samkvæmt	
kjarasamningi	Reykjavíkurborgar	og	hlutaðeigandi	stéttarfélags.	Umsóknarfrestur	er	til	og	með	14.	nóvember	2016.	Sækja	skal	
um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „laus störf“ - Sérfræðingur við yfirferð uppdrátta.

Nánari	upplýsingar	um	starfið	veitir	Nikulás	Úlfar	Másson	byggingarfulltrúi	í	síma	411-1111	eða	með	því	að	senda	tölvupóst	á	
Nikulas.Ulfar.Masson@reykjavik.is.

 
 

Hjúkrunardeildarstjóri 
Hjúkrunaheimilið Fellsendi óskar eftir 
hjúkrunardeildarstjóra 

 Gerð er krafa um íslenskt hjúkrunarleyfi 
 Æskilegt er að viðkomandi hafi menntun 

eða reynslu í geðhjúkrun og eða 
starfsmannastjórnun 

 Um er að ræða fullt starf ásamt bakvöktum 
 Gott húsnæði í boði 

Nánari upplýsingar veitir;  
Jóna Helga Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri 
Sími 863 5090 eða jóna@fellsendi.is  

     

Hjúkrheimlið Fellsendi. 
371 Búðardal 
 

Hæfniskröfur:
• Góð samskiptafærni
• Góð íslenskukunnátta
• Rík þjónustulund

Vinnutími er frá 9–18 (100% starf) eða frá 12–18 (50% starf).
Góð laun í boði fyrir réttan aðila.

Umsóknarfrestur er til 6. október 2016.
Sendið umsóknir merkt 50% starf eða 100% starf á:
haaleiti@bjorg.is.

50% og 100% afgreiðslustarf 

H Á AL E I T I S B R A U T

• Nákvæmni
• Stundvísi
• Vingjarnlegt viðmót

Efnalaugin Björg við Háaleitisbraut óskar eftir einstaklingi 
í afgreiðslu með framtíðarstarf í huga. Viðkomandi þarf að 
geta hafið störf fljótlega. Lágmarksaldur 25 ár.

Efnalaugin Björg er fjölskyldufyrirtæki stofnað árið 1953 og 
ber einkunnarorðin gæði, þekking og þjónusta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkefnisstjóri  
hjá Embætti landlæknis 
Embætti landlæknis óskar eftir að ráða verkefnisstjóra til að annast umsýslu verkefna 
sem tengjast rekstri heilbrigðisþjónustu o.fl. Um er að ræða fullt starf. Í boði er áhugavert 
og krefjandi starf þar sem reynir á öguð vinnubrögð, samskiptahæfni og fagmennsku. 

Helstu verkefni 

 Yfirumsjón og afgreiðsla tilkynninga 
um rekstur heilbrigðisþjónustu og 
tengdra erinda. 

 Samskipti við rekstraraðila í 
heilbrigðisþjónustu. 

 Meðferð fyrirspurna og erinda, m.a. í 
gegnum rafræna gagnagrunna. 

 Almenn skrifstofustörf á sviði eftirlits 
og frávika. 

 Önnur verkefni að beiðni landlæknis 
og sviðsstjóra. 

Kröfur um þekkingu og hæfni 

 Háskólamenntun er nauðsynleg og 
æskilegt að hún sé á sviði heilbrigðis-
þjónustu. 

 Þekking og reynsla af vinnu í rafrænum 
gagnagrunnum og kerfum. 

 Góð færni í íslensku og ensku er skilyrði. 
Þekking á Norðulandamálum er kostur.  

 Almenn og góð tölvukunnátta.  
 Jákvæðni og lipurð í mannlegum 

samskiptum. 
 Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og 

skipulagshæfni. 
 Starfsreynsla á sviði stjórnsýslu er kostur. 

Leitað er að fjölhæfum og áhugasömum einstaklingi sem hefur frumkvæði og metnað til að ná 
árangri og er ennfremur lipur í mannlegum samskiptum.  

Næsti yfirmaður er sviðsstjóri eftirlits og frávika, en viðkomandi mun vinna náið með hópi 
sérfræðinga sem hefur umsjón með málum er varða rekstur heilbrigðisþjónustu. 

Laun eru skv. kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og viðkomandi stéttarfélags. 

Umsókn með ítarlegri ferilskrá þar sem fram kemur ástæða umsóknar og rökstuðningur fyrir 
hæfni umsækjanda í starfið sendist til Embættis landlæknis, merkt „Anna Björg Aradóttir, 
starfsumsókn“. 

Umsóknarfrestur er til og með 18. nóvember 2016. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 
sem fyrst. Embætti landlæknis áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.  

Frekari upplýsingar um starfið veitir Anna Björg Aradóttir, sviðsstjóri eftirlits og frávika, netfang: 
annabara@landlaeknir.is. 

Ábyrgð 
Virðing 
Traust 
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Verkstæðisformaður
Þörungaverksmiðjan hf.

Þörungaverksmiðjan hf. á Reykhólum sækir 

þang- og þara í Breiðafjörðinn og framleiðir mjöl 

af háum gæðum. Nýting sjávargróðurs er vottuð 

sem sjálfbær og vinnsla og afurðir eru lífrænt 

vottaðar. Ársverk eru um 20 í verksmiðju og á 

skipi félagsins auk verktaka á sláttarprömmum 

þess. Ársvelta er um 500 milljónir kr. Afurðir 

eru að langmestu leyti fluttar út og m.a. 

nýttar til framleiðslu fóðurbætis, áburðar og 

snyrtivara auk alginats sem notað er í matvæla- 

og lyfjaframleiðslu. Þörungaverksmiðjan er að 

stærstum hluta í eigu FMC Health and Nutrition 

(71%) og Byggðastofnunar (28%). Rekstur 

Þörungaverksmiðjunnar hefur gengið vel og er 

fyrirhugað að efla hann frekar á komandi árum. 

Á Reykhólum er mikil náttúrufegurð. Þar er m.a. 

grunnskóli, leikskóli, heilsugæsla, dvalarheimili, 

verslun, sundlaug, bókasafn og önnur þjónusta.

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is). 
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Henni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. Umsóknarfrestur er til og með 
14. nóvember 2016. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir  sem trúnaðarmál og þeim svarað. 

Menntunar- og hæfniskröfur

•	Menntun	sem	nýtist	í	starfi
•	Reynsla	af	sambærilegu	starfi	er	æskileg
•	Reynsla	af	stjórnun	og	mannaforráðum
•	Lipurð	í	samskiptum
•	Áhugi	og	þekking	á	gæða-,	umhverfis-	og	öryggisstjórnun
•	Enskukunnátta
•	Viðkomandi	þarf	að	vera	framsækinn,	árangursmiðaður	og	
sjálfstæður,	sýna	frumkvæði	og	hafa	áræði	til	að	takast	á	við	
krefjandi	stjórnunarstarf	hjá	traustu	og	vel	reknu	fyrirtæki

Helstu verkefni

•	Öryggi	starfsmanna,	velferð	þeirra	og	umhverfismál
•	Stöðugar	umbætur	varðandi	öryggismál
•	Skipulag	og	verkstjórn	á	verkstæði	og	samræming	á	
samstarfi	við	aðrar	deildir	félagsins

•	Fyrirbyggjandi	viðhald
•	Samskipti	við	birgja

Þörungaverksmiðjan hf. á Reykhólum óskar eftir að ráða verkstæðisformann. Hann hefur 
yfirumsjón með eftirliti og viðhaldi á sláttarprömmum, vélum og búnaði verksmiðjunnar. 
Verkstæðisformaður tekur þátt í áætlunum og undirbúningi við breytingar og endurbætur 
verksmiðju, tækjabúnaðar og verkstæðis. Hann gegnir mikilvægu hlutverki varðandi strangar 
kröfur um öryggi og umhverfismál. 

Í boði er áhugavert og krefjandi starf í fallegu umhverfi Reykhóla ásamt góðum kjörum og húsnæði.

Intellecta Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Framkvæmdastjóri Samorku

Samorka hefur í nýrri stefnumótun sett sér að 

starfrækja trúverðugan, fræðandi og jákvæðan 

vettvang um starfsemi og hagsmuni orku- og 

veitufyrirtækja og að samtökin njóti trausts 

almennings og stjórnvalda sem leiði til farsællar 

þróunar í orku- og veitumálum á Íslandi.

SAMORKA er samstarfsvettvangur aðildar-

fyrirtækja og faglegur vettvangur þeirra í 

félags-, kynningar- og fræðslumálum. 

Nánari upplýsingar um samtökin má finna á 

heimasíðu þeirra www.samorka.is 

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511 1225.   
Umsóknarfrestur er til og með 14. nóvember 2016. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. 

Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf.

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	Háskólamenntun	sem	nýtist	í	starfi
•	 Stjórnunarreynsla
•	Þekking	á	starfsumhverfi	orku-	og	veitufyrirtækja	er	kostur
•	Þekking	á	umhverfismálum	og	nýtingu	náttúruauðlinda							
er	æskileg	

•	Góðir	samskiptahæfileikar	og	færni	í	að	tjá	sig	í	ræðu	og	riti
•	Góð	tungumálakunnátta	í	íslensku	og	ensku,	kostur	að	hafa	
einnig	kunnáttu	í	Norðurlandamáli

Starfs- og ábyrgðarsvið:

•	Stjórnun	og	ábyrgð	á	daglegum	rekstri
•	Ábyrgð	á	starfsemi	SAMORKU	gagnvart	stjórn
•	 Innleiða	og	framfylgja	stefnu	og	ákvörðunum	
stjórnar/aðalfundar

•	Stuðla	að	og	bera	ábyrgð	á	góðum	tengslum	við	
aðildarfyrirtæki	og	rækta	félags-	og	fræðslustarf

•	Samskipti	og	upplýsingar

Samorka óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra. Leitað er að reyndum leiðtoga sem býr yfir 
góðri samskiptafærni, frumkvæði og skipulögðum vinnubrögðum. Einstaklingi sem hefur 
það sem þarf til að starfrækja jákvæðan vettvang um starfsemi orku- og veitufyrirtækja.

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík

Hjá Samorku starfa í dag fimm manns og eru aðildarfélögin um 50 orku- og veitufyrirtæki  
um allt land. Samtökin eru aðilar að Samtökum atvinnulífsins.

Samtök orku- og
veitufyrirtækja

Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um starfið.

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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Velferðarsvið

ÞroskaÞjálfar og stuðningsfulltrúar 3 – Íbúðakjarni Í grafarholti

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar auglýsir bæði eftir þroskaþjálfum og fólki með háskólamenntun á sviði heilbrigðis-,  
mennta- eða félagsvísinda til starfa í íbúðakjarna fyrir fimm einstaklinga með þroskahömlun og skyldar raskanir.  
Áætlað er að íbúðakjarninn opni í desember n.k. Starfshlutfall er 80% - 100% í vaktavinnu. Um framtíðarstörf er að ræða.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar annars vegar og 
Þroskaþjálfafélags Íslands hins vegar.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Arne Friðrik Karlsson, leiðandi forstöðumaður á velferðarsviði í síma 411-9007/861-6904 
og tölvupósti: arne.fridrik.karlsson@reykjavik.is

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

Umsóknarfrestur er til 12. nóvember n.k

Helstu verkefni og ábyrgð
• Ber ábyrgð á að virkja einstaklinga til sjálfstæðis, 
 veita persónulega þjónustu og stuðning í daglegu lífi 

einstaklinga sem sniðin er að þörfum og væntingum 
hvers og eins.

• Að eiga samstarf við íbúa, aðstandendur, fagaðila og 
 aðra starfsmenn.
• Fræðir og leiðbeinir nýju starfsfólki.
• Tekur þátt í gerð og framkvæmd einstaklingsáætlana í 

samráði við forstöðumann/teymisstjóra.
• Tekur þátt í þróunarstarfi undir stjórn forstöðumanns 
 og teymisstjóra.

Hæfniskröfur
• Starfsleyfi sem þroskaþjálfi í starf þroskaþjálfa og 

háskólamenntun á sviði heilbrigðis-, mennta- eða 
félagsvísinda í starf stuðningsfulltrúa 3.

• Reynsla af starfi með fötluðu fólki.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og 

jákvæðni í starfi.
• Frumkvæði, skipulagshæfni, áreiðanleiki og sjálfstæði í 

vinnubrögðum.
• Hæfni til að takast á við krefjandi vinnuumhverfi/verkefni.
• Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur 
 Reykjavíkurborgar.
• Gerð er krafa um bílpróf.

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

STARFSMAÐUR ÓSKAST
Leitum að duglegum starfsmanni í fullt starf í matvælaframleiðslu. 

Vinnutími frá kl 8 – 16 alla virka daga. 

Umsókn og ferilskrá sendist á henry@gunnars.is.

Sandgerðisbær auglýsir lausa til umsóknar stöðu félagsmála- 
stjóra fyrir sameiginlega félagsþjónustu Sandgerðisbæjar, 
Garðs og Voga. Íbúafjöldi á þjónustusvæðinu eru um 4.300.

Ábyrgðar- og helstu verkefni: 
• Félagsmálastjóri ber faglega og rekstrarlega ábrygð á starf-

semi félagsþjónustunnar samkvæmt lögum sem falla undir 
félagsþjónustu sveitarfélaga, stefnu og reglur í málaflokknum.

• Félagsmálastjóri heldur utan um fagþjónustu félagsþjónust- 
unnar, bæði skipulag málaflokka og meðferð einstakra mála. 
Hann er yfirmaður starfsmanna félagsþjónustunnar. 

• Félagsmálastjóri er bæjarstjórum bæjarfélaganna til ráðgjafar 
um málefni sem viðkoma félagsþjónustunni. Bæjarstjóri 

 Sandgerðisbæjar er yfirmaður félagsmálastjóra. 
• Félagsmálastjóri vinnur með sameiginlegri Fjölskyldu- og 

velferðarnefnd bæjarfélaganna, undirbýr fundi og málefni sem 
heyra undir nefndina samkvæmt lögum um félagsþjónustu. 

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Háskólapróf og starfsréttindi sem félagsráðgjafi eða aðra 

sambærilega menntun sem nýtist í starfinu. 
• Reynsla af störfum við  félagsþjónustu og barnavernd æskileg. 
• Þekking og reynsla á áætlanagerð og stjórn fjármála. 
• Reynsla og hæfni í  starfsmannastjórnun og samskiptum er 

mikilvæg. 
• Hæfni til að leiða þróun og uppbyggingu félagsþjónustu á 

þjónustusvæðinu.
• Góðir skipulagshæfileikar og nákvæm vinnubrögð. 
• Frumkvæði og sveigjanleiki. 

Leitað er eftir hæfum einstaklingi, konu eða karli,  til að taka að 
sér fjölbreytt, áhugavert og krefjandi starf. Laun og launakjör 
eru samkvæmt kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga við 
viðkomandi stéttarfélag. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið 
störf í byrjun árs 2017. 

Umsóknum skal fylgja ferilskrá um menntun, störf og stjórnunar- 
reynslu ásamt kynningarbréfi og sýn  umsækjenda á starfið undir 
hans/hennar stjórn. 

Umsóknum skal skila á sandgerdi@sandgerdi.is. 

