
  Mjög góð tölvufærni, áhersla á  
færni í Excel

  Hæfni í mannlegum samskiptum  
og teymisvinnu

  Hæfni til að miðla upplýsingum 

Nánari upplýsingar um star�ð veita 
Hrafnhildur Kristjánsdóttir, hópstjóri 
reikningshalds (hrafnhildur.k@
vedur.is)  og Borgar Ævar Axelsson, 
mannauðsstjóri (borgar@vedur.is)  
í síma 522 6000. 

Laun taka mið af kjarasamningum 
ríkisins og viðeigandi stéttarfélags.

Um er að ræða 100% starf.

Helstu verkefni og ábyrgð 
Sérfræðingur í reikningshaldi ber m.a. 
ábyrgð á verkefnaskrá Veðurstofunnar, 
hefur umsjón með heildarverkefnaáætlun 
og útbýr árs�órðungsstöðumat verkefna 
ásamt ýmsum kostnaðargreiningum. 
Reikningagerð og almenn gjaldkerastörf 
eru einnig á ábyrgð sérfræðings.

Menntunar- og hæfniskröfur
  Bachelorgráða í viðskiptafræði eða 

sambærileg menntun sem nýtist í star�
  Haldgóð reynsla af kostnaðargreiningu, 

s.s. ABC
  Nákvæmni í vinnubrögðum og 

tölugleggni
  Frumkvæði og sjálfstæði í star�

www.vedur.is
522 6000

Móttöku og 
skrifstofustarf

Sérfræðingur 
í reikningshaldi

Umsækjendur eru vinsamlega  
beðnir um að sækja um stör�n á  
www.starfatorg.is

Umsóknarfrestur starfanna er til og 
með 16. október nk. 

Veðurstofa Íslands er opinber stofnun 
sem heyrir undir umhverfis- og auðlinda-
ráðuneytið. Hjá stofnuninni starfa um 
130 manns með fjölbreytta menntun og 
starfsreynslu sem spannar mörg fræða-
svið. Auk þess starfa um 120 manns við 
athugana- og eftirlitsstörf víðsvegar um 
landið. Hlutverk stofnunarinnar er öflun, 
varðveisla og  úrvinnsla gagna, sem og 
miðlun upplýsinga á helstu eðlisþáttum 
jarðarinnar, þ.e. lofti, vatni, jörð, snjó, 
jöklum og hafi. Starfsemin fer fram á 
fjórum sviðum: Eftirlits- og spásviði, 
Athugana- og tækni sviði, Úrvinnslu- 
og rannsóknasviði, Fjár mála- og 
rekstrarsviði og Skrifstofu for stjóra. 
Nánari upplýsingar um stofnunina má 
finna á heimasíðu hennar www.vedur.is

Gildi Veðurstofunnar eru þekking, 
áreiðanleiki, framsækni og samvinna. 
Ráðningar hjá stofnuninni munu taka 
mið af þessum gildum.

Helstu verkefni og ábyrgð 
Hlutverk móttökuritara felst m.a. í sím-  
svörun og svörun almennra fyrir spurna, 
skjala vörslu, forskrán ingu reikn inga sem 
berast, inn kaupum rekstrar vara, umsjón 
með póst send ingum auk ann arra 
til fallandi ritara- og skrif stofu starfa.

Menntunar- og hæfniskröfur
  Stúdentspróf
  Farsæl reynsla af skrifstofustörfum
  Þjónustulund og færni í miðlun 

upplýsinga 
  Færni í mannlegum samskiptum
  Þekking á skjalavörslu 
  Góð tölvufærni
  Skipulögð vinnubrögð

  Frumkvæði og geta til að vinna  
undir álagi

  Góð færni í íslensku og ensku

Nánari upplýsingar um star�ð veita 
Ingveldur Björg Jónsdóttir, hópstjóri 
rekstrar (ingveldur@vedur.is) og  
Borgar Ævar Axelsson, mannauðsstjóri 
(borgar@vedur.is) í síma 522 6000.

Laun taka mið af kjarasamningum ríkisins 
og viðeigandi stéttarfélags.

Um er að ræða 100% starf.

Bæði stör�n eru á Fjármála- og 
rekstrarsviði Veðurstofu Íslands.

S TA R F S S T Ö Ð :
R E Y K J AV Í K

U M S Ó K N I R :
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U M S Ó K N A R F R E S T U R :
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V I L T  Þ Ú  V E R Ð A  H L U T I 
A F  G Ó Ð U  F E R Ð A L A G I ?

Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði að vera hluti af  
góðu ferðalagi þeirra sem fara um flugvelli félagsins og íslenska flugstjórnarsvæðið.
 
Nú vantar okkur fleiri til að vera hluti af góðu ferðalagi með okkur.

R A F V I R K I 
Helstu verkefni eru vinna við brautarlýsingu  
og aðflugs- og flugleiðsögukerfi. Viðhald hús- 
stjórnarkerfa og almenn raflagnavinna.  
Starfið krefst talsverðra ferðalaga innanlands.