Nánari upplýsingar veitir Sigrún Árnadóttir bæjarstjóri 
(sigruna@sandgerdi.is) s. 4207500. 

Umsóknarfrestur er til og með 10. nóvember 2016. 

Félagsmálastjóri   
Sandgerðisbæjar, Sveitarfélagsins 
Garðs og Sveitarfélgsins Voga

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.



GOTT FÓLK 
ÓSKAST

SÖLUMAÐUR VARAHLUTA
Við leitum að starfsmanni með reynslu 
og góða hæfni til sölu varahluta í  
vinnuvélar.

Góð ensku- og tölvukunnátta ásamt  
bílprófi skilyrði. Lyftarapróf æskilegt.

VIÐGERÐARMENN
Við leitum að starfskröftum með reynslu 
og góða hæfni til vinnuvélaviðgerða. 

MECHANICS
We seek to employ mechanics with 
experience and good qualifications  
to work on machinery repairs.

Umsóknir sendist á hg@velafl.is  
Umsóknarfrestur er til 15. nóv. 2016.

Rauðhellu 11  |  220 Hafnarfirði  |  S: 575 2400  |  www.velafl.is

STARFSSVIÐ:
n Leiðtogahlutverk, daglegur rekstur og 

starfsmannamál deildarinnar
n Skipulagning og stefnumótun er varðar verkefni, 

viðhaldskerfi o.fl.
n Stefnumótun fyrir deildina, uppsetning 

skipulags og áætlanagerð
n Skipulag og bestun á viðhaldskerfum flugvéla 

Icelandair og búnaði þeirra
 

HÆFNISKRÖFUR:
n Háskólapróf í verkfræði eða skyldum greinum,  

eða flugvirkjamenntun
n Reynsla og/eða þekking á tæknimálum flugvéla 

æskileg. Önnur reynsla af áreiðanleikagreiningu 
og/eða viðhaldskerfum nýtist einnig

n Góð stjórnunarreynsla og samskiptahæfni
n Mjög gott vald á ensku og íslensku er skilyrði
n Frumkvæði, skipulagshæfileikar og geta til að 

vinna undir álagi er skilyrði

Nánari upplýsingar veita: 
Jens Þórðarson I jensth@its.is
Steinunn Una Sigurðardóttir I unasig@icelandair.is

+  Umsóknir óskast fylltar út á vef félagsins, 
www.icelandair.is/umsokn, og sendar inn 
ásamt ferilskrá eigi síðar en 8. nóvember. 
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FORSTÖÐUMAÐUR

VERKFRÆÐIDEILD ICELANDAIR

Icelandair auglýsir eftir forstöðumanni verkfræðideildar á tæknisviði félagsins (e. Director of 
Engineering). Hlutverk verkfræðideildar er að útbúa og þróa viðhaldskerfi (e. Maintenance 
programmes) fyrir flota Icelandair og viðskiptavini þess, vinna að stöðugum umbótum á búnaði 
véla, ferlum og viðhaldskerfum með áreiðanleikagreiningu og greiningu á öðrum rekstrarþáttum, 
ásamt því að styðja við rekstur og viðhald flugvéla Icelandair með ráðgjöf og þjónustu við aðrar 
einingar tæknisviðs. Við deildina starfa hátt í 30 sérfræðingar. Forstöðumaður er leiðtogi þess 
hóps, mótar stefnu deildarinnar, skipuleggur verkefni og tryggir að deildin þróist í samræmi við 
vöxt og breyttar áherslur Icelandair. Talsverðar áskoranir eru framundan við að styrkja skipulag 
deildarinnar og verkefna hennar.

Hefur þú brennandi áhuga á að takast á við krefjandi starf hjá einu framsæknasta fyrirtæki landsins? Össur 

leitar að metnaðargjörnum, jákvæðum og skipulögðum einstaklingi til að vinna í öflugum hópi í alþjóðlegri 

upplýsingatæknideild Össurar.

Við leitum að sérfræðingi til að stýra tæknilegri vegferð mannauðskerfa í alþjóðlegri upplýsingatæknideild Össurar. 

Mannauðskerfið Workday gegnir lykilhlutverki í mannauðsmálum fyrirtækisins. Framundan er áframhaldandi 

uppbygging og innleiðing á Workday og öðrum mannauðskerfum fyrirtækisins. 

WWW.OSSUR.COM

SÉRFRÆÐINGUR Í MANNAUÐSKERFUM

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja. 

Hjá félaginu starfa um 2800 manns í 20 löndum. 

Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki.

STARFSSVIÐ: 

• Mótun tæknistefnu og vegvísis fyrir mannauðskerfi

• Greining og hönnun á nýrri virkni í samvinnu við 

hagsmunaaðila

• Stýring á birgjum í þróun og innleiðingum 

• Þátttaka í viðhaldi og þróun núverandi lausna

HÆFNISKRÖFUR: 

• Háskólamenntun/reynsla sem nýtist í starfi

• Reynsla af mannauðskerfum

• Reynsla og áhugi á mannauðsmálum og ferlum

• Góð enskukunnátta

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

• Hæfni í mannlegum samskiptum 

Umsóknarfrestur er til og með 7. nóvember 2016.  Sótt er um starfið á vef Össurar, 

ossur.is/mannaudur.  Athugið að velja viðeigandi starf.  

Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300. 



Starfsmaður í kjötborði 
 
Ferskar kjötvörur hf. óska eftir að ráða 
starfsmann til starfa í kjötborði Ferskra 
kjötvara í Hagkaup Garðabæ. Um fullt starf 
er að ræða.  
Umsóknareyðublöð liggja frammi á  
skrifstofu fyrirtækisins að Síðumúla 34  
í Reykjavík. 
Nánari upplýsingar veitir Ari Arnarson í 
síma 414-6300 frá kl. 10:00 til 14:00 virka 
daga eða sendið umsókn og á netfangið 
ari@ferskar.is

Verkstjóri 
Ferskar kjötvörur  óska eftir að ráða verkstjóra 

til starfa í einni af deildum fyritækisins.

Umsóknarfrestur er til  25 júní

Umsóknareyðublöð liggja frammi á skrifstofu 
fyrirtækisins að Síðumúla 34 í Reykjavík 

einnig er hægt að senda umsóknir á 
ingibjorn@ferskar.is.

Nánari upplýsingar veitir Ingibjörn 
Sigurbergsson í síma 588-7580 eða 

660-6320  frá  kl. 9- 17:00 alla virka daga.

Upplýsingar um fyrirtækið er að finna á 
heimsíðu þess www.ferskar.is.
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Kjötiðnaðarmaður

Matreiðslumaður
Við leitum að einstakling til að  

veita forstöðu einu glæsilegasta  
kjötborði landsins í Hagkaup Kringlu.

Umsóknarfrestur er til 5. nóvember. 
Áhugasamir sendið 

umsókn og ferilskrá á netfangið 
ingibjorn@ferskar.is

ATVINNA
RAFVIRKJAR, VÉLVIRKJAR OG VERKAMENN ÓSKAST 

Rafvirkjar óskast, vanir alhliða viðhaldi og nýlagnavinnu.  
Mikil og fjölbreytt vinna. Vélvirkjar (eða menn vanir viðgerðum)  
í viðgerðir og eftirlit á ýmsum kerfum. Einnig óskast verkamenn í 
eftirlit og þrif á færibandakerfum o.fl.

Athugið að umsækjendur þurfa að geta staðist bakgrunnsskoðun 
vegna vinnu innan haftasvæða á Keflavíkurflugvelli

Upplýsingar í s: 892-3427 eða netfang: a.oskarsson@simnet.is

A.Óskarsson verktaki ehf. 
Reykjanesbæ.

Tollstjóri leitar að kröftugum og skapandi matreiðslumanni til að annast rekstur mötuneytis embættisins. 
Viðkomandi fær tækifæri til að taka þátt í uppbyggingu frá grunni, m.a. með því að velja búnað og tæki, 
ásamt því að móta mötuneytið í takt við heilsustefnu embættisins. Lögð er áhersla á góðan aðbúnað og 
�ölskylduvænan vinnutíma. 

Umsóknarfrestur er til 23. nóvember nk. Æskilegt er að viðkomandi geti ha�ð störf sem fyrst. 
Sótt er um star�ð rafrænt á www.tollur.is/storf

Metnaðarfullur 
ástríðukokkur 

Hæfniskröfur:

Helstu verkefni og ábyrgð:

Um er að ræða �ölbreytt verkefni sem hæfa jafnt körlum sem 
konum. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra 
starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru 
leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

Nánari upplýsingar um star�ð veitir Unnur Ýr Kristjánsdóttir, 
forstöðumaður mannauðssviðs, í síma 560-0300.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
liggur fyrir. Athygli er vakin á að umsóknir gilda í 6 mánuði frá 
því að umsóknarfrestur rennur út.

■ Uppbygging og rekstur mötuneytis.

■ Umsjón með gerð matseðla, innkaupum og vinnuskipulagi annarra starfsmanna í eldhúsi. 

■ Matseld og framreiðsla í hádegi.

■ Umsjón með veitingum á ýmsum starfsmannatengdum viðburðum.

■ Menntun á sviði matreiðslu.
■ Reynsla af stjórnun eldhúsa/mötuneyta æskileg.
■ Áhugi á fjölbreyttri og hollri matargerð.
■ Góð framkoma og rík þjónustulund.
■ Sjálfstæði, hugmyndaauðgi og skipulögð vinnubrögð.
■ Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.

Tollstjóri leitar að kröftugum og skapandi matreiðslumanni til að annast rekstur mötuneytis embættisins. 
Viðkomandi fær tækifæri til að taka þátt í uppbyggingu frá grunni, m.a. með því að velja búnað og tæki, 
ásamt því að móta mötuneytið í takt við heilsustefnu embættisins. Lögð er áhersla á góðan aðbúnað og 
�ölskylduvænan vinnutíma. 

Umsóknarfrestur er til 23. nóvember nk. Æskilegt er að viðkomandi geti ha�ð störf sem fyrst. 
Sótt er um star�ð rafrænt á www.tollur.is/storf

Metnaðarfullur 
ástríðukokkur 

Hæfniskröfur:

Helstu verkefni og ábyrgð:

Um er að ræða �ölbreytt verkefni sem hæfa jafnt körlum sem 
konum. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra 
starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru 
leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

Nánari upplýsingar um star�ð veitir Unnur Ýr Kristjánsdóttir, 
forstöðumaður mannauðssviðs, í síma 560-0300.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
liggur fyrir. Athygli er vakin á að umsóknir gilda í 6 mánuði frá 
því að umsóknarfrestur rennur út.

■ Uppbygging og rekstur mötuneytis.

■ Umsjón með gerð matseðla, innkaupum og vinnuskipulagi annarra starfsmanna í eldhúsi. 

■ Matseld og framreiðsla í hádegi.

■ Umsjón með veitingum á ýmsum starfsmannatengdum viðburðum.

■ Menntun á sviði matreiðslu.
■ Reynsla af stjórnun eldhúsa/mötuneyta æskileg.
■ Áhugi á fjölbreyttri og hollri matargerð.
■ Góð framkoma og rík þjónustulund.
■ Sjálfstæði, hugmyndaauðgi og skipulögð vinnubrögð.
■ Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.

Sérfræðingur  
óskast í upplýsingatæknideild 
Tollstjóri leitar að rétta fólkinu til að taka þátt í spennandi umbótaverkefnum á sviði upplýsingatækni sem tengjast m.a. 
stefnu Tollstjóra 2020. Leitað er að einstaklingi sem hefur víðtæka þekkingu og reynslu af umbótaverkefnum og hag-
nýtingu tæknilausna. Gerð er krafa um mjög góða samskiptahæfileika, sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði í starfi. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðni Ólafsson, deildarstjóri upplýsingatæknideildar  í síma 560-0300.
Umsóknarfrestur er til 14.nóvember  nk.  Sótt er um starfið rafrænt á www.tollur.is/laus-storf.

Helstu verkefni:
• Þátttaka í viðhaldi, þróun og breytingum á upplýsinga-

kerfum Tollstjóra.
• Greiningarvinna s.s. þarfagreining, verkferlagreining, 

ásamt verkferlateikningum.Forgangsröðun verkefna/
verkþátta og þátttaka í ákvarðanatöku um tækni-
lausnir.

• Seta í stýrihópum verkefna, verkefnastjórn og vinna í 
verkefnishópum eftir því sem við á.

• Verkefni í tengslum við upplýsingaöryggi.
• Þjónusta við innflutnings- og útflutningsaðila og aðra þá 

sem koma að tollafgreiðslu.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. á sviði við-

skiptafræði, tölvunarfræði eða verkfræði. Framhalds-
menntun æskileg.  

• Þekking á verkefnastjórnun,ferlateikningum og reynsla 
af stjórnun hugbúnaðarverkefna er kostur.

• Þekking á stöðlum tengdum stjórnkerfi upplýsingaör-
yggis er kostur.Þekking á Service-Oriented Architecture 
(SOA) og Business Process Model and Notation (BPMN) 
og rekstri gagnagrunna eins og Access er æskileg.

• Viðkomandi þarf að geta sýnt frumkvæði í starfi og hafa 
hæfni til að aðlagast breytingum og nýjungum, auk 
þess að eiga auðvelt með að vinna í hópum.

Gildi Tollstjóra eru traust, samvinna og framsækni
og eru þau höfð að leiðarljósi við ráðningar hjá embættinu.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfs-
manna og BHM. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að 
öðru leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 
70/1996. Starfið hentar jafnt konum sem körlum. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
liggur fyrir. Athygli er vakin á að umsóknir gilda í sex mánuði frá 
því að umsóknarfrestur rennur út.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

www.lyfogheilsa.is

BIRGÐASTJÓRI ÓSKAST
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Lyf og heilsa er framsækið þjónustufyrirtæki með starfsemi 
víðsvegar um landið. Fyrirtækið leggur metnað sinn í að 
veita viðskiptavinum sínum framúrskarandi þjónustu á sviði 
heilsu, heilbrigðis og lífsgæða.

Starfssvið:
Star�ð felur í sér umsjón með birgðahaldi, 

miðlægum innkaupum, undirbúningi vöru-

talninga, úrvinnslu gagna, greiningum og 

–upplýsingagjöf til stjórnenda.

Hæfniskröfur:
– Háskólamenntun sem nýtist í star�.

– Framúrskarandi hæfni í excel nauðsynleg. 

– Agi og nákvæmni í vinnubrögðum

– Góð hæfni í mannlegum samskiptum

   og til að vinna í teymi.

– Þekking á Navision ásamt reynslu

   í sambærilegum störfum, kostur.

Umsóknir berist til starf@lyfogheilsa.is 
merkt „birgðastjóri“ fyrir 5. nóvember.

Lyf og heilsa leitar að birgðastjóra í tímabundið starf til að 
minnsta kosti eins og hálfs árs með möguleika á áframhaldandi 
starfi innan fyrirtækisins.

www.rumfatalagerinn.is

ATVINNA
STARFSKRAFTUR ÓSKAST Í 

VERSLUN OKKAR Á KORPUTORGI
Óskum eftir að ráða lífsglaða og duglega starfs-

menn til starfa í verslun okkar á Korputorgi. 
Um er að ræða starf á kassa og starf við áfyllingar. 

Um fullt starf er að ræða.

Vinsamlegast sendið ferilskrá á 
korputorg.verslun@rfl.is eða fyllið 

út umsókn á staðnum.  



Bakarameistari og konditor með alþjóðlega og 
víðtæka reynslu af iðninni óskar eftir framtíðarstarfi. 

Hótelgeirinn kemur vel til greina en allt mögulegt kemur 
til álita.  Þýska er móðurmál mitt en ef til vill kemur hún 

einhvers staðar að gagni. 

Nánari uppl: bakarameistariogkonditor@gmail.com

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.

SÉRFRÆÐINGUR
Í UMBÓTASTJÓRNUN

HLUTVERK OG ÁBYRGÐ:

•	 Rekstur	á	stýrikerfi	umbóta	 	
hjá	Ölgerðinni

•	 Samþætta	starfsemi	fyrirtækisins	
með	straumlínustjórnun	 	
og	ferlagreiningu

•	 Verkefnastýring	

HÆFNISKRÖFUR: 

•	 Háskólamenntun	á	sviði	 	
verkfræði	eða	viðskiptafræði

•	 Reynsla	af	umbótastjórnun	 	
og	eða	ferlagreiningu	er	kostur

•	 Góð	samningatækni,	samskipta-
hæfni	og	sannfæringargeta

•	 Sjálfstæð	vinnubrögð

Umsóknarfrestur	er	ti l	og	með	6.	nóvember	nk.	
Sótt	er	um	á	heimasíðu	Ölgerðarinnar:	umsokn.olgerdin.is

Ölgerðin	leitar	að	jákvæðum	og	áreiðanlegum	einstaklingi	ti l	að	sinna	 	
starfi	sérfræðings	í	umbótastjórnun	á	Samskiptasviði .	Starfið	felur	í	sér	
verkefnastjórnun	á	umbótum	Ölgerðarinnar	og	mun	viðkomandi	starfa	 	
náið	með	stjórnendum	og	starfsfólki	á	öllum	sviðum	Ölgerðarinnar.

Lausar eru til umsóknar stöður nema í áfengis- og vímu- 
efnaráðgjöf við Sjúkrahúsið Vog. Starfshlutfall er 100%.

Helstu verkefni og ábyrgð
Námið fer fram á heilbrigðisstofnunum SÁÁ þar sem 
áfengis- og vímuefnaráðgjafanemar fá starfs- og náms- 
aðlögun auk kennslu. Sjá nánar námskrá: 
http://saa.is/grein/um-afengis-og-vimuefnaradgjafa-saa/

Kjör fara eftir kjarasamningi SÁÁ og SFR. Umsóknum skal 
skilað á Sjúkrahúsið Vog, Stórhöfða 45, 110 Reykjavík 
eða í tölvupósti á: hjalti@saa.is

Nánari upplýsingar veitir 
Hjalti Björnsson, dagskrárstjóri 
s. 8247620, netfang: hjalti@saa.is

Nám í áfengis- og
vímuefnaráðgjöf 

Stúdentspróf æskilegt.

Góð færni í mannlegum samskiptum 
og skipulögð vinnubrögð.

Hæfniskröfur

Deildarstjóri  
Kerfisþjónustu

Nánari  upplýsingar: 

Jón Ingi Björnsson, forstöðumaður Tækniþjónustu,  
440 4330, jon.bjornsson@islandsbanki.is 

Ásta Sigríður Skúladóttir, ráðgjafi á mannauðssviði,  
440 4186, asta.skuladottir@islandsbanki.is 

Íslandsbanki leggur mikla áherslu á öryggi upplýsinga og ábyrga notkun kerfa bankans. Við auglýsum nú 
eftir deildarstjóra Kerfisþjónustu sem ber ábyrgð á upplýsingakerfum bankans. Kerfisþjónusta er hluti af 
Tækniþjónustu sem hefur það meginhlutverk að tryggja öryggi upplýsingakerfa og aðgengi notenda að 
kerfum. Náið samstarf er milli upplýsingatæknideilda Íslandsbanka og rík áhersla lögð á forgangsröðun 
verkefna sem styðja við tæknistefnu og áherslur bankans á hverjum tíma.

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

Umsóknarfrestur er til og með 5. nóvember

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. Íslandsbanki er stoltur handhafi Gullmerkis 
Jafnlaunaúttektar PwC. Árið 2016 fékk Íslandsbanki þekkingarverðlaun FVH fyrir mannauðsstjórnun og Hvatningarverðlaun jafnréttismála.  
Hvað segir fólkið okkar? Sjáðu hvað starfsfólk hefur að segja um vinnustaðinn: islandsbanki.is  > Um Íslandsbanka  > Vinnustaðurinn 

Hæfniskröfur:

•  Háskólapróf í tölvunarfræði eða sambærileg menntun

•  Tæknilegur bakgrunnur í upplýsingatækni

•  Stjórnunarreynsla

•  Frumkvæði og geta til að vinna undir álagi

•  Hæfni í mannlegum samskiptum

•  Færni í að koma texta frá sér á skilvirkan og skýran hátt

Helstu verkefni:

• Stefnumótun í upplýsingatæknimálum

• Áætlanagerð og kostnaðareftirlit

• Gæða- og umbótaverkefni

• Tryggja að starfsemi deildarinnar sé í samræmi við 
tæknistefnu, öryggisstefnu og útvistunarstefnu bankans 

• Aðkoma að samningagerð, samskipti við birgja og 
þjónustuaðila



Fjármálastjóri
Laust er til umsóknar starf fjármálastjóra 

við Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. 

Meginverkefni fjármálastjóra verða:
• umsjón með daglegum rekstri stofnunarinnar.
• gerð fjárhagsáætlana og samantekt áætlana í samvinnu 
 við forstöðumann.
• kostnaðareftirlit, eftirfylgni og frávikagreining;
• vinnsla og framsetning upplýsinga um stöðu fjármála 
 og fjárhagsuppgjör.
• aðstoð við forstöðumann í mannauðs- og kjaramálum;
• aðstoð við gerð starfsmannahandbókar, starfslýsinga og 

stofnanasamninga.

Um er að ræða fullt starf frá 1. desember 2016.

Æskilegt er að umsækjendur hafi háskólamenntun sem tengist 
starfssviðinu, reynslu af fjármálum og bókhaldi, þekkingu á 
opinberri stjórnsýslu og góða samskiptahæfni.
Reynsla af bókhaldi, uppgjöri, rekstri og fjármálastjórnun er 
æskileg. Reynsla af mannauðs- og kjaramálum er kostur.
Góð íslenskukunnátta er nauðsynleg. Einnig er krafist traustrar 
enskukunnáttu og færni í einu Norðurlandamáli. Starfið krefst 
frumkvæðis og sjálfstæðra vinnubragða.

Umsóknir skulu berast til Stofnunar Árna Magnússonar  
í íslenskum fræðum á rafrænu formi á netfangið  
kari.kaaber@arnastofnun.is, eigi síðar en 11. nóvember. 

Menntun þarf að staðfesta með afriti af prófskírteinum. 
Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um 
ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið 
tekin. 

Laun eru skv. kjarasamningi Félags háskólakennara og fjármála- 
og efnahagsráðherra f.h. ríkissjóðs.

Við ráðningar í störf hjá Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum 
fræðum er tekið mið af jafnréttisstefnu stofnunarinnar.

Frekari upplýsingar um stofnunina má finna á heimasíðunni 
www.arnastofnun.is.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kári Kaaber, sviðsstjóri 
stjórnsýslusviðs (s. 525 4010, kari.kaaber@arnastofnun.is).

FRUMKVÆÐI  •  FORVARNIR  •  FAGMENNSKA

Bíldshöfða 16  •  110 Reykjavík  •  Sími 550 4600  •  vinnueftirlit@ver.is

STÖRF HJÁ VINNUEFTIRLITINU

MANNAUÐSSTJÓRI

Vinnueftirlitið óskar eftir að ráða mannauðsstjóra til að 
hafa umsjón með mannauðsmálum Vinnueftirlitsins

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
 • Háskólamenntun á sviði mannauðsstjórnunar
 • Reynsla af mannauðsstjórnun
 • Þekking á opinberri stjórnsýslu
 • Góð íslenskukunnátta og kunnátta í ensku 
 • Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi
 • Sveigjanleiki og mikil hæfni í mannlegum 
  samskiptum

Umsóknarfrestur er til og með 7. nóvember 2016.

Nánari upplýsingar á vef  Vinnueftirlitsins 
www.vinnueftirlit.is

 Tímabundið starf 
- hentar vel ef þú ert að fara í skóla eftir áramót –

Óskum eftir að ráða mann og konu í verslun okkar
í Smáralind frá og með 1. nóvember til áramóta.
Hentar vel, ef þú ert að fara í skóla eftir áramótin.
 
Viðkomandi þarf að vera áreiðanlegur,
snyrtilegur og vinna vel með öðrum.
 
Umsóknir skulu sendar á  
aslaug@lifoglist.is

Heimil ishjálp
Fjölskylda í 101 Reykjavík óskar eftir að ráða manneskju 

í fullt starf til að sjá um heimilishald. 

Til greina kemur að bjóða upp á húsnæði 
í lítilli íbúð í nærliggjandi húsi.  

Eins kemur til greina að ráða par þar sem 
að til viðbótar væri ráðin úrræðagóð 

manneskja til að sjá um viðhald húsa, 
garða, akstur og annað tilfallandi. 

Áhugasamir vinsamlega sendið á póstfangið 
housekeeperreykjavik@gmail.com 

Starfssvið er alhliða heimilishald: 
Heimilsþrif 

Þvottur 
Lítisháttar tilfallandi eldamennska 

Barnapössun 4ja ára barns endrum og eins 
Umsjón með hluta af heimilisinnkaupum 
Annað sem fellur til á  6-7 manna heimili

Hæfniskröfur: 
Reynsla af sambærilegum störfum 
Samviskusemi og jákvætt viðhorf 

Trúnaður 
Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og sveigjanleiki 

Íslensku eða enskukunnátta 
Bílpróf væri kostur 

Housekeeper
A family in 101 Reykjavík wishes to hire 

a full time housekeeper. 

We could potent ia l ly  provide a smal l  
apartment in the neighborhood.  

I t ’s a lso a possibi l i ty to hire a couple in 
which case the other job 

is a “handyman” role with day to day 
responsibi l i ty for maintenance and 
upkeep of a couple of  houses and 

gardens as wel l  as dr iv ing 
amongst other th ings. 

 Anyone interested, please contact 
housekeeperreykjavik@gmai l .com 

Job responsibilities: 
Household cleaning 

Laundry 
Occasional cooking 

The possibility of looking after 4 year old child 
Some of the household shopping 
Various other tasks that come up 

in a 6-7 person household 
 

We are looking for someone: 
With some similar job experience 

Who is conscientious and with a positive attitude 
Discrete 

Who is independent, shows initiative and is flexible. 
Icelandic or English speaking 

A drivers license would be helpful 
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Hæfniskröfur bílstjóra:
• Meirapróf er skilyrði og réttindi til þess að aka með tengivagn eru kostur
• ADR réttindi til flutnings á hættulegum farmi eru kostur
• Gerð er krafa um sterka öryggisvitund, góða íslenskukunnáttu og reynslu af vetrarakstri
• Stundvísi, heiðarleiki og hæfni í mannlegum samskiptum 

> Meiraprófsbílstjórar óskast til starfa

Við leggjum metnað okkar í að afhenda viðskiptavinum vörur skjótt og örygglega hvert á land sem er og til 
þess þurfum við öfluga, örugga og snjalla bílstjóra.  

Áhugasamir eru hvattir til að sækja um sem fyrst á heimasíðu okkar www.samskip.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 6. nóvember. 
Nánari upplýsingar veitir Jóhannes Karl Kárason flotastjóri, johannes.karl.karason@samskip.com eða í síma 858 8660.

Samskip óska eftir bílstjórum í strandakstur. Um er ræða störf á Norðurlandi og á 
höfuðborgarsvæðinu. 

Samskip eru alþjóðlegt flutningafyrirtæki sem býður flutningalausnir og tengda þjónustu á landi, sjó og í lofti með 
hagkvæmni að leiðarljósi. 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. Við leggjum áherslu á markvissa fræðslu og þjálfun starfsfólks. Öryggis- og heilbrigðismál 
starfsfólks eru okkur mikilvæg og bjóðum við upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu.
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Velferðarsvið

StuðningSfulltrúi – Íbúðakjarni Í grafarholti

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar auglýsir eftir starfsfólki í íbúðakjarna fyrir fimm einstaklinga með þroskahömlun og skyldar 
raskanir. Áætlað er að íbúðakjarninn opni í desember n.k. Starfshlutfall er 40% - 100% í vaktavinnu.  
Um framtíðarstörf er að ræða.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Arne Friðrik Karlsson, leiðandi forstöðumaður á velferðarsviði í síma 411-9007/861-6904 
og tölvupósti: arne.fridrik.karlsson@reykjavik.is

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

Umsóknarfrestur er til 12. nóvember n.k

Helstu verkefni og ábyrgð
• Að veita einstaklingsmiðaða aðstoð sem styrkir íbúa til 

að eiga sjálfstætt og innihaldsríkt líf bæði innan og utan 
heimilis. 

• Hvetur og styður íbúa til sjálfshjálpar og félagslegrar 
virkni.

• Að eiga samstarf við íbúa, aðstandendur, fagaðila og aðra 
starfsmenn. 

• Tekur þátt í þróunarstarfi undir stjórn forstöðumanns og 
teymisstjóra.

Hæfniskröfur
• Góð almenn menntun.
• Félagsliðamenntun eða sambærileg menntun æskileg.
• Reynsla af starfi með fötluðu fólki æskileg.
• Íslenskukunnátta.
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum og jákvæðni í starfi.
• Frumkvæði, áreiðanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Hæfni til að takast á við krefjandi vinnuumhverfi/verkefni 

undir leiðsögn fagfólks.
• Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur 

Reykjavíkurborgar.
• Gerð er krafa um bílpróf.

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

BM Vallá ehf.
Bíldshöfða 7 

Spennandi starf hjá BM Vallá

Lagerstjóri á hellu- og  
smáeiningalager á Breiðhöfða

• Viðkomandi þarf að vera með reynslu og réttindi  
 á lyftara (J)
• Viðkomandi þarf að vera reglusamur, stundvís,  
 skipulagður og duglegur til starfa
• Vinnutími frá kl. 8:00 – 17 yfir vetrartímann og   
 8:00 – 18 yfir sumartímabil, en oft er mikið að gera  
 yfir álagstímabil.  Unnið er samkvæmt bónuskerfi.
• Viðkomandi þarf að hafa ríka þjónustulund og gott  
 lag á mannlegum samskipum.
• Gott mötuneyti er á staðnum.

Umsóknarfrestur er til og með 7. nóvember 2016

Umsækendur sendi umsókn ásamt ferilskrá á  
netfangið  asbjorn@bmvalla.is

Löglærður  
aðstoðarmaður dómara

Við Héraðsdóm Reykjavíkur er laus staða  löglærðs 
aðstoðarmanns dómara

Um er að ræða starf á grundvelli 17. gr. laga nr. 15/1998 
um dómstóla. Til aðstoðar dómurum eru ráðnir lög-
fræðingar sem fullnægja skilyrðum 2.-6. tölul. 2.mgr. 12. 
gr. sömu laga og starfa þeir á ábyrgð dómstjóra. 
Nánari upplýsingar um starfsemi héraðsdómstólanna 
má finna á vef dómstólanna, www.domstolar.is.  