Hæfniskröfur

• Sveinspróf í rafvirkjun
• Reynsla af rekstri og viðhaldi smá-,  
 lág- og háspennukerfa
• Kunnátta í iðntölvustýringum æskileg
• Þekking á flugmálum er kostur

F L U G V A L L A R S T A R F S M A Ð U R
Á  R E Y K J A V Í K U R F L U G V E L L I
Helstu verkefni eru snjóruðningur, hálkuvarnir 
og flugvernd ásamt björgunar- og slökkvi- 
þjónustu. Viðhald bygginga, bifreiða, þunga- 
vinnuvéla auk annara tækja og ýmis önnur  
störf tengd flugvallarrekstri og umhverfi 
flugvallarins. Um vaktavinnu eru að ræða.

Hæfniskröfur

• Aukin ökuréttindi eru skilyrði
• Reynsla af slökkvistörfum, snjóruðningi  
 og hálkuvörnum er kostur
• Vinnuvélapróf er kostur
• Kröfur eru gerðar til líkamlegs atgervis
• Almenn tölvukunnátta æskileg

Upplýsingar um starfið veitir Valgeir Ólason,  
þjónustustjóri, valgeir.olason@isavia.is.

Upplýsingar um starfið veitir  
Árni Páll Hafsteinsson, deildarstjóri,  
arni.hafsteinsson@isavia.is.
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Isavia hefur hlotið gullmerki PwC fyrir launajafnré�i í jafnlaunaú�ekt PwC árlega frá 2015. Við erum stolt af þeirri 
niðurstöðu og er hún í takt við jafnré�isáætlun félagsins sem hefur það að markmiði að nýta hæfni, kra¥a og 
kunná�u starfsmanna til fulls án þess að kynbundin mismunun eigi sér stað.

Gunnlaugur sér meðal annars um að öll
ljós á Akureyrarflugvelli séu í góðu lagi.
Hann er hluti af góðu ferðalagi.
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Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@365.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@365.is 512 5426



Spennandi starf

Félagsmálastjóri

 Capacent — leiðir til árangurs

Sveitarfélagið Norðurþing varð 
til árið 2006 við sameiningu 
�ögurra sveitarfélaga. 
Þéttbýliskjarnarnir í 
sveitarfélaginu eru Húsavík, 
Kópasker og Raufarhöfn. Í 
upphafi ársins 2017 voru íbúar 
sveitarfélagsins alls 2963.  
 
Mikill vöxtur er í atvinnulífinu 
í Þingeyjarsýslum og íbúum 
að �ölga. Því eru �ölbreytt og 
spennandi verkefni framundan 
í þjónustu við �ölskyldur á 
svæðinu. 
 
Konur jafnt sem karlar eru hvött 
til að sækja um starfið.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4829 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf í félagsráðgjöf, sálfræði, lögfræði eða annað 
háskólapróf sem nýtist í starfi er skilyrði, framhaldsmenntun 
sem nýtist er kostur. 
Reynsla af stjórnun og rekstri kostur.
Reynsla af áætlanagerð og stefnumótun kostur.
Þekking á lögum og reglugerðum er varða starfsemina kostur.
Þekking og reynsla af félagsþjónustu sveitarfélaga er kostur.
Þekking og reynsla á starfsumhverfi opinberrar  
stjórnsýslu kostur.
Góðir forystu-, skipulags- og samskiptahæfileikar.
Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
Góð þekking og færni í tölvunotkun.
Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti.

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Umsóknarfrestur

16. október 

Starfssvið
Fagleg forysta í málefnum félagsþjónustunnar, gæðamál og 
þróun þjónustunnar.
Ábyrgð á stjórnun og rekstri.
Áætlanagerð og eftirfylgni.
Teymisvinna með öðrum sérfræðingum á �ölskyldusviði.
Stefnumótun og samningagerð.
Undirbúningur og eftirfylgni funda.
Upplýsingagjöf og samskipti við notendur, ráðuneyti og 
hagsmunaaðila.

Norðurþing óskar eftir öflugum aðila í starf félagsmálastjóra hjá sveitarfélaginu. Félagsmálastjóri hefur yfirumsjón með 
félagslegri þjónustu Norðurþings, en sveitarfélagið sinnir einnig félagsþjónustu við fimm nágrannasveitarfélög á grunni sérstaks 
þjónustusamnings. Undir þjónustuna fellur barnavernd, félagsþjónusta, jafnréttis- og öldrunarmál auk málefna fatlaðra.

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins

Framkvæmdastjóri 
mannauðs og nýliðunar 

 Capacent — leiðir til árangurs

Hlutverk Heilsugæslu 
höfuðborgarsvæðisins 
er að veita íbúum 
höfuðborgarsvæðisins 
aðgengilega, samfellda og 
alhliða heilsugæsluþjónustu. 
Þjónustan grundvallast 
á sérþekkingu á sviði 
heimilislækninga, hjúkrunar 
og heilsuverndar og byggir á 
víðtæku þverfaglegu samstarfi.  
 