Helstu verkefni löglærðra aðstoðarmanna  
eru eftirfarandi :
• Meðferð útivistarmála í eigin nafni, þ. á m. áritun  
 stefna og ritun dóma og úrskurða. 
• Áritun sektarboða og aðfararbeiðna.
• Umsjón með reglulegu dómþingi í einkamálum,   
 gjaldþrotamálum og sakamálum.
• Frumskoðun sakamála, útgáfa fyrirkalls og  
 þingfesting máls. 
• Ritun úrskurða / ákvarðana í eigin nafni í útburðar-  
 og innsetningarmálum og gjaldþrotamálum,  sem  
 og úrskurða á grundvelli laga um skipti á dánarbúum,  
 enda sé vörnum ekki haldið uppi.
• Meðferð greiðsluaðlögunarmála og aðstoð við   
 dómara í ágreiningsmálum vegna slíkra mála.
• Meðferð sifjamála og vitnamála.
• Aðstoð við samningu dóma og úrskurða í almennum  
 einkamálum þar sem tekið er til varna, svo og aðstoð  
 við samningu úrskurða í ágreiningsmálum er varða  
 gjaldþrotaskipti, dánarbússkipti, sviptingu lögræðis,  
 aðfaragerðir, nauðungarsölu og þinglýsingar.
• Dómkvaðning matsmanna.

Aðstoðarmaður dómara þarf að búa yfir skipulags-
hæfileikum og vera sjálfstæður í starfi, ásamt því 
að vera sveigjanlegur og sýna færni í mannlegum 
samskiptum.  

Laun eru í samræmi við ákvæði stofnanasamnings  
Stéttarfélags lögfræðinga  og dómstólaráðs. 

Æskilegt er að viðkomandi  hafi  reynslu af störfum 
innan dómskerfisins og geti hafið störf sem fyrst.  

Ráðning er tímabundin til 5 ára með möguleika á  
framlengingu einu sinni. 

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is. 

Umsóknir skulu gilda í allt að  6 mánuði.

Upplýsingar veitir  Rannveig J. Haraldsdóttir,  
rannveig@hagvangur.is  

Umsóknarfrestur er til 14. nóvember n.k.

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

 

Spennandi  
starf hjá Lyfju 

Lyfsöluleyfishafi á Egilsstöðum
Við viljum ráða metnaðarfullan og sjálfstæðan lyfjafræðing í stöðu lyfsöluleyfishafa á Egilsstöðum.

Starfs- og ábyrgðarsvið: 
Lyfsöluleyfishafi ber faglega ábyrgð á rekstri  lyfjabúðar, 
annast daglegan rekstur og umsýslu og sér til þess að 
unnið sé samkvæmt lögum og reglugerðum um lyfsöluleyfi 
í samræmi við þau rekstrarlegu markmið sem Lyfja setur. 

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

Um er að ræða spennandi tækifæri fyrir metnaðarfulla lyfja-
fræðinga. Í boði er krefjandi og áhugavert starf á skemmtilegum  
og líf legum vinnustað í rótgrónu bæjarfélagi á landsbyggðinni.

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

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. hvetjum við karla jafnt 
sem konur til þess að sækja um störf hjá fyrirtækinu.

Nánari upplýsingar gefur Svava Þorsteinsdóttir, mannauðsstjóri  
í síma 5303800 eða svava@lyfja.is

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi
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Forval - Uppsteypa
Verktaki óskast til uppsteypu á byggingum í Keflavík.

Aðalbyggingin er 6 hæðir og tengibyggingar. 5000 m2

Verktími frá nóvember til ágúst 2017, 
auk viðbótar 2018

Áhugasamir  sendi inn upplýsingar um starfsemi sína.

Byggingafélagið Anton ehf. 30 ára  Santon@mi.is

Samtökin ‘78
Auglýsa eftir:

Framkvæmdastýri, -stjóra eða -stýru

Meira á samtokin78.is

Sinfóníuhljómsveit Íslands auglýsir  
lausa til umsóknar stöðu umsjónarmanns 
nótna frá og með 1. desember n.k.
 
Umsjónarmaður nótna er tengiliður milli nótna- 
safns og hljómsveitar. Hann sér um að gera 
nótur aðgengilegar fyrir hljóðfæraleikara, ber 
ábyrgð á strokaferli og metur þörf fyrir æfinga- 
parta. Hann ber ábyrgð á að nótur standi á 
hljómsveitarpúltum fyrir æfingar og tónleika  
og sér um frágang.

Umsjónarmaður annast ýmis önnur verkefni.

Menntunar-og hæfniskröfur:
•  Skilyrði að umsækjendur hafi yfirgripsmikla   
 þekkingu á tónlist og geti lesið nótur.

•  Góð þekking á tónverkum og tónskáldum  
 er kostur.

•  Æskileg er framhaldsmenntun í tónlist.

•  Áhersla er lögð á sjálfstæði í starfi,  
 skipulagshæfni og fylgni til framkvæmda.

Umsækjendur eru beðnir um að senda starfsferil-
skrá til mannauðsstjóra (una@sinfonia.is)  
Umsókn þarf að fylgja starfsferilsskrá og kynn- 
ingarbréf þar sem greint er frá ástæðu umsóknar 
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Upplýsingar um starfið er einnig að finna á  
www.sinfonia.is og hjá mannauðsstjóra,  
Unu Eyþórsdóttur (una@sinfonia.is)  
í síma 898-5017.

UMSJÓNAMAÐUR 
NÓTNA

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL  
OG MEÐ 11. NÓVEMBER 2016. 

www.lyfogheilsa.is

BIRGÐASTJÓRI ÓSKAST
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Lyf og heilsa er framsækið þjónustufyrirtæki með starfsemi 
víðsvegar um landið. Fyrirtækið leggur metnað sinn í að 
veita viðskiptavinum sínum framúrskarandi þjónustu á sviði 
heilsu, heilbrigðis og lífsgæða.

Starfssvið:
Star�ð felur í sér umsjón með birgðahaldi, 

miðlægum innkaupum, undirbúningi vöru-

talninga, úrvinnslu gagna, greiningum og 

–upplýsingagjöf til stjórnenda.

Hæfniskröfur:
– Háskólamenntun sem nýtist í star�.

– Framúrskarandi hæfni í excel nauðsynleg. 

– Agi og nákvæmni í vinnubrögðum

– Góð hæfni í mannlegum samskiptum

   og til að vinna í teymi.

– Þekking á Navision ásamt reynslu

   í sambærilegum störfum, kostur.

Umsóknir berist til starf@lyfogheilsa.is 
merkt „birgðastjóri“ fyrir 5. nóvember.

Lyf og heilsa leitar að birgðastjóra í tímabundið starf til að 
minnsta kosti eins og hálfs árs með möguleika á áframhaldandi 
starfi innan fyrirtækisins.

VIÐ LEITUM
AÐ STARFSMANNI

Hæfniskröfur:
- Reynsla af verslunarstörfum

- Áhugi á tísku
- Góðir samskiptahæfileikar

- Rík þjónustulund
- Frumkvæði og metnaður í starfi

Áhugasamir sendi umsókn ásamt 
ferilskrá á helga@ntc.is

Umsóknarfrestur er til 6.nóvember

Við leitum að hressum og duglegum
einstakling til að starfa með okkur

í verslun okkar í Kringlunni.
Kultur Menn er leiðandi

herrafataverslun sem selur heimsþekkt
vörumerki eins og Paul Smith,

Tiger of Sweden, Matinique
og J.Lindeberg. 
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„Besti” matreiðslumeistari landsins 
óskast til að reka veitingastað
Við erum að leita að „besta” matreiðslumeistara landsins til að 
reka veitingastað í hæsta gæðaflokki á nýju boutique hóteli í 
nágrenni Selfoss. Áætluð opnun síðla árs 2017. 

Áhugasamir sendið fyrirspurnir eða 
umsókn með ferilskrá í póstfang 
olafursigurds@simnet.is.

Stöður lækna
við sjúkrahúsið Vog

Sérfræðilæknir
Laus er til umsóknar staða sérfræðilæknis við Sjúkrahúsið 
Vog. Starfshlutfall er 100% en hlutastarf kemur til greina. 
Staðan er laus nú þegar eða eftir samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð
Þátttaka í daglegri læknisþjónustu á Sjúkrahúsinu Vogi og 
öðrum starfsstöðum SÁÁ. Þetta innifelur m.a. vaktskyldu, 
samskipti og þjónustu við sjúklinga, kennslu og þverfag- 
lega samvinnu.

Kjör fara eftir kjarasamningi fjármálaráðherra og Lækna- 
félags Íslands. Umsóknum skal skilað á Sjúkrahúsið Vog, 
Stórhöfða 45, 110 Reykjavík eða í tölvupósti á saa@saa.is

Nánari upplýsingar veitir 
Þórarinn Tyrfingsson, forstjóri 
s. 8247600, netfang: thorarinn@saa.is

Fullgild sérfræðiréttindi.
Góð færni í mannlegum samskiptum 
og skipulögð vinnubrögð. 

Hæfniskröfur

Kjör fara eftir kjarasamningi fjármálaráðherra og Lækna- 
félags Íslands. Umsóknum skal skilað á Sjúkrahúsið Vog, 
Stórhöfða 45, 110 Reykjavík 
eða í tölvupósti á saa@saa.is

Nánari upplýsingar veitir 
Þórarinn Tyrfingsson, forstjóri 
s. 8247600, netfang: thorarinn@saa.is

Laus er til umsóknar staða deildarlæknis við Sjúkrahúsið Vog. 
Starfshlutfall er 100% en hlutastarf kemur til greina. 
Staðan er laus nú þegar eða eftir samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð
Þátttaka í daglegri læknisþjónustu á Sjúkrahúsinu Vogi 
og öðrum starfsstöðum SÁÁ. Þetta innifelur m.a. vakt- 
skyldu, samskipti og þjónustu við sjúklinga og þverfag-
lega samvinnu.

Deildarlæknir

Hafa lokið kandídatsári og hafa almennt lækningaleyfi.
Góð færni í mannlegum samskiptum 
og skipulögð vinnubrögð.

Hæfniskröfur

Við mönnum stöðuna

www.capacent.is 

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

VILTU TAKA FLUGIÐ?
FLUGFÉLAG ÍSLANDS ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA MÓTTÖKURITARA. VINNUTÍMI KL. 9:00 – 17:00 VIRKA DAGA.

MÓTTÖKURITARI

HLAÐMAÐUR

HÆFNISKRÖFUR
• Jákvæðni, rík þjónustulund og lipurð í mannlegum 

samskiptum.
• Góðir skipulaghæfileikar og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Frumkvæði og samviskusemi.
• Mjög góð tölvukunnátta.
• Góð íslensku- og enskukunnátta.
• Haldbær reynsla af skrifstofustörfum. 

HÆFNISKRÖFUR
• Jákvæð og rík þjónustulund
• Bílpróf
• Vinnuvélaréttindi
• Góð íslenskukunnátta
• Árvekni og sjálfstæði í starfi
• Góð samskiptahæfni og reglusemi 

STARFIÐ
• Móttaka viðskiptavina og gesta.
• Símsvörun, ljósritun, skjalavarsla.
• Umsjón með kaffistofu og fundaraðstöðu.
• Umsjón með rekstrarvörulager fyrir skrifstofur, 

pantanir og frágangur.
• Afgreiðsla og pöntun einkennis- og vinnufatnaðar.
• Undirbúningur funda og námskeiða auk annarra 

tilfallandi verkefna.

STARFIÐ
• Flugvélar á flughlaði 
• Hleðslu og afhleðslu
• Vörusendingar og farangur
• Áfyllingu vista
• Drátt flugvéla

 TÆKNIRITARI/ÖRYGGISFULLTRÚI

HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi, 

jákvæðni og góð samskiptahæfni, sjálfstæð vinnubrögð, 
nákvæmni og heiðarleiki, mjög góð enskukunnátta og 
ritfærni, mjög góð þekking á reglugerðum tengdu flugi 
og framkvæmd þeirra nauðsyn, marktæk reynsla af 
sambærilegum störfum. 

STARFIÐ
• Viðhalda tæknihandbókum Framleiðslu og  

Skipulagssviðs (CAME) í samræmi við reglugerðir 
EASA og upplýsingar frá ICETRA.

• Yfirfara reglugerðir vegna þjálfunar (Part 66) fyrir  
Framleiðslu og Skipulagssvið og innleiða í  
tæknihandbækur og önnur gögn.

• Stýra og viðhalda upplýsingum í öryggiskerfi félagsins.  
Safna saman, greina, leitnigreina, og rannsaka atvik.

• Halda reglulega öryggisfundi í samræmi við  
gæðahandbók félagsins.

FLUGFÉLAG ÍSLANDS ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA HLAÐMANN TIL STARFA Í REYKJAVÍK. VAKTAVINNA.

FLUGFÉLAG ÍSLANDS ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA  TÆKNIRITARA/ÖRYGGISFULLTRÚA Á TÆKNISVIÐ  
(TECHNICAL WRITER AND TECHNICAL SAFETY OFFICER FOR PART 145 AND CAMO OPERATIONS)

• Umsóknarfrestur er til 7. nóvember 2016

• Umsóknarfrestur er til 10. nóvember 2016

• Umsóknarfrestur er til 7. nóvember 2016



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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Rannsóknamaður sjórannsóknir Hafrannsóknastofnun Reykjavík 201610/1401
Umsjónarmaður fasteigna Forsætisráðuneyti Reykjavík 201610/1400
Sérfræðingur Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201610/1399
Heilbrigðisstarfsmaður Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201610/1398
Sérfræðingur á upplýsingatæknid. Tollstjóri Reykjavík 201610/1397
Löglærður aðstoðarm. dómara Héraðsdómur Reykjavíkur Reykjavík 201610/1396
Starfskraftur við skólabú Háskólinn á Hólum  Skagafjörður 201610/1395
Verkefnisstjóri Embætti landlæknis Reykjavík 201610/1394
Starfsm., deild rafrænnar þjónustu Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201610/1393
Sviðsstjóri miðlunarsviðs Menntamálastofnun Reykjavík 201610/1392
Sérfræðingur Menntamálastofnun Reykjavík 201610/1391
Móttökuritari Kærunefnd útlendingamála Reykjavík 201610/1390
Aðstoðarmaður í heilsugæslu Heilsugæslan Mjódd Reykjavík 201610/1389
Helgarstarfsmaður Barnaverndarstofa, Stuðlar Reykjavík 201610/1388
Sérfræðingur Seðlabanki Íslands Reykjavík 201610/1387
Starf í matar- og veitingaþjónustu Seðlabanki Íslands Reykjavík 201610/1386
Almennur læknir Heilsugæslan Garðabæ Garðabær 201610/1385
Hjúkrunardeildarstjóri Heilbrigðisstofnun Vesturlands Hvammstangi 201610/1384
Framhaldsskólakennari, saga Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ Mosfellsbær 201610/1383
Stuðningsfulltrúi á sérnámsbraut Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ Mosfellsbær 201610/1382
Sjúkraþjálfarar Landspítali, sjúkraþjálfun Reykjavík 201610/1381
Framhaldsskólakennari, enska Menntaskólinn á Ísafirði Ísafjörður 201610/1380
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, bráðateymi geðsviðs Reykjavík 201610/1379
Deildarlæknir Landspítali, bráðateymi geðsviðs Reykjavík 201610/1378
Sérfræðilæknir Landspítali, bráðateymi geðsviðs Reykjavík 201610/1377
Vélamaður  Vegagerðin, Fellabær Egilsstaðir 201610/1376
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, hjartagátt við Hringbraut Reykjavík 201610/1375
Sjúkraliði Landspítali, hjarta/lungna/augnskurðd. Reykjavík 201610/1374
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201610/1373
Innheimtustjóri og svæðisfulltrúi Heilbrigðisstofnun Vesturlands Hvammstangi 201610/1372
Sérnámsstöður í heimilislækn. Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201610/1371

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

Starfsfólk
óskast!

Við auglýsum eftir 
hressu og skemmtilegu 
starfsfólki í vaktavinnu.

Við leitum að einstaklingum sem:

• hafa framúrskarandi þjónustulund.

• eru stundvísir og reglusamir. 

• geta unnið undir álagi.

• eru færir í mannlegum samskiptum.

• hafa náð 18 ára aldri.

Reynsla af öðrum þjónustustörfum 
er mikill kostur.

Áhugasamir sendi umsókn, mynd 
og ferilskrá á starf@10-11.is.



Framkvæmdastjóri Móbergs á Íslandi

Við leitum að framkvæmdastjóra til að leiða uppbyggingu félagsins innanlands sem utan, 
aðila sem leggur sig allan fram í starfi, elskar starfið og langar að takast á við stóru aðilana á 
markaðinum. Vinnusemi og ástríða eru jafnstór þáttur í fyrirtækjamenningunni og góður starf-
sandi.

Umsóknarfrestur er til og með 15. nóvember en umsóknir ásamt kynningarbréfi skal senda á job@moberg.is

Ábyrgð
Dagleg stjórnun og umsjón með rekstrareiningum 
á Íslandi og erlendis.

Fagleg ábyrgð á starfsemi.

Þátttaka í stefnumótun og áætlanagerð.

Framkvæmd og eftirfylgni rekstrar- og 
fjárhagsáætlana.

Þekking og reynsla
Öflugur leiðtogi með metnað til að ná árangri í starfi.

Að lágmarki 5 ára reynsla úr rekstri fyrirtækja.

Gott tengslanet innanlands.

Gott tengslanet erlendis kostur.

Menntun sem nýtist í starfi.

Getur starfað í krefjandi og árangursdrifnu umhverfi.

Hæfileiki til að hlusta, greina og rökstyðja.

Frábær færni í íslensku og ensku, bæði töluðu og 
rituðu máli.

Tekur starf sitt alvarlega en sjálfan sig ekki of hátíðlega.

Okkur finnst að bankastarfsemi eigi að vera einfaldari, sveigjanlegri, bjóða upp á fleiri 
valmöguleika og umfram allt gera líf allra þægilegra. Þess vegna viljum við búa til valkosti til 
viðbótar við hefðbundna bankastarfsemi. Móberg er stærsta fjármálatæknifyrirtæki Íslands 
sem þróar úrval sérhannaðra fjármálalausna sem henta breiðum hópi viðskiptavina.

Við byggjum upp �ármálatæknifyrirtæki.

Frekari upplýsingar gefur Skorri Rafn Rafnsson, forstjóri Móbergs: skorri@moberg.is, s: 616 9922

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
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Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

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

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

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

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

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

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

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

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

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

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

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

Umhverfissvið Mosfellsbæjar 
óskar eftir tilboðum í verkið: 

Helgafellsskóli nýbygging, 
jarðvinna fyrir sökklum

Í meginatriðum felst verkið í uppúrtekt og jöfnun grunns fyrir 
væntanlega byggingu, uppúrtekt og fyllingu undir bílastæði, 
aðkomuveg og íþróttavöll og að setja niður stofnlagnir og 
brunna á lóð fyrir regnvatn og fráveitu.

Helstu magntölur eru:
Gröftur - uppúrtekt 16.800 m3
Losun klappar - fleigun   5.600 m3
Mold til geymslu á lóð 1.600 m3
Fyllingar  1.800 m3

Verkinu er skipt í tvo áfanga:
Áfanga 1 skal að fullu lokið 1. febrúar 2017
Áfanga 2 skal að fullu lokið 1. apríl 2017

Útboðsgögn á geisladiski verða afhent í afgreiðslu bæjar-
skrifstofu Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 2. hæð frá og með 
hádegi þriðjudaginn 1. nóvember 2016.
Tilboðum skal skilað á sama stað eigi síðar en fimmtudaginn 
17. nóvember 2016 kl.11:00 og þau opnuð að viðstöddum 
þeim bjóðendum sem þess óska.

ÚTBOÐ

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

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

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

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

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

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

 

DETTIFOSS - SNYRTIAÐSTAÐA  
ÚTBOÐ NR. 20446 

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Vatnajökulsþjóðgarðs, óskar 
eftir tilboðum í framkvæmdir við hreinlætisaðstöðu fyrir 
ferðamenn við Dettifoss, alls 118,1 m2. Húsið er staðsett við 
aðkomu ferðamanna að bílastæði nálægt Dettifossi vestan 
Jökulsár á fjöllum. Húsið er timburhús á steyptum sökklum og 
steyptri plötu. 

Helstu magntölur eru: 

Mótafletir  253 m²
Steinsteypa  35 m³
Þakflötur  183 m²
Timburgrind útveggja  119 m²
Léttir innveggir  95 m²

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 1. ágúst 2017.   
Útboðsgögn verða aðgengileg á vef Ríkiskaupa www.rikiskaup.
is frá og með þriðjudeginum 1.nóvember n.k.. Tilboðin verða 
opnuð hjá Ríkiskaupum 24. nóvember kl. 14:00 að viðstöddum 
þeim bjóðendum sem þess óska. 

Sjá þessa og aðrar útboðstilkynningar á utbodsvefur.is

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

KÖNNUN Á ÁFORM
UM MARKAÐSAÐILA 

VARÐANDI UPPBYGGINGU 
FJARSKIPTA INNVIÐA

Fyrirhuguð er lagning ljósleiðara í Bláskógabyggð, 
Grímsnes- og Grafningshreppi og Hrunamannahreppi, 
sem veita á öruggt þráðbundið netsamband í sveitar-
félögunum. Gert er ráð fyrir að tengja öll heimili með 
fastri búsetu í sveitarfélögunum. Einnig standi eigendum 
frístundahúsa og fyrirtækja, sem staðsett eru á svæðinu, 
til boða að tengjast ljósleiðaranum. Gert er ráð fyrir að 
öllum þjónustuveitum verði heimilað að bjóða þjónustu 
sína á ljósleiðarakerfinu gegn gjaldi.

 A.  Aðila, eða aðilum, sem sannanlega ætla að koma 
á ljósleiðaratengingu eða annarri a.m.k. 100Mb/s 
þráðbundinni netþjónustu í hluta eða heild í eftirfarandi 
sveitarfélögum: Bláskógabyggð, Grímsnes- og Grafning-
shreppi og Hrunamannahreppi á næstu þremur árum á 
markaðslegum forsendum.
B.   Hæfum aðila, eða aðilum, til að taka að sér að byggja 
upp ljósleiðarakerfi í einu eða fleiri ofangreindra sveitar-
félaga með stuðningi frá opinberum aðilum og e.t.v. reka 
til framtíðar, komi til þess að enginn aðili svari lið A hér að 
ofan. Aðilar sem óska eftir stuðningi skulu m.a. uppfylla 
kröfur um fjarskiptaleyfi, fjárhagslegan styrk, reynslu af 
uppbyggingu og rekstri sambærilegra kerfa o. fl. 

C.  Eiganda mögulegra fyrirliggjandi fjarskiptainnviða 
í sveitarfélögunum sem er tilbúinn að leggja þá til við 
uppbygginguna gegn endurgjaldi sem bjóðist öllum sem 
lýsa yfir áhuga á uppbyggingu samkvæmt B á jafnræðis-
grundvelli og bjóðist einnig ef enginn svarar lið A og/eða 
B hér að ofan.

D. Upplýsingum um tengistaði (heimili og fyrirtæki) þar 
sem fjarskiptafélag býður í dag aðgang að opnu aðgangs-
kerfi með a.m.k. 100Mb/s flutningsgetu innan sveitarfélag-
anna. 

Áhugasamir skulu senda tilkynningu til Barkar  
Brynjarssonar hjá Tæknisviði Uppsveita á netfangið 
borkur@sudurland.is  fyrir kl. 12:00 þann 29. nóvember 
2016. Í tilkynningunni skal koma fram nafn og kennitala 
aðila, auk upplýsinga um ofangreint eftir því sem við á.

Hægt er að óska eftir nánari upplýsingum og skýringum 
og skulu slíkar fyrirspurnir sendar á netfangið:  
borkur@sudurland.is fyrir 22. nóvember 2016.

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.

 

Heilbrigðisstofnun Suðurlands, 
Breytingar - Útboð 20445  

Ríkiseignir óska eftir tilboðum í utanhússframkvæmdir fyrir Heil-
brigðisstofnun suðurlands, Selfossi. Breytingar á móttökusvæði í 
anddyri. Móttaka stækkuð og rými stúkuð af. Endurnýja innréttingar 
í móttöku og bakvinnslusvæði. Upphækkun hluta gólfs.  Endurgerð 
eldhúss, flutningur matsalar í hluta núverandi eldhúss. Endurgerð 
rannsóknarstofu, röntgenrýmis og myndgreiningar. Fjarlægja 
klæðningu af útvegg, stækkun glugga í núverandi útvegg. Viðgerð 
á steyptum útvegg.  Fjarlægja innréttingar, hurðir og karma, 
hlaðna innveggi loftaklæðningar og gólfefni.  Hlaðnir innveggir 
eru fjarlægðir og aðrir settir upp - hlaðnir- og gifsveggir. Gólfefni 
endurnýjað. Uppsetning kerfislofta. Málun, smíði og uppsetning 
innihurða og innréttinga. Raflagnir, vatns-, hita- og loftræsilagnir 
verða endurnýaðar.

Verktími hefst 4. janúar 2017 og því skal vera að fullu lokið eigi síðar 
en 4. september 2017.  

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 á skrifstofu Ríkis- 
kaupa, frá og með mánudeginum 31. okóber 2016.

Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum  22. nóvember 2016 klukkan 
14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Sjá þessa og aðrar útboðstilkynningar á utbodsvefur.is

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

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Garðaskóli
 • Stuðningsfulltrúi
 
Holtakot
 • Leikskólakennari
 
Ísafold
 • Hjúkrunarfræðingur á næturvaktir
 
Jónshús
 • Hlutastarf í dagvinnu – 
  tveir dagar í viku

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru 
hvattir til að sækja um.

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

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

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

TANNTÆKNIR
Laust er til umsóknar starf tanntæknis á Tannlæknastofu  
Sigríðar Rósu ehf.  á Réttarholtsvegi 3. Um er að ræða 50% stöðu.

Áhugasamir sendi umsóknir á box@frett.is: 
merktar „Tennur 2016“.  

Umsóknafrestur er til 7. nóvember

BÍLAVERKSTÆÐI
TIL SÖLU

Sérútbúið verkstæði fyrir trukka,  
sendiferðabíla og alla stærri bíla

 - til sölu. 

Verkstæðið er vel útbúið með 
fullbúni smurstöð og í góðum rekstri.

Nánari upplýsingar veitir: 
Þórhallur í síma: 777 1666 eða í 

tölvupósti: thormehf@gmail.com



SORPA b.s óskar eftir  
tilboðum í sorpböggunarpressu.  

 
Pressan skal afkasta að minnsta kosti 45 tonnum af 
sorpi á klukkustund miðað við sorp sem er með þéttleika 
150-200 kg/m3. 

Afhending útboðsgagna verður á skrifstofu SORPU bs, 
Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík, frá mánudaginn 31. október 
2016, kl. 13:00.  

Útboðsgögn eru á ensku og verða afhent á minnislykli.

Tilboðum skal skilað til SORPU bs, Gylfaflöt 5,

Innkaupadeild

Vegna samningaviðræðna um kaup á þjónustu við 
siglingar og veitingarekstur í Viðey - nr. 13816.

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

FORVAL

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

519 5500

Mánabraut 7                                             200  Kópavogur

74.900.000

166 fm auk 24 óskráðra fm Stutt í skóla, leikslóla og sund 

Þóra fasteignasali        777 2882 / thora@fastborg.is

Einstaklega sjarmerandi einbýlishús á einni hæð með frábæru útsýni yfir Arnarnesvoginn
Húsið sem hefur verið mikið endurnýjað s.l. 10 ár er bjart og opið með dásamlegu útsýni til 
suðurs, verönd og afgyrtur garður með skjólveggjum, lýsingu og yfirbyggðum palli að hluta 
tryggja að íbúa njóta allra sólardaga sem Ísland hefur upp á að bjóða.

Einstakt hús í vinsælu hverfi – rétt við sjávarsíðuna í Kópavogi – stutt í skóla, leikskóla og sund-
laug, auk gönguleiða meðfram strundinni umhverfis Kársnesið.

4 herbergi Bílskúr

sun. 30 okt kl 16:00-17:00 EINBÝLISHÚS MEÐ BÍLSKÚR
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MÁNABRAUT 7 – 200 KÓPAVOGUR
OPIÐ HÚS SUN. 30. OKTÓBER KL. 16.00 -17.00
Glæsilegt einbýlishús á fallegum útsýnisstað á Kársnesinu á einni 
hæð alls 165.9 fm með bílskúr. Þrjú svefnherbergi, baðherbergi, 
línherbergi, þvottahús, eldhús, stofa og borðstofa. Húsið stendur á 
fallegri 500. fm lóð neðan götu. Um 24.fm af óskráðu rými í kjallara. 

V. 74,9 millj.

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
NADIA KATRÍN BANINE 
Sölufulltrúi. Sími 692 5002

 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali.  S. 690 0820

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

Ertu að leita 
að talent?

Við finnum 
starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is

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

GLÆSILEG RAÐHÚS 
VIÐ ÍSLEIFSGÖTU 

BÆTAST Í HÓPINN HJÁ BÚSETA

BÚSETI húsnæðissamvinnufélag   •   Síðumúli 10   •   108 Reykjavík 
sími 520 5788   •   www.buseti.is   •   buseti@buseti.is

ÁVINNINGUR MEÐ BÚSETAÍBÚÐ  
•  Örugg búseta meðan þér hentar
•  Þú festir minni fjármuni í fasteign
•  Þú færð vaxtabætur líkt og eigandi
•  Lægri kaup- og sölukostnaður
•  Búseti sér um allt ytra viðhald á húsnæði
•  Hátt þjónustustig

OPIÐ HÚS  
miðvikud. 2. nóv.

kl. 17-18

ATH! 
AÐEINS TVÖ 

RAÐHÚS EFTIR

5 HERBERGJA RAÐHÚS - 145,6 m2
20% Búseturéttur
Verð kr. 10.500.000,- (Útborgun frá kr. 6.000.000,-)
Mánaðargreiðsla m.v. 20% búseturétt kr. 242.908,-

Mánaðargreiðsla innifelur fjármagnskostnað, skyldutryggingar, 
fasteignagjöld, hússjóð, þjónustugjald og framlag 
í viðhaldssjóð.