Tekið er mið af 
jafnréttisstefnu Heilsugæslu 
höfuðborgarsvæðisins við 
ráðningar í laus störf.  
 
Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/5751 

Menntunar- og hæfniskröfur
Meistaragráða á sviði mannauðsmála er skilyrði.
Haldgóð reynsla af stjórnun mannauðsmála er nauðsynleg.
Þekking, reynsla og hæfni á sviði stjórnunar. 
Þekking á starfsmannamálum og kjarasamningum ríkisins 
er æskileg. 
Þekking á heilbrigðisþjónustu er æskileg.

•
•
•
•

•

•
•
•
• 
•
•

Umsóknarfrestur

16. október 

Starfssvið
Stefnumótun og samhæfing mannauðsmála.
Ráðgjöf og þjónusta við starfsmenn og stjórnendur.
Nýliðun, ráðningar og starfslok.
Starfsþróun, starfsmannasamtöl og upplýsingamiðlun.
Kjaramál, stofnanasamningar og samskipti við stéttarfélög.
Jafnréttismál, vinnuvernd og heilsuvernd.

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar starf framkvæmdastjóra mannauðs og nýliðunar. Hlutverk 
framkvæmdastjóra er að gegna forystu í stefnumótun, skipulagningu og samhæfingu á sviði mannauðs og nýliðunar 
og fylgja eftir framkvæmd stefnu á því sviði í samvinnu við aðra stjórnendur.  Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á skipulagi 
mannauðsmála Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. 

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

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

Capacent — leiðir til árangurs

Raftákn er verkfræðistofa 
á rafmagnssviði stofnuð 
1. júní 1976. Hjá Raftákni 
starfa nú 33 starfsmenn, 
á Akureyri og í Reykjavík, 
verkfræðingar, tæknifræðingar, 
iðnfræðingar, tækniteiknarar 
og skrifstofumaður. Fyrirtækið 
er rekið í þrem sviðum, 
byggingasviði, iðnaðarsviði og 
�arskiptasviði.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/5742 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf á sviði verkfræði, viðskipta eða önnur 
sambærileg háskólamenntun.
Reynsla af stjórnun og rekstri.
Þekking á sviði verkfræði er kostur.
Reynsla af markaðsmálum.
Leiðtogahæfni, innsæi og framúrskarandi hæfni í 
mannlegum samskiptum.
Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Umsóknarfrestur

16. október 

Starfssvið
Umsjón með daglegum rekstri og stjórnun.
Áætlanagerð, markaðsmál og kostnaðareftirlit.
Umsjón með starfsmannamálum.
Þátttaka í stefnumótunarvinnu í samvinnu við stjórn.
Samningagerð.
Önnur tilfallandi verkefni.

Verkfræðistofan Raftákn óskar eftir að ráða framkvæmdarstjóra til starfa. Leitað er að sjálfstæðum og metnaðarfullum 
einstaklingi með a�urðar samskiptahæfileika og jákvætt viðmót auk þekkingar á markaðsmálum og rekstri. Starfið veitir 
tækifæri til að vinna að þróun og eflingu fyrirtækisins með �ölbreyttum hópi starfsmanna.

Framkvæmdastjóri

Capacent — leiðir til árangurs

Fjarðabyggð er stærsta 
sveitarfélagið á Austurlandi 
og 10.stærsta sveitarfélag 
landsins. Veruleg uppbygging 
hefur átt sér stað í Fjarðabyggð 
á liðnum árum, bæði í þjónustu 
og atvinnulífi. Í sveitarfélaginu 
er hátt þjónustustig, 
framúrskarandi skólar 
ásamt öflugu menningar-, 
afþreyingar-, og íþróttastarfi. 
Náttúran er stórbrotin bæði 
til að njóta og til útivista. Íbúar 
sveitarfélagsins eru um 4700 
talsins í sex byggðarkjörnum. 
Þú ert á góðum stað í 
Fjarðabyggð. 
 
Launakjör taka mið af 
launakerfi sviðsstjóra hjá 
sveitarfélaginu. Konur jafnt 
sem karlar eru hvattar til þess 
að sækja um stöðuna.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/5743 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi.
Reynsla af stjórnun og rekstri.
Þekking á stefnumótandi áætlanagerð og gerð rekstrar- og 
�árhagsáætlana.
Þekking og/eða reynsla af gæða- og öryggismálum er 
kostur.
Reynsla af verklegum framkvæmdum hafna er kostur.
Þekking og reynsla af samningagerð er kostur.
Þekking og reynsla af starfsumhverfi opinberrar stjórnsýslu 
og/eða hafnarmála er kostur.
Forystu-, skipulags- og samskiptahæfileikar.
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti.