• Frábær staðsetning með óhindrað útsýni vestur Úlfarsárdalinn 
• Stutt á Úlfarsfell og önnur útivistarsvæði í óspilltri náttúru
• Örstutt í skóla og íþróttasvæði Fram
• Sundlaug, bókasafn og menningarmiðstöð munu rísa á svæðinu á næstu árum

Allar nánari 
upplýsingar á 
www.buseti.is
og á skrifstofu 
Búseta í síma 
520 5788



Allar nánari 
upplýsingar á 
www.buseti.is
og á skrifstofu 
Búseta í síma 
520 5788

BÚSETI húsnæðissamvinnufélag   •   Síðumúli 10   •   108 Reykjavík 
sími 520 5788   •   www.buseti.is   •   buseti@buseti.is

GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR 
Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR
BÆTAST Í HÓPINN HJÁ BÚSETA
2ja - 4ra HERBERGJA ÍBÚÐIR Í ÞVERHOLTI OG EINHOLTI

ÁVINNINGUR MEÐ BÚSETAÍBÚÐ  
•  Örugg búseta meðan þér hentar
•  Þú festir minni fjármuni í fasteign
•  Þú færð vaxtabætur líkt og eigandi
•  Lægri kaup- og sölukostnaður
•  Búseti sér um allt ytra viðhald á húsnæði
•  Hátt þjónustustig

VERÐDÆMI: EINHOLT 10
2ja herb. íbúð - 73,7 m2
Val um 5-30% búseturétt. Mánaðargjald frá kr. 160.123,-

Mánaðargreiðsla innifelur fjármagnskostnað, skyldutryggingar, 
hita, fasteignagjöld, hússjóð, þjónustugjald og framlag 
í viðhaldssjóð.

OPIÐ HÚS  
í sýningaríbúð
Þverholti 23

mánud. 30. okt.
kl. 17-18

• Íbúðir afhendast fullbúnar með gólfefnum

• Vandaðar innréttingar frá GKS

• Spanhelluborð og blástursofn

• Stæði í bílgeymslu fylgir öllum íbúðum

• Rafmagnstengi við öll sérbílastæði

• Aðstaða til hjólaviðgerða í kjallara

• Aðgengi að sal og „laundromat“ Smiðjuholts

• Glæsilegur innri garður með dvalarsvæðum

• Fyrirmyndar aðgengi og hljóðvist



Barðavogur 21
104 REYKJAVÍK

Björt 2ja herb. ósamþykkt íbúð á jarðhæð í 
þríbýli. Flísar á gólfum. Geymsla og sameign. 
LAUS STRAX

STÆRÐ: 59 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

21.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Kerhraun 37
801 SELFOSS

Eign fyrir vandláta. Stórglæsilegt heilsárshús 
í Grímsnes- Grafningshreppi. Húsið er skráð 
114,6 fm ásamt 12 fm. gestahúsi. Húsið stendur á 
6.280 fm eignarlóð með fallegu útsýni. 

STÆRÐ: 126,6 fm HEILSÁRSHÚS HERB: 5

44.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Hellnar Snæfellsnesi
356 SNÆFELLSBÆR

Úr landi Melabúðar er dásamlegt land til sölu. 
Glæsilegt útsýni til allra átta og hinn tignarlegi 
Snæfellsjökull gnæfir yfir. Lögbýlisréttur fylgir. 
Upplýsingar veitir Kolbrún s: 696-0707

STÆRÐ: 12 HA

18.000.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Ferjuvað 1
110 REYKJAVÍK

Falleg þriggja herbergja íbúð með sérinngangi 
og sérafnotarétti. Íbúðn er 72,2 fm og geymslan 
7,3, parket á gólfum og eikar innréttingar, þvot-
tahús innan íbúðar.

STÆRÐ: 79,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

31.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Friggjarbrunnur 14-16
113 REYKJAVÍK

Nýjar íbúðir í vönduðu húsi. Íbúðirnar skilast 
fullbúnar að innan, með gólfefnum, öllum 
ljósum uppsettum og innbyggðri uppþvottavél.  
Einungis 3 íbúðir eftir. 103-202-205

STÆRÐ: 130-155 fm FJÖLBÝLI       HERB: 4-5

49,9 - 57,8 M
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Dalhús 69
112 REYKJAVÍK

Virkilega fallegt raðhús með sérstæðum bílskúr.  
4 svefnherberg, stórt baðherbergi og gesta-
salerni, stórar og bjartar stofur, opið eldhús. Öll 
aðkoma og frágangur á garði mjög snyrtileg. 

STÆRÐ: 207 fm RAÐHÚS      HERB: 5

62.500.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Fossagata 11
101 REYKJAVÍK

Einstaklega falleg hæð og ris í virðulegu eldra 
húsi í litla-Skerjafirði. Var áður 2 íbúðir og 
auðvelt að nota sem slíkt í dag. Hús í mjög 
góðu ástandi. Eign sem vert er að skoða.

STÆRÐ: 126,9 fm HÆÐ       HERB: 5-6

63.500.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Austurkór 4-6
203 KÓPAVOGUR

Húsin skilast tilbúin til innréttinga að innan og 
fullbúin að utan með grófjafnaðri lóð. Áltré 
gluggar, hiti í gólfi, aukin lofthæð, þrjú rúmgóð 
svefnherbergi.Stutt í alla helstu þjónustu.

STÆRÐ: 176 fm PARHÚS      HERB: 5

57.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Frakkastígur 24A Bláa húsið
101 REYKJAVÍK

Huggulega íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi, 
inngangur sameiginlegur með neðri hæð. Hátt 
til lofts og rúmgóð rými. Annað: Leyfi er til að 
bæta við hæð ofan á húsið og setja svalir

STÆRÐ: 52,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

29.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    29. okt 13:00 – 14:00

OPIÐ HÚS    30. okt 16:00 – 16:45

OPIÐ HÚS    30. okt 14:30 – 15:00

OPIÐ HÚS    30. okt 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    31. okt 17:30 – 18:00



Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Stefán Jarl Martin
Lögg. leigumiðlari. 
Aðstoðarmaður fasteignasala

892 9966
stefan@fastlind.is

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali

699 5008
hannes@fastlind.is

Kristján Þ. Hauksson

696 1122
kristjan@fastlind.is

Löggiltur fasteignasali

Allar nánari upplýsingar veita:

Fallegt skrifstofuhúsnæði með einstöku útsýni
Turnahvarf 8
Fasteignasala kynnir:LIND 

Hlíðasmári 6, 201 Kópavogur

Til sölu 3000 fm. mjög fallegt skrifstofuhúsnæði á tveimur til þremur hæðum að Turnahvar� 8 
Kópavogi. Húsið stendur mjög hátt, einstaklega fallegt útsýni. 
Kaupandi getur ráðið skipulagi að mestu leyti. 

Húsið gæti fengist afhent nóvember 2017.



Stakkholt 2b, íbúð 202
105 Reykjavík
Glæsileg íbúð með bílageymslu.

Stærð: 97 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2015

Fasteignamat: 40.250.000

Verð: 49.900.000
RE/MAX Senter kynnir stílhreina, bjarta og vel skipulagða 3ja herbergja íbúð með suður svölum á
2.hæð í viðhaldsléttu lyftuhúsi. Vandaðar og stílhreinar innréttingar frá GKS og eldhútæki frá Electrolux.
Íbúðin skiptist í forstofu, 2 svefnherbergi, opna stofu með útgengi út á svalir, eldhús með uppþvottavél,
baðherbergi og þvottaaðstöðu innan íbúðar. Sér geymsla er í sameign.
Íbúðinni fylgir mjög rúmgott sérbílastæði í lokuðu bílastæðahúsi sem staðsett er beint við innganginn.

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

Ingunn H Nielsen
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

vigdis@remax.is

ingunn@remax.is

Opið
Hús

Á sunnudaginn 30. okt. kl. 15:00-16:00

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

414 4700

611 6007

Unufell 33 
111 Reykjavík
Opið hús 29 okt 15.00 - 15.30

Stærð: 97,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1972

Fasteignamat: 21.600.000

Verð: 29.400.000
RE/MAX Senter kynnir kynnir í einkasölu: Falleg 4ra herbergja íbúð á þriðju hæð (gengið upp tvær) í
Unufelli 33.
Fallegt eldhús með nýjum borðplötum, Þrjú svefnherbergi öll rúmgóð. Ágætis baðherbergi og
yfirbyggðar svalir. Búið er að opna stofuna út á yfirbyggðu svalirnar og er þar falleg borðstofa.
Nýtt parket á eldhúsi og stofu 2016. Nýjir gluggar 2002,
Kristín Ósk, kor@remax.is s.822-6800 / Ástþór Reynir arg@remax 414-4700

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Kristín Ósk
Sölufulltrúi

arg@remax.is

kor@remax.is

Opið hús..

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

899 6753

8226800

Bústaðavegur 75
108 Reykjavík
Hlýleg og vel skipulögð íbúð

Stærð: 90,7 fm
Fjöldi herbergja:  4
Byggingarár: 1951

Fasteignamat: 30.600.000

Verð: 36.900.000

RE/MAX  SENTER  og  Guðlaugur  kynna  hlýlega  og  vel  skipulagða  81,8  fm,  4  herbergja  íbúð  með  þremur
svefnherbergjum  og  sérinngangi  á  Bústaðavegi  75,  108  Reykjavík.  Eitt  mjög  rúmgott  svefnherbergi  og  tvo
barnaherbergi,  annað þeirra  er  rúmgott  en hið  seinna er  í  minni  kantinum.  Á lóð fyrir  framan hús er  8,9  fm
sérgeymsluskúr, byggður úr timbri á steyptum grunni sem fylgir eigninni. Samtals er íbúð og sérgeymsla 90,7
fm. Stutt er í alla þjónustu, skóla og leikskóla. Stór sameiginlegur garður með hita í stétt er bæði að framan
hús og aftan.

Nýr  þakkantur  var  settur  á  húsið  sem og  þakrennur  árið  2016.  Gluggar  lagaðir  að  hluta  og  pússaðir  upp  á
suðurhlíð árið 2016. Skipt var um gler í gluggum á norðurhlið árið 2012. Hús að utan var múrviðgert og málað
2012. Hiti í stétt að fram hús og aftan.

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

Guðlaugur Jónas
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

gulli@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 30. OKT. FRÁ KL 18:00-18:30

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

414 4700

661-6056

Hofakur 5
210 Garðabær
Vönduð og falleg eign

Stærð: 157,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 47.200.000

Verð: 59.900.000

RE/MAX Senter og Guðlaugur kynna mjög vandaða og vel skipulagða 5 herbergja 141,9 fm íbúð á 2 hæð til
hægri í mjög snyrtilegu og nýlegu fjölbýli með lyftu. Gott útsýni er yfir Garðabæ og út á sjó frá svölum íbúðar.

Þrjú svefnherbergi, eldhús opið inn í borðstofu og hluta stofu, gólfefni er eikarplanka parket, eldhúsinnrétting
úr  eik  með  granít  eldhúsborðplötum  ásamt  góðum  eldhústækjum.  Útgengi  er  út  frá  stofu  út  á  stórar  8.  fm
suður svalir með svalalokunum. Baðherbergi er með eikarinnréttingu, flíslagt með gólfhita ásamt bæði baðkari
og  sturtu.  Þvottahús  innan  íbúðar  með  gólfhita  og  flísum  á  gólfi.  Stór  15,4  fm  sérgeymsla  er  í  kjallara
sameignar.

Samtals er íbúð og geymsla 157,3 fm ásamt sérmerktu bílastæði í lokaðri bílageymslu með aðgengi að eigin
þvottaaðstöðu innan bílageymslu og sér dekkjageymslu fyrir íbúa sameignar.

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

Guðlaugur Jónas
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

gulli@remax.is

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 30. OKTÓBER KL. 16:30-17:00

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

414 4700

661-6056

RE/MAX SENTER KYNNIR: 
Til sölu tæplega 1100 fm gróin lóð á besta stað í Fossvogi við 
göngustíginn í enda á lokuðum botn- langa. Útivistarsvæði, 
skólar og íþróttasvæði innan seilingar. Á lóðinni stendur fokhelt 
einingarhús sem stóð til að rífa að mestum hluta. Samþykktar 
teikn- ingar eru fyrir nýju húsi sem byggt yrði á grunni þess sem 
fyrir er. Teikningin er eftir Pálmar Kristmundsson arkitekt og gerir 
ráð fyrir 327 fm einbýlishúsi á einni hæð. 

Stórar stofur, 2 -3 barnaherbergi, hjónasvíta. Lofthæð í stofum 
3,93 metrar og herbergjaálmu 2,8 metrar.

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

Láland 23
108 Reykjavík

Einstakt tækifæri til að eignast nýtt 
330 fm einbýlishús á einni hæð í Fossvogi

Senter

Upplýsingar veitir Gunnar Sverrir í síma 862 2001

Sunnuflöt 30
210 Garðabær
Einstök staðsetning

Stærð: 225,5 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1967

Fasteignamat: 68.200.000

Verð: Tilboð

Fallegt og vel skipulagt einbýlishús á  einstökum stað neðan við götu á flötunum þar sem útsýnið er hraunið
og  óskert  náttúran.  Húsið  er  á  einni  hæð samtals,  225  fm  að  stærð,  þar  af  er  bílskúrinn  38,5  fm.  Lóðin  er
samtals  1,161  fm  að  stærð  og  heimild  er  til  að  stækka  húsið.  Húsið  er  teiknað  af  Kjartani  Sveinssyni.  Á
svefnherbergisgangi  eru  fjögur  svefnherbergi  og  eitt  baðherbergi.  Húsið  hefur  fengið   gott  viðhald,
innréttingarnar  eru  upprunalegar  og  sjarmerandi  í  "sixtísstíl".  Gólfefni  eru  parket  úr  hlyn  og  flísar.  Gróinn
garður  með  veröndum  og  nýlegum  heitum  potti  og  gufubaði.

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

Jóhanna
Gustavsdóttir

Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

johanna@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudaginn 30.okt.kl.16:00-16:30

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

414 4700

698-9470

Berjarimi 36
112 Reykjavík
Sérinngangur - afgirtur sérgarður.

Stærð: 86,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1996

Fasteignamat: 23.400.000

Verð: 32.900.000
Góð 3ja herbergja íbúð á jarðhæð á friðsælum og fjölskylduvænum stað í Grafarvogi. Sérinngangur er í
íbúðina. Afgirtur sérgarður út frá stofu. Útsýni yfir Snæfellsjökul úr stofu.

Gengið er inn í lokaða forstofu og svo inn í gang. Þaðan er gengið inn aðrar vistarverur íbúðarinnar. Í
íbúðinni eru tvö svefnherbergi sem eru með góðum fataskápum, eldhús, baðherbergi, stofa og
þvottahús. Sérgeymsla í sameignarrými í kjallara.

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

hrafnhildur@remax.is

Bókið skoðun!
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414 4700

862 1110

Bogahlíð 10
105 Reykjavík
Útsýnisíbúð

Stærð: 117,8 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1967

Fasteignamat: 35.850.000

Verð: 43.500.000
Vel skipulögð og mikið endurnýjuð 6 herb. íbúð á þriðju og efstu hæð á góðum stað í hlíðunum. Íbúðin
er með þremur svefnherbergjum og auka herbergi í sameign með aðgangi að sameiginlegu
baðherbergi sem er tilvalið til útleigu. Endurnýjað eldhús, baðherbergi og fataskápar. 15 fm rúmgóðar
svalir með panorama útsýni yfir borgina. Aðeins tvær íbúðir í stigagangi. Sér geymsla í sameign.

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

Jóhanna Gustavsdóttir
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

vigdis@remax.is

johanna@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 31.okt.kl.17:30-18:00 

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

414 4700

698-9470

Espigerði 2
108 Reykjavík
Íbúð á 6. hæð - útsýni!

Stærð: 133,3 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 1974
Fasteignamat: 38.000.000

Verð: 44.500.000
Góð 3ja til 4ra herbergja íbúð á tveimur hæðum á 6. hæð í vinsælu lyftuhúsi. Tvennar svalir, í austur og
vestur. Gengið inn á neðri hæð íbúðarinnar. Þar er gestasnyrting og eldhús, borðstofa og stofa í opnu
rými. Úr borðstofu er gengið út á austursvalir. Tréstigi liggur á milli hæða og á efri hæðinni eru tvö
svefnherbergi í dag (voru áður þrjú), sjónvarpsrými, baðherbergi og þvottahús/geymsla. Úr
hjónaherberginu er gengið út á vesturssvalir. Góðir fataskápar á gangi. Sérgeymsla í sameignarrými.

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

hrafnhildur@remax.is

Bókið skoðun!
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414 4700

862 1110

Hverfisgata 74
101 Reykjavík
MIKIÐ ENDURNÝJUÐ!

Stærð: 78,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1949

Fasteignamat: 25.000.000

Verð: 36.900.000
Vel skipulögð íbúð á 2.hæð með svölum í vel viðhöldnu fjölbýli á frábærum stað í miðbænum.
3 svefnherbergi. Góð stofa með útgengi á suðvestursvalir. Baðherbergi, eldhús og rafmagn innan
íbúðar nýlega endurnýjað.
Nýtt parket árið 2011.
Húsið var málað og múrað árið 2009.
Á norðurhlið íbúðarinnar voru gluggar endurnýjaðir árið 2008.

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

BRYNJAR
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

bi@remax.is

Opið
Hús

SUNNUDAGINN 30.OKT KL. 16-16.30
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414 4700

666 8 999

Jónsgeisli 27
113 Reykjavík
Vandað hús í fjölskylduvænu hverfi

Stærð: 241,8 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2005

Fasteignamat: 70.050.000

Verð: 84.000.000
Vandað og fallegt einbýlishús á tveimur hæðum á góðum stað í Grafarholti. Húsið stendur innst í
botnlanga og neðan við götu. Útsýni úr stofu og eldhúsi yfir Úlfarsfell og Esjuna. Á efri hæðinni er m.a.
gestasnyrting með sturtu, eldhús og stofa og á neðri hæðinni 4 góð svefnherbergi og baðherbergi.
Sérsmíðaðar innréttingar.
Hús staðsett í afar barnvænu hverfi þar sem mikil og góð hverfavitund er til staðar. Stutt göngufæri út í
fjölbreytta náttúru, fallegar göngu- og hlaupaleiðir og á golfvöllinn

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

hrafnhildur@remax.is

Bókið skoðun!
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414 4700

862 1110

Njálsgata 38
101 Reykjavík
Falleg perla í miðbænum 

Stærð: 69,9 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1909

Fasteignamat: 24.200.000

Verð: 37.900.000
Afar hlýlegt og kósí sérbýli í hjarta miðborgarinnar. Við húsnúmerið eru þrjár fasteignir, samtengdar
hver annarri nánast eins og um raðhús væri að ræða og hver og ein með sérinngang á jarðhæð.
Sameiginlegur garður, sem er að megninu til matjurta- og kryddjurtagarður. Kjallarinn er skráður 33,7
fm hjá FMR, hæðin 32,7 fm og risið 3,5 fm (góður gólfflötur í risi en lofthæð um 155cm). Gengið inn í
stofu og eldhús í opnu rými á miðhæð. Í kjallara er baðherbergi og geymsla. Í risi er svefnaðstaða.

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

hrafnhildur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag 30.okt. 16:00-16:30
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414 4700

862 1110

Norðurbyggð 2
815 Þorlákshöfn
Endaraðhús á einni hæð

Stærð: 167,9 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1984

Fasteignamat: 20.950.000
Bílskúr: Já

Verð: 25.900.000
HUGGULEGT ENDARAÐHÚS MEÐ FJÓRUM SVEFNHERBERGJUM, rúmgóðri forstofu, stofu með
útgengi út í garð til suðurs, baðherbergi, eldhúsi, geymslu, búri og rúmgóðum bílskúr með sjálfvirkum
hurðaopnara.
Sjón er sögu ríkari. Allar frekari upplýsingar veitir Sigrún í síma 8640061 eða á sigrun@remax.is

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

Sigrún Gréta
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

vigdis@remax.is

sigrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sun. 30.okt. kl.16.30-17.30
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414 4700

864 0061

Oddsholt 27
Grímsnes- og grafningshreppur
Sumarbústaður í eignarlandi

Stærð: 46,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1966

Fasteignamat: 7.730.000

Verð: 12.900.000
SUMARHÚS Á EIGNARLÓÐ í vinsælli frístundabyggð í Oddsholti í Grímsnes- og Grafningshr.
Rafmagnshlið er inn á svæðið. Umhverfis húsið er timburpallur og gróin lóð með geymsluskúr og
fánastöng. Eldhús og stofa eru í opnu rými með kamínu. Þrjú svefnherbergi og baðherbergi. Von er á
hitaveitu innan tíðar. Aðeins 5 mín. akstur er að Borg þar sem er sundlaug, verslun og bensínstöð.
Einnig er afar stutt í Sólheima og í fárra kílómetra fjarlægð er fleiri afþreyingu og þjónustu að finna.
Sigrún s.8640061

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

Sigrún Gréta
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

vigdis@remax.is

sigrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnud. kl.14.30-15.15

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

414 4700

864 0061

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

Við leitum að einbýlishúsum
Senter

RE/MAX Senter leitar að einbýlishúsum í eftirtöldum hverfum:

Í skólahverfi Álfhólsskóla í Kópavogi eða í næsta nágrenni. 
Viðskiptavinur er búinn að selja. 

Á Völlunum í Hafnarfirði. Þarf að vera 4-5 svefnherbergi. 
Viðskiptavinur er búinn að selja.

Allar ábendingar eru vel þegnar

Vígdís R.S. Helgadóttir
Löggiltur fasteignasali

vigdis@remax.is
414 4700

Guðrún Þ. Helgadóttir
Sölufulltrúi

gudrun@remax.is
820 0490



Stakkholt 2b, íbúð 202
105 Reykjavík
Glæsileg íbúð með bílageymslu.

Stærð: 97 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2015

Fasteignamat: 40.250.000

Verð: 49.900.000
RE/MAX Senter kynnir stílhreina, bjarta og vel skipulagða 3ja herbergja íbúð með suður svölum á
2.hæð í viðhaldsléttu lyftuhúsi. Vandaðar og stílhreinar innréttingar frá GKS og eldhútæki frá Electrolux.
Íbúðin skiptist í forstofu, 2 svefnherbergi, opna stofu með útgengi út á svalir, eldhús með uppþvottavél,
baðherbergi og þvottaaðstöðu innan íbúðar. Sér geymsla er í sameign.
Íbúðinni fylgir mjög rúmgott sérbílastæði í lokuðu bílastæðahúsi sem staðsett er beint við innganginn.

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

Ingunn H Nielsen
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

vigdis@remax.is

ingunn@remax.is

Opið
Hús

Á sunnudaginn 30. okt. kl. 15:00-16:00

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

414 4700

611 6007

Unufell 33 
111 Reykjavík
Opið hús 29 okt 15.00 - 15.30

Stærð: 97,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1972

Fasteignamat: 21.600.000

Verð: 29.400.000
RE/MAX Senter kynnir kynnir í einkasölu: Falleg 4ra herbergja íbúð á þriðju hæð (gengið upp tvær) í
Unufelli 33.
Fallegt eldhús með nýjum borðplötum, Þrjú svefnherbergi öll rúmgóð. Ágætis baðherbergi og
yfirbyggðar svalir. Búið er að opna stofuna út á yfirbyggðu svalirnar og er þar falleg borðstofa.
Nýtt parket á eldhúsi og stofu 2016. Nýjir gluggar 2002,
Kristín Ósk, kor@remax.is s.822-6800 / Ástþór Reynir arg@remax 414-4700

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Kristín Ósk
Sölufulltrúi

arg@remax.is

kor@remax.is

Opið hús..

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

899 6753

8226800

Bústaðavegur 75
108 Reykjavík
Hlýleg og vel skipulögð íbúð

Stærð: 90,7 fm
Fjöldi herbergja:  4
Byggingarár: 1951

Fasteignamat: 30.600.000

Verð: 36.900.000

RE/MAX  SENTER  og  Guðlaugur  kynna  hlýlega  og  vel  skipulagða  81,8  fm,  4  herbergja  íbúð  með  þremur
svefnherbergjum  og  sérinngangi  á  Bústaðavegi  75,  108  Reykjavík.  Eitt  mjög  rúmgott  svefnherbergi  og  tvo
barnaherbergi,  annað þeirra  er  rúmgott  en hið  seinna er  í  minni  kantinum.  Á lóð fyrir  framan hús er  8,9  fm
sérgeymsluskúr, byggður úr timbri á steyptum grunni sem fylgir eigninni. Samtals er íbúð og sérgeymsla 90,7
fm. Stutt er í alla þjónustu, skóla og leikskóla. Stór sameiginlegur garður með hita í stétt er bæði að framan
hús og aftan.

Nýr  þakkantur  var  settur  á  húsið  sem og  þakrennur  árið  2016.  Gluggar  lagaðir  að  hluta  og  pússaðir  upp  á
suðurhlíð árið 2016. Skipt var um gler í gluggum á norðurhlið árið 2012. Hús að utan var múrviðgert og málað
2012. Hiti í stétt að fram hús og aftan.

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

Guðlaugur Jónas
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

gulli@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 30. OKT. FRÁ KL 18:00-18:30

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

414 4700

661-6056

Hofakur 5
210 Garðabær
Vönduð og falleg eign

Stærð: 157,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 47.200.000

Verð: 59.900.000

RE/MAX Senter og Guðlaugur kynna mjög vandaða og vel skipulagða 5 herbergja 141,9 fm íbúð á 2 hæð til
hægri í mjög snyrtilegu og nýlegu fjölbýli með lyftu. Gott útsýni er yfir Garðabæ og út á sjó frá svölum íbúðar.

Þrjú svefnherbergi, eldhús opið inn í borðstofu og hluta stofu, gólfefni er eikarplanka parket, eldhúsinnrétting
úr  eik  með  granít  eldhúsborðplötum  ásamt  góðum  eldhústækjum.  Útgengi  er  út  frá  stofu  út  á  stórar  8.  fm
suður svalir með svalalokunum. Baðherbergi er með eikarinnréttingu, flíslagt með gólfhita ásamt bæði baðkari
og  sturtu.  Þvottahús  innan  íbúðar  með  gólfhita  og  flísum  á  gólfi.  Stór  15,4  fm  sérgeymsla  er  í  kjallara
sameignar.

Samtals er íbúð og geymsla 157,3 fm ásamt sérmerktu bílastæði í lokaðri bílageymslu með aðgengi að eigin
þvottaaðstöðu innan bílageymslu og sér dekkjageymslu fyrir íbúa sameignar.

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

Guðlaugur Jónas
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

gulli@remax.is

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 30. OKTÓBER KL. 16:30-17:00

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

414 4700

661-6056

RE/MAX SENTER KYNNIR: 
Til sölu tæplega 1100 fm gróin lóð á besta stað í Fossvogi við 
göngustíginn í enda á lokuðum botn- langa. Útivistarsvæði, 
skólar og íþróttasvæði innan seilingar. Á lóðinni stendur fokhelt 
einingarhús sem stóð til að rífa að mestum hluta. Samþykktar 
teikn- ingar eru fyrir nýju húsi sem byggt yrði á grunni þess sem 
fyrir er. Teikningin er eftir Pálmar Kristmundsson arkitekt og gerir 
ráð fyrir 327 fm einbýlishúsi á einni hæð. 

Stórar stofur, 2 -3 barnaherbergi, hjónasvíta. Lofthæð í stofum 
3,93 metrar og herbergjaálmu 2,8 metrar.
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Láland 23
108 Reykjavík

Einstakt tækifæri til að eignast nýtt 
330 fm einbýlishús á einni hæð í Fossvogi

Senter

Upplýsingar veitir Gunnar Sverrir í síma 862 2001

Sunnuflöt 30
210 Garðabær
Einstök staðsetning

Stærð: 225,5 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1967

Fasteignamat: 68.200.000

Verð: Tilboð

Fallegt og vel skipulagt einbýlishús á  einstökum stað neðan við götu á flötunum þar sem útsýnið er hraunið
og  óskert  náttúran.  Húsið  er  á  einni  hæð samtals,  225  fm  að  stærð,  þar  af  er  bílskúrinn  38,5  fm.  Lóðin  er
samtals  1,161  fm  að  stærð  og  heimild  er  til  að  stækka  húsið.  Húsið  er  teiknað  af  Kjartani  Sveinssyni.  Á
svefnherbergisgangi  eru  fjögur  svefnherbergi  og  eitt  baðherbergi.  Húsið  hefur  fengið   gott  viðhald,
innréttingarnar  eru  upprunalegar  og  sjarmerandi  í  "sixtísstíl".  Gólfefni  eru  parket  úr  hlyn  og  flísar.  Gróinn
garður  með  veröndum  og  nýlegum  heitum  potti  og  gufubaði.

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

Jóhanna
Gustavsdóttir

Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

johanna@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudaginn 30.okt.kl.16:00-16:30

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

414 4700

698-9470

Berjarimi 36
112 Reykjavík
Sérinngangur - afgirtur sérgarður.

Stærð: 86,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1996

Fasteignamat: 23.400.000

Verð: 32.900.000
Góð 3ja herbergja íbúð á jarðhæð á friðsælum og fjölskylduvænum stað í Grafarvogi. Sérinngangur er í
íbúðina. Afgirtur sérgarður út frá stofu. Útsýni yfir Snæfellsjökul úr stofu.

Gengið er inn í lokaða forstofu og svo inn í gang. Þaðan er gengið inn aðrar vistarverur íbúðarinnar. Í
íbúðinni eru tvö svefnherbergi sem eru með góðum fataskápum, eldhús, baðherbergi, stofa og
þvottahús. Sérgeymsla í sameignarrými í kjallara.