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Umsóknarfrestur

16. október 

Starfssvið
Ábyrgð á stjórnun og rekstri Fjarðabyggðarhafna.
Áætlanir, samningagerð og eftirlit með framkvæmdum og 
viðhaldi hafna.
Gæða og öryggismál.
Áætlanagerð og eftirfylgni.
Stefnumótun og samningagerð.
Undirbúningur og eftirfylgni funda. 
Samskipti við samstarfsaðila, ráðuneyti, opinberar stofnanir 
og hagsmunaaðila. 

Frekari starfslýsing og ábyrgð er að finna á  
www.�ardabyggd.is

Fjarðabyggð leitar að öflugum aðila í starf framkvæmdastjóra Fjarðabyggðarhafna. Framkvæmdastjóri hefur yfirumsjón 
með stjórnun og rekstri á Fjarðabyggðarhöfnum. Næsti yfirmaður er bæjarstjóri.

Við mönnum stöðuna

www.capacent.is 

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

ATVINNUAUGLÝSINGAR  3 L AU G A R DAG U R   3 0 .  S E P T E M B E R  2 0 1 7



www.intellecta.is

Alþjóðaviðskipti á sviði upplýsingatækni
Traust upplýsingatæknifyrirtæki leitar að öflugum einstaklingi til að starfa í teymi við 
uppbyggingu á neti samstarfsaðila.

Gott tækifæri, t.d. fyrir ungan og árangursdrifinn einstakling sem langar að starfa við 
útflutning á hugviti og lausnum fyrir alþjóðleg stórfyrirtæki.

Sjá nánar á www.intellecta.is

www.intellecta.is

Áhugavert starf í bókhaldi
Við leitum að bókara fyrir einn af okkar traustu viðskiptavinum í Reykjavík. Starfið felst meðal 
annars í færslu bókhalds, afstemmingum, uppgjörum á virðisaukaskatti og skilum á gögnum til 
endurskoðanda í samráði við fjárreiðustjóra. 

Leitað er að viðskiptafræðingi eða viðurkenndum bókara með starfsreynslu á sviði bókhalds.

Sjá nánar á www.intellecta.is

Ármúli 2  ı  108 Reykjavík  ı  Sími 480 6000

Samgöngustofa óskar eftir að ráða tvo lögfræðinga til starfa í lögfræðideild 
stofnunarinnar. Starfshlutfall er 100%. Um er að ræða annars vegar 
ótímabundna ráðningu og hins vegar ráðningu til 12 mánaða með möguleika 
á framhaldi.

Lögfræðingum
Samgöngustofa leitar að
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Umsóknarfrestur 
er til 16. október

Hægt er að sækja 
um starfið rafrænt á 
samgongustofa.is/storf

Upplýsingar um 
Samgöngustofu má finna 
á samgongustofa.is

Í boði er spennandi starf hjá metnaðarfullri 
stofnun í alþjóðlegu umhverfi. Við bjóðum upp á 
góða starfsaðstöðu og frábæra vinnufélaga. 

     Menntunar- og hæfniskröfur

•  Grunn- og meistaranám í lögfræði

•  Reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu er æskileg

•  Reynsla eða þekking á Evrópurétti og EES-samningnum 
er æskileg

•  Reynsla eða þekking á samgöngumálum er æskileg

•  Mjög gott vald á íslensku og ensku, í rituðu
og töluðu máli

•  Góð færni í einu Norðurlandamáli  

•  Frumkvæði, skipulögð og nákvæm vinnubrögð
og sjálfstæði í starfi 

•  Góð samskiptahæfni, og gagnrýnin
og lausnamiðuð hugsun

Í starfinu felst m.a. undirbúningar við gerð lagafrumvarpa og reglugerða og þátttaka
í vinnu við innleiðingu reglugerða Evrópusambandsins á sviði samgöngumála í 
samvinnu við samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið. Skrif álitsgerða og 
framsetning lögfræðilegs efnis. Lögfræðileg ráðgjöf og úrvinnsla svara á erindum 
sem berast stofnuninni, með áherslu á umferðarmál. Samskipti við innlend 
stjórnvöld og hagsmunaaðila og þátttaka í alþjóðlegu samstarfi.

VR-15-025

Nánari upplýsingar veitir Dagur Benónýsson, dagur@n1.is
Áhugasamir sæki um á www.n1.is – merkt Framtíðarstörf.

Framtíðarstarf á 
líflegum vinnustað
Við leitum að kraftmiklum og áreiðanlegum 
starfsmönnum í almenna smur- og hjólbarðaþjónustu  
á þjónustuverkstæði okkar á höfuðborgarsvæðinu.

•    Reynsla af smurþjónustu
•    Þjónustulipurð og samskiptahæfni

Hæfniskröfur

Öll hjólbarðaverkstæði N1 hafa hlotið vottun samkvæmt 
gæðaker� Michelin.

VÉLAMAÐUR 
ÓSKAST
Í ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ

Vélamaður óskast í þjónustumiðstöð 
Garðabæjar. 