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

hrafnhildur@remax.is

Bókið skoðun!

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

414 4700

862 1110

Bogahlíð 10
105 Reykjavík
Útsýnisíbúð

Stærð: 117,8 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1967

Fasteignamat: 35.850.000

Verð: 43.500.000
Vel skipulögð og mikið endurnýjuð 6 herb. íbúð á þriðju og efstu hæð á góðum stað í hlíðunum. Íbúðin
er með þremur svefnherbergjum og auka herbergi í sameign með aðgangi að sameiginlegu
baðherbergi sem er tilvalið til útleigu. Endurnýjað eldhús, baðherbergi og fataskápar. 15 fm rúmgóðar
svalir með panorama útsýni yfir borgina. Aðeins tvær íbúðir í stigagangi. Sér geymsla í sameign.

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

Jóhanna Gustavsdóttir
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

vigdis@remax.is

johanna@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 31.okt.kl.17:30-18:00 

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

414 4700

698-9470

Espigerði 2
108 Reykjavík
Íbúð á 6. hæð - útsýni!

Stærð: 133,3 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 1974
Fasteignamat: 38.000.000

Verð: 44.500.000
Góð 3ja til 4ra herbergja íbúð á tveimur hæðum á 6. hæð í vinsælu lyftuhúsi. Tvennar svalir, í austur og
vestur. Gengið inn á neðri hæð íbúðarinnar. Þar er gestasnyrting og eldhús, borðstofa og stofa í opnu
rými. Úr borðstofu er gengið út á austursvalir. Tréstigi liggur á milli hæða og á efri hæðinni eru tvö
svefnherbergi í dag (voru áður þrjú), sjónvarpsrými, baðherbergi og þvottahús/geymsla. Úr
hjónaherberginu er gengið út á vesturssvalir. Góðir fataskápar á gangi. Sérgeymsla í sameignarrými.

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

hrafnhildur@remax.is

Bókið skoðun!

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

414 4700

862 1110

Hverfisgata 74
101 Reykjavík
MIKIÐ ENDURNÝJUÐ!

Stærð: 78,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1949

Fasteignamat: 25.000.000

Verð: 36.900.000
Vel skipulögð íbúð á 2.hæð með svölum í vel viðhöldnu fjölbýli á frábærum stað í miðbænum.
3 svefnherbergi. Góð stofa með útgengi á suðvestursvalir. Baðherbergi, eldhús og rafmagn innan
íbúðar nýlega endurnýjað.
Nýtt parket árið 2011.
Húsið var málað og múrað árið 2009.
Á norðurhlið íbúðarinnar voru gluggar endurnýjaðir árið 2008.

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

BRYNJAR
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

bi@remax.is

Opið
Hús

SUNNUDAGINN 30.OKT KL. 16-16.30

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

414 4700

666 8 999

Jónsgeisli 27
113 Reykjavík
Vandað hús í fjölskylduvænu hverfi

Stærð: 241,8 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2005

Fasteignamat: 70.050.000

Verð: 84.000.000
Vandað og fallegt einbýlishús á tveimur hæðum á góðum stað í Grafarholti. Húsið stendur innst í
botnlanga og neðan við götu. Útsýni úr stofu og eldhúsi yfir Úlfarsfell og Esjuna. Á efri hæðinni er m.a.
gestasnyrting með sturtu, eldhús og stofa og á neðri hæðinni 4 góð svefnherbergi og baðherbergi.
Sérsmíðaðar innréttingar.
Hús staðsett í afar barnvænu hverfi þar sem mikil og góð hverfavitund er til staðar. Stutt göngufæri út í
fjölbreytta náttúru, fallegar göngu- og hlaupaleiðir og á golfvöllinn

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

hrafnhildur@remax.is

Bókið skoðun!

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

414 4700

862 1110

Njálsgata 38
101 Reykjavík
Falleg perla í miðbænum 

Stærð: 69,9 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1909

Fasteignamat: 24.200.000

Verð: 37.900.000
Afar hlýlegt og kósí sérbýli í hjarta miðborgarinnar. Við húsnúmerið eru þrjár fasteignir, samtengdar
hver annarri nánast eins og um raðhús væri að ræða og hver og ein með sérinngang á jarðhæð.
Sameiginlegur garður, sem er að megninu til matjurta- og kryddjurtagarður. Kjallarinn er skráður 33,7
fm hjá FMR, hæðin 32,7 fm og risið 3,5 fm (góður gólfflötur í risi en lofthæð um 155cm). Gengið inn í
stofu og eldhús í opnu rými á miðhæð. Í kjallara er baðherbergi og geymsla. Í risi er svefnaðstaða.

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

hrafnhildur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag 30.okt. 16:00-16:30

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

414 4700

862 1110

Norðurbyggð 2
815 Þorlákshöfn
Endaraðhús á einni hæð

Stærð: 167,9 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1984

Fasteignamat: 20.950.000
Bílskúr: Já

Verð: 25.900.000
HUGGULEGT ENDARAÐHÚS MEÐ FJÓRUM SVEFNHERBERGJUM, rúmgóðri forstofu, stofu með
útgengi út í garð til suðurs, baðherbergi, eldhúsi, geymslu, búri og rúmgóðum bílskúr með sjálfvirkum
hurðaopnara.
Sjón er sögu ríkari. Allar frekari upplýsingar veitir Sigrún í síma 8640061 eða á sigrun@remax.is

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

Sigrún Gréta
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

vigdis@remax.is

sigrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sun. 30.okt. kl.16.30-17.30

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

414 4700

864 0061

Oddsholt 27
Grímsnes- og grafningshreppur
Sumarbústaður í eignarlandi

Stærð: 46,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1966

Fasteignamat: 7.730.000

Verð: 12.900.000
SUMARHÚS Á EIGNARLÓÐ í vinsælli frístundabyggð í Oddsholti í Grímsnes- og Grafningshr.
Rafmagnshlið er inn á svæðið. Umhverfis húsið er timburpallur og gróin lóð með geymsluskúr og
fánastöng. Eldhús og stofa eru í opnu rými með kamínu. Þrjú svefnherbergi og baðherbergi. Von er á
hitaveitu innan tíðar. Aðeins 5 mín. akstur er að Borg þar sem er sundlaug, verslun og bensínstöð.
Einnig er afar stutt í Sólheima og í fárra kílómetra fjarlægð er fleiri afþreyingu og þjónustu að finna.
Sigrún s.8640061

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

Sigrún Gréta
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

vigdis@remax.is

sigrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnud. kl.14.30-15.15

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

414 4700

864 0061

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

Við leitum að einbýlishúsum
Senter

RE/MAX Senter leitar að einbýlishúsum í eftirtöldum hverfum:

Í skólahverfi Álfhólsskóla í Kópavogi eða í næsta nágrenni. 
Viðskiptavinur er búinn að selja. 

Á Völlunum í Hafnarfirði. Þarf að vera 4-5 svefnherbergi. 
Viðskiptavinur er búinn að selja.

Allar ábendingar eru vel þegnar

Vígdís R.S. Helgadóttir
Löggiltur fasteignasali

vigdis@remax.is
414 4700

Guðrún Þ. Helgadóttir
Sölufulltrúi

gudrun@remax.is
820 0490



Sumar/heilsárshús á draumastað í Hvalfirði

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
lögg.fasteignasali 
Sími: 896-5222 
ingolfur@valholl.is

19,5
millj 50+ fm

Sumarhús 4 herbergi

Hitaveita/útsýni

Fallegur 50 fm 
bústaður+stórt svefnloft 
á frábærum útsýnisstað 
skammt frá Saurbæ á 
Hvalfj.strönd. Hitaveita. 
Heitur pottur. Kjarrivaxin 
lóð, Magnað útsýni á 
fjörðinn+fjöllin í kring.

Smiðjuvegur 6. Gott verslunar/lager bil

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
lögg.fasteignasali 
Sími: 896-5222 
ingolfur@valholl.is

24,9
millj 110 fm

Atv.húsnæði Einn salur

Góð staðsetning 

Mjög gott atvinnu/
verslunar/þjónustu bil 
á áberandi stað við 
Smiðjuveginn. Lofthæð 
3,2 m. Mögul.á innk.hurð. 
Einn salur,eldhúskrókur 
og snyrting. Laust 
fljótlega. Ingólfur sýnir.

588 4477
Allir þurfa þak yfir höfuðið

Heiðar  
Friðjónsson
Sölustjóri
Löggiltur  
fasteignasali B.Sc
693 3356 

Ingólfur Geir 
Gissurarson
Framkvæmdastjóri
Lögg.fasteignasali og 
leigumiðlari
896 5222

Margrét 
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is
588 4477

Pétur Steinar
Jóhannsson
Aðstoðarm. 
fasteignasala
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla 
Pétursson
Löggiltur  
fasteignasali
899 9083

Herdís Valb. 
Hölludóttir
Lögfræðingur 
og lögg.fasteignasali
694 6166

Erlendur 
Davíðsson
Löggiltur fasteignasali 
Skjalagerð, Forstm.
útibús Ólafsvík
897 0199
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Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteigna sala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Valhöll  fasteignasala    |     Síðumúla 27    |     Sími 588 4477    |     www.valholl . is

Fagleg þjónusta - 
Vönduð vinnubrögð

Granaskjól 17. Einbýli með aukaíbúð

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
lögg.fasteignasali 
Sími: 896-5222 
ingolfur@valholl.is

64,5
millj 145 fm

Einbýli 6 herbergi

Aukaíbúð

Einbýlsihús, m.aukaíbúð, 
sænskt timburhús, upphafl.
nýtt einbýli+lélegur bílskúr. 
Rétt stærð ca 190fm. 
Þarfnast standsetningar 
utan sem innan. 
Opið hús sunnudag 
kl.16:00 - 16:30

Borgarholtsbraut - efri sérhæð+bílsk.réttur

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
lögg.fasteignasali 
Sími: 896-5222 
ingolfur@valholl.is

37,5
millj 105 fm

Einbýli 3 herbergi

Sérhæð

Logafold 62-sérinngagnur-Laus við kaupsam.

Nánari upplýsingar:
Herdís Hölludóttir 
lögg. fasteignasali
Sími 694-6166
herdis@valholl.is

Björt og rúmgóð 3ja herb. 
íbúð á neðri hæð í fallegu 
og rótgrónu hverfi í 
Grafarvogi. Sérinngangur, 
sólríkur garður, 2 svefnh., 
falleg sameign.

31.9
millj 85,6 fm

Tvíbýlishús 4-5 herbergi

Sérinngangur

Einbýli á flottum stað í mosf - Ásland 18  

Nánari upplýsingar:
Herdís Hölludóttir 
lögg. fasteignasali
Sími 694-6166
herdis@valholl.is

Glæsilega staðsett 327.8 
fm. einbýlishús á tveimur 
hæðum á góðum stað í 
Mosfellsbæ. Útsýni, 4 stór 
svefnh. 3 stofur, arinn, 
sólstofa, suðurverönd, 
heitur pottur, stór bílskúr

64.9
millj 327.8 fm

Einbýli 5+ herbergi

Góð 
staðsetning 

Holtsgata 39 – 101, Rvk - LAUS VIÐ KAUPS.

Nánari upplýsingar:
Herdís Hölludóttir 
lögg. fasteignasali
Sími 694-6166
herdis@valholl.is

Björt og rúmgóð 4ra 
herb. íbúð á fyrstu hæð 
á góðum stað í 101 
Reykjavík. 3 góð svefnh. 
Gott skipulag.

45
millj 102.1 fm

Tvíbýlishús 4 herbergi

Rúmgóð

Fagrihjalli 80 – Kóp. -  PAR/RAÐHÚS

Nánari upplýsingar:
Herdís Hölludóttir 
lögg. fasteignasali
Sími 694-6166
herdis@valholl.is

174.5 fm., 5 herb. parhús 
á tveimur til þremur 
hæðum við Fagrahjalla 
í Kópavogi. Útsýni, 3 
svefnh. Góð staðsetning. 
Barnvænt hverfi.

55.9
millj 174.5 fm

Parhús 5 herbergi

Góð 
staðsetning 

Lindarberg 28 - opið hús sun. 30. okt

Nánari upplýsingar:
Herdís Hölludóttir 
lögg. fasteignasali
Sími 694-6166
herdis@valholl.is

OPIÐ HÚS SUNNUD. 30. 
OKT. KL. 13:00-13:30 
Á LINDARBERGI 28 - 
LÆKKAÐ VERÐ – LAUST 
Fallegt parhús, innb. 
bílskúr, 3 svefnh., sólríkur 
garður og glæsilegt 
útsýni.

59.9
millj 228.6 fm

Parhús 4-5 herbergi

Góð 
staðsetning 

Þórðarsveigur – falleg 3-4ra herb.

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

Vel  með farinn 3ja herb. 
íbúð á 4. hæð, geymsla 
með glugga innan íbúðar, 
sem hægt er að nota 
sem herbergi, fallegar 
innréttingar og gólfefni, 
stæði í bílastæðahúsi.

35,9 
millj 95,6 fm

Fjölbýli 3 herbergi

Lyftuhús

Glæsileg útsýnisíbúð

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

Glæsileg fullbúin 
Penthouseíbúð, með ca 
100 fm svölum, afhendist 
tilbúin í desember, þrjú 
herbergi, glæsilegar 
innréttingar, bílskýli.

72 
millj 177 fm

Fjölbýli 5 herbergi

Lyftuhús

Falleg 4ra herb. við Friggjarbrunn

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

Vel skipulögð 104 fm, 
4ra herb. íbúð í nýju húsi 
í Úlfarsárdal. Glæsilegar 
innréttingar.  Íbúðin 
er til afhendingar í lok 
nóvember. Stæði  í opnu 
bílahúsi.

41,9
millj 104 fm

Fjölbýli 4 herbergi

Lyftuhús

Glæsileg 3ja við Skyggnisbraut 30

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
lögg. fasteingasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

Glæsileg fullbúin 3ja herb. 
íbúð með gólfefnum og 
glæsilegur innréttingum 
við Skyggnisbraut, 
tilbúin til afhendingar við 
kaupsamning.  Pantið 
skoðun

37,9
millj 92 fm

Fjölbýli 3 herbergi

Lyftuhús

Tilbúin ný 3ja við Skyggnisbraut 26

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

Glæsileg fullbúin 3ja herb. 
íbúð með gólfefnum og 
glæsilegur innréttingum 
við Skyggnisbraut, 
tilbúin til afhendingar við 
kaupsamning.  Pantið 
skoðun

39,9
millj 93 fm

Fjölbýli 3 herbergi

Lyftuhús/
bílskýli

Ný 2ja herb. í Úlfarsárdal

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
lögg. fasteingasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

Glæsileg fullbúin 2ja herb. 
íbúð með gólfefnum og 
glæsilegur innréttingum 
við Friggjarbrunn, 
tilbúin til afhendingar í 
desember. Pantið skoðun.

30,9 
millj 61 fm

Fjölbýli 2 herbergi

Lyftuhús

Falleg og velskipulögð efri 
sérhæðm.sérinngangi, 3 
svefnherbergi, suður svalir, 
þvottahús í íbúð, stofa 
m.góðri lofthæð. Góð 
staðsetning í Vesturbæ 
Kóp. Sér bílastæði. 
Geymsluskúr.