Helstu verkefni og ábyrgð:
 • Almenn vélavinna, snjómokstur og 
  þrif á götum og göngustígum
 • Almennt viðhald á og við götur, 
  gangstéttar og graseyjar
 • Aðstoð við viðgerðir á vatnsveitu- og 
  fráveitulögnum
 • Ýmis smáverk vegna ábendinga 
  íbúa t.d. hreinsun bæjarins, 
  yfirmálun veggjakrots og fleira
 • Önnur verkefni sem til falla

Sjá nánari upplýsingar um starfið á 
heimasíðu Garðabæjar www.gardabaer.is.

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

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

 4 ATVINNUAUGLÝSINGAR  3 0 .  S E P T E M B E R  2 0 1 7  L AU G A R DAG U R



Okkur vantar fólk

Advania er alhliða þjónustufyrirtæki í upplýsingatækni og svara lausnir fyrirtækisins þörfum 
tugþúsunda viðskiptavina í atvinnulífinu. Advania er �ölskylduvænn vinnustaður og er vinnutíminn 
sveigjanlegur. Ef þú leitar að spennandi verkefnum, góðu vinnuumhverfi og hressum vinnufélögum,
þá finnur þú það hjá okkur. Við viljum nefnilega vera besti vinnustaður landsins!

Þekkingarstjóri 
Utanumhald fræðsluþjálfunar, mat á 
fræðsluþörf og umsjón með námskeiðum 
innan rekstrarlausna. Umsjón með skjölun
og samræmingu ferla innan sviðsins.

Við leitum að metnaðarfullum og drífandi einstaklingum sem hafa brennandi 
áhuga á upplýsingatækni og eru með þjónustulundina í lagi. Verkefnin 
framundan eru �ölmörg og tækifærin spennandi.

Verkefnastjóri
Vegna aukinna verkefna leitum við að 
verkefnastjóra í hýsingar- og rekstrarhóp á 
rekstrarlausnasviði. Viðkomandi þarf að hafa 
tæknilega reynslu og þekkingu úr 
upplýsingatæknigeiranum. 

Forritari í .Net 
Við óskum e�ir að bæta við okkur .NET forritara
sem mun starfa á hugbúnaðarlausnasviði 
Advania. Viðkomandi mun starfa við almenna 
hugbúnaðarþróun í Visual Studio .NET, 
þá sérstaklega bakendaforritun.

Tæknistjóri lykilviðskiptavina 
Vegna aukinna verkefna viljum við breikka 
hóp tæknistjóra lykilviðskiptavina. 
Við leitum að aðila með mikla reynslu af 
upplýsingatækni. Viðkomandi mun bera 
ábyrgð á tækniráðgjöf til lykilviðskiptavina.

Forritari á veflausnasviði 
Við óskum e�ir að bæta við okkur  
hugbúnaðarsérfræðingum til að taka þá� í 
spennandi verkefnum á sviði vefforritunar.

Forritari í samþæ�ingu og ferlavinnu 
Leitum að forritara til að starfa við hugbúnaðar- 
þróun í samþæ�ingarumhverfum á borð við
webMethods og TIBCO. Viðkomandi mun einnig 
vinna á sviði viðskiptaferlastjórnunar (BPM), 
Process Automation, Robotics og Big Data.

Salesforce sérfræðingur 
Við viljum �ölga í hópi hugbúnaðarsérfræðinga 
sem starfa við ráðgjöf og/eða forritun í Sales-
force. Viðkomandi mun vinna við aðlögun, 
ráðgjöf og hugbúnaðarþróun í Salesforce 
umhverfinu og Force.com. Æskilegt er að 
umsækjandinn hafi reynslu á þessu sviði
eða þekkingu sem nýtist. 

Tekið er á móti umsóknum á advania.is/atvinna
Einnig geta áhugasamir sent inn almenna umsókn.
Nánari upplýsingar: radningar@advania.is / 440 9000. 



MATREIÐSLUMAÐUR

HÆFNISKRÖFUR

• Matreiðslumenntun og hæfni til að elda
• Reynsla af rekstri á mötuneyti er kostur
• Reynsla af stjórnun og skipulagshæfni
• Góð samskiptahæfni

HELSTU VERKEFNI

• Daglegur rekstur mötuneytis
• Verkefnastjórn og mannaforráð
• Innkaup og birgðahald
• Matseld og skipulagning

Múlakaffi óskar eftir að ráða matreiðslumann til að sjá um rekstur á mötuneyti hjá
einum af viðskiptavinum sínum á höfuðborgarsvæðinu. Um er að ræða vinnustað

þar sem eldaðir eru um 400 matarskammtar á dag.

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsókn með ferilskrá á gudridur@mulakaffi.is
Umsóknarfrestur er til og með 10.október nk.

MÚLAKAFFI | Hallarmúla 1 | 108 Reykjavík | 553-7737 | mulakaffi@mulakaffi.is | www.mulakaffi.is
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EY óskar eftir vönum bókara

Um fjölbreytt verkefni er að ræða og þarf viðkomandi að 
hafa frumkvæði og getu til að starfa sjálfstætt og hafa 
ríka þjónustulund.  Um 100% starf er að ræða.

Hæfniskröfur
 ► Mikil reynsla af bókhaldsstörfum
 ► Góð þekking á dk bókhaldskerfi kostur en ekki 

skilyrði
 ► Enskukunnátta og kunnátta í excel
 ► Nákvæm og öguð vinnubrögð
 ► Kostur ef umsækjandi er viðurkenndur bókari

Forsenda fyrir gæðum og faglegum vinnubrögðum er að 
starfsfólki líði vel bæði á vinnustað og utan hans. Við erum 
sveigjanleg og reynum að koma til móts við ólíkar þarfir 
starfsmanna vegna vinnu og frítíma.

EY er alþjóðlegt endurskoðunar- og ráðgjafarfyrirtæki með um 
230.000 starfsmenn í 150 löndum.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist til Hildar Pálsdóttur,          
hildur.palsdottir@is.ey.com, eða í gegnum heimasíðu EY. 

Umsóknarfrestur er til og með 10. október n.k.

www.ey.is

Starf sérfræðings á  
meðferðar- og fóstursviði

Barnaverndarstofa auglýsir eftir sérfræðingi til starfa á 
meðferðar- og fóstursviði stofunnar. Um er að ræða fullt starf 
sem felur meðal annars í sér: 

•	Samskipti	og	ráðgjöf	við	barnaverndarnefndir,	fósturfor- 
eldra,	meðferðaraðila	á	vegum	Barnaverndarstofu	og	aðra	
fagaðila	vegna	skipulags	og	framkvæmdar	þjónustu	við	
börn	í	tilteknum	úrræðum.	

•	Umfjöllun	og	afgreiðslu	umsókna	sem	felur	meðal	annars	
í	sér	mat	á	upplýsingum	barnaverndarnefnda	og	annarra	
fagaðila	um	umönnunar-/meðferðarþörf	barna	og	viðeig- 
andi	þjónustu.	

•	Leiðbeiningar	og	gæðaeftirlit	við	gerð	og	framkvæmd	
meðferðarmarkmiða	og	-áætlana	vegna	barna	á	fóstur-	 
eða	meðferðarheimilum,	m.a.	börn	sem	glíma	við	alvarlega	
hegðunar-	og/eða	tilfinningaerfiðleika.	

Menntun og reynsla:
•	Krafa	um	meistarapróf	eða	sambærilegt	próf	af	heilbrigðis-	

eða félagssviði.
•	Krafa	um	þekkingu	á	sviði	frávika	í	hegðun	og	þroska	
barna	og	unglinga,	matsaðferðum,	greiningarhugtökum	og	
-tækjum	og	fjölbreyttum	aðferðum	í	meðferðarvinnu	með	
börnum	og	foreldrum.

•	Þekking	og	reynsla	af	barnaverndarstarfi,	sem	og	af	
	 gagnreyndum	aðferðum	í	þjónustu	við	börn	og	fjölskyldur	
	 er	æskileg.

Persónulegir eiginleikar:
•	Mikilvægt	er	að	búa	yfir	hæfni	til	að	vinna	skipulega,	
	markmiðatengt	og	lausnarmiðað.
•	Lögð	er	áhersla	á	góða	samstarfshæfni,	sveigjanleika	og	
jákvætt	viðhorf	til	skjólstæðinga	og	samstarfsaðila.	
•	Krafa	um	góða	íslenskukunnáttu	í	rituðu	og	töluðu	máli.
•	Krafa	um	góða	enskukunnáttu	og	æskileg	kunnátta	í	einu	
Norðurlandamáli.

Æskilegt	er	að	viðkomandi	geti	hafið	störf	sem	fyrst.	 
Við	úrvinnslu	umsókna	um	störfin	gildir	mat	Barnaverndar- 
stofu	á	hæfni	og	eiginleikum	umsækjenda.	Launakjör	eru	
samkvæmt	kjarasamningi	ríkisins	og	viðkomandi	stéttar-
félags.	Tekið	er	mið	af	jafnréttisáætlun	Barnaverndarstofu	 
við ráðningar á stofuna. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. október n.k. 

Nánari	upplýsingar		eru	veittar	hjá	Barnaverndarstofu	 
í	síma	530	2600	(www.bvs.is).	Umsóknir	skulu	berast	til	 
Barnaverndarstofu,	Borgartúni	21,	105	Reykjavík	eða	á	 
netfangið	bvs@bvs.is.	Öllum	umsóknum	verður	svarað	 
þegar	ákvörðun	um	ráðningu	hefur	verið	tekin.

Barnaverndarstofa

Ráðgjafi á sviði skipulagsmála
Alta leitar að góðum liðsmanni

Við leitum að áhugasömum einstaklingi 
sem hefur víða sýn og metnað til að ná 
frábærum árangri, auk sérþekkingar á 
sviði skipulagsmála - einkum á ramma- og 
deiliskipulagi.

Hæfniskröfur:
 » Háskólamenntun með framhaldsgráðu á sviði 

skipulags og/eða arkitektúrs
 » Forvitni, áhugi og frumkvæði
 » Virðing fyrir fjölbreyttum sjónarmiðum
 » Geta til að setja hlutina í margvíslegt samhengi 
 » Áhugi á að taka að sér fjölbreytt verkefni og 

kynna sér nýjungar
 » Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
 » Starfsreynsla á sviði skipulagsmála
 » Góð ritfærni

Alta er framsækið ráðgjafarfyrirtæki. 

Viðfangsefnin eru einkum á sviði 
skipulagsmála, byggðaþróunar, ferðaþjónustu, 
verkefnastjórnunar, stefnumótunar, 
umhverfismats áætlana og framkvæmda. 

Verkefnin eru fjölbreytt, þverfagleg, krefjandi 
og skemmtileg. Frjótt andrúmsloft, samhent 
starfsfólk og gott vinnuumhverfi gerir Alta að 
eftirsóttum vinnustað. 

Alta er með starfsstöðvar í Reykjavík og 
Grundarfirði.

Ef þú hefur áhuga á að vera með okkur 
í liði, sendu okkur umsókn á netfangið 
starf@alta.is.

Umsóknarfrestur er til og með 15. 
október næstkomandi. Fyrirspurnir 
sendist á sama netfang.Sjá nánar um okkur á www.alta.is
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Aðalskoðun hf. óskar eftir að ráða bifvélavirkja 
til starfa við skoðun ökutækja í Reykjanesbæ.  

Um framtíðarstarf er að ræða.  
Umsóknarfrestur er til 16. október.   

Sveinspróf í bifvélavirkjun skilyrði.

Aðalskoðun leggur áherslu á fagleg vinnubrögð við skoðun 
ökutækja og ríka þjónustulund, en í starfinu felast eðlilega 
mikil samskipti við viðskiptavini.

Nánari upplýsingar veita Pálmi Hannesson stöðvarstjóri 
og Hörður Harðarson fagstjóri. Sími 590 6900.

Umsóknir sendist til Pálma Hannessonar, palmi@adalskodun.
is. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum 
umsóknum verður svarað að loknum umsóknarfresti.

Aðalskoðun hf. er faggild óháð skoðunarstofa sem starfrækir 
í dag fjórar skoðunarstöðvar á höfuðborgarsvæðinu ásamt 
skoðunarstöð í Reykjanesbæ. Aðalskoðun sinnir einnig  
skoðunum í Grundarfirði, Ólafsfirði og Reyðarfirði.

Vísir hf. poszukuje marynarza do zatrudnienia na stale  
na statku Fjölnir GK 657. Fjölnir jest statkiem linowym  

z maszyna przynetowa.  
Podania mozna skladac na stronie Vísir www.visirhf.is

HÁSETI ÓSKAST 
Vísir hf. óskar eftir að fastráða 

háseta á Fjölnir GK 657. 
Fjölnir er línuveiðiskip með 

beitningarvél. 
Upplýsingar gefur Rúnar 
sími 856-5735, 851-2215 

eða á fjolnir@sjopostur.is.

www.landsvirkjun.is

Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafn launa-
úttekt PwC, sem stað festir að fyrirtækið 
greiðir körlum og konum jöfn laun fyrir 
sömu eða jafnverðmæt störf.

Landsvirkjun hvetur konur 
jafnt sem karla til að sækja 
um starfið.

Í starfinu felst meðal annars að leiða mótun stefnu og innleiðingu hennar 
í samvinnu við stjórnendur fyrirtækisins.Viðkomandi mun jafnframt 
vinna með öllum deildum fyrirtækisins að þróun árangursmælikvarða 
sem styðja við stefnuna og fylgir eftir markmiðum sem unnið er að hverju 
sinni. Forstöðumaður stefnumótunar miðlar stefnunni og verður virkur 
talsmaður hennar inn á við jafnt sem út á við í nánu samstarfi  
við yfirstjórn.

• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Leiðtogahæfileikar
• Reynsla af stefnumótun og innleiðingu stefnu
• Framúrskarandi kunnátta í öflun og framsetningu gagna
• Víðtæk þekking á viðskiptum, bæði alþjóðlega og innanlands
• Frumkvæði, drifkraftur og metnaður
• Góð kunnátta í ensku og a.m.k. einu Norðurlandamáli
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Við leitum að forstöðumanni 
stefnumótunar (director of 
corporate strategy)

Sótt er um starfið á vef Capacent, capacent.is. Nánari upplýsingar veitir 
Hilmar Hjaltason (hilmar.hjaltason@capacent.is). Umsóknarfrestur er til 8. október 2017.

Óskum eftir að ráða sölufulltrúa 

í Rekstrarland, rekstrarvöruverslun 

Olís í Vatnagörðum. 

Starfið felst í sölu- og ráðgjöf varðandi ýmis konar

atvinnutæki, heimilistæki, ræstiáhöld og fylgihluti

ásamt almennum afgreiðslustörfum í verslun.

Vinnutími er frá 9 til 18.

Umsóknir berist til  framkvæmdastjóra 

mannauðssviðs Olís, Ragnheiðar Bjarkar, 

á netfangið rbg@olis.is fyrir 9. október.

• Góð samskiptafærni

• Snyrtimennska

• Reynsla í sölumennsku er kostur

• Góð enskukunnátta er kostur

• Tölvufærni og kunnátta 

 (í helstu Microsoft Office  

 tölvuforritum og Navision)

HÆFNISKRÖFUR:

Rekstrarland er líflegur og skemmtilegur vinnustaður 

með fjölbreytta tengingu við allar helstu atvinnu-

greinar. Sérvöruverslun sem byggir á áratuga reynslu 

af sölu á sérhæfðum vörum í miklu úrvali og öflugum 

alþjóðlegum vörumerkjum.

SPENNANDI 
SÖLUSTARF

Það vantar vinnutímann og viltu breyta  mannauðsstjóra Olís í framkvæmdastjóra 

mannauðssviðs.

Vinnutími er frá 9-18. … setja það undir fyrstu málsgreinina á undan Umsóknir...
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Vinna & virkni
Ás styrktarfélag veitir fólki með fötlun fjölbreytta og met-
naðarfulla þjónustu. Vinnustaðir félagsins leita að drífandi og 
áhugasömu starfsfólki til að takast á við fjölbreytt verkefni í 
sveigjanlegu og skemmtilegu vinnuumhverfi. Karlmenn eru 
sérstaklega hvattir til að sækja um.
Þessa dagana eru margir nýliðar að bætast í hóp starfsmanna 
með fötlun og því þurfum við að fjölga í leiðbeinendahópnum. 
Fyrir er þéttur og öflugur starfsmannahópur með mikla reynslu 
og þekkingu.

Áhugasamir hafi samband við:
Sigurbjörgu Sverrisdóttur forstöðumann í Stjörnugróf,  
s. 414 0540/414 0560
Höllu Jónsdóttur forstöðumann í Ögurhvarfi, s. 414 0500
Valgerði Unnarsdóttur forstöðumann í Lyngási, Safamýri,  
s. 553 8228

Umsóknir má senda í gegnum heimasíðu félagsins,  
styrktarfelag.is eða á netföngin essy@styrktarfelag.is,  
halla@styrktarfelag.is eða valgerdur@styrktarfelag.is
 
Stöðurnar eru lausar nú þegar eða eftir samkomulagi.
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum. 

kopavogur.is

Kópavogsbær

   

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Aðstoðarleikskólastjóri í Austurkór  

· Deildarstjóri á Læk  

· Deildarstjóri í Austurkór  

· Leikskólakennari á Arnarsmára 

· Leikskólakennari á Efstahjalla  

· Leikskólakennari á Kópasteini 

· Leikskólakennari á Marbakka  

· Leikskólakennari á Núp

· Leikskólakennari eða starfsmaður á Læk 

· Leikskólakennari í Austurkór  

· Leikskólasérkennari á Austurkór  

· Leikskólasérkennari á Kópahvol  

Grunnskólar

· Forfallakennari í Hörðuvallaskóla 

· Frístundaleiðbeinendur í dægradvöl   
 Salaskóla  

· Frístundaleiðbeinendur í Kársnesskóla  

· Frístundaleiðbeinendur í Kópavogsskóla  

· Frístundaleiðbeinendur í Lindaskóla  

· Frístundaleiðbeinendur í Vatnsendaskóla  

· Matreiðslumaður í Salaskóla 

Velferðasvið

· Starfsmaður á heimili fyrir fatlað fólk 

· Forstöðumaður Þjónustumiðstöðvar   
 Kópavogsbæjar 

Umhverfissvið

· Verkstjóri hjá Vatnsveitu Kópavogsbæjar 

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

AÐFERÐAFRÆÐINGUR
Menntavísindastofnun Háskóla Íslands auglýsir eftir aðferðafræðingi í fullt starf. Starfið felur í sér fjölþætta 
ráðgjöf og stuðning við rannsakendur um mótun rannsókna og úrvinnslu gagna. Einnig við gerð og 
frágang gagnasafna.

STARFSSVIÐ
• Að styðja rannsakendur á Menntavísindasviði við 

aðferðafræðileg úrlausnarefni, m.a. við tölfræðilega 
úrvinnslu og vinnu með eigindleg gögn

• Að vinna að uppbyggingu rannsókna, m.a. með það 
fyrir augum að tengja saman ólíkar greinar

• Að vinna á vegum sviðsins með töluleg gögn
• Taka þátt í uppbyggingu stýrðra og/eða opinna 

gagnagrunna á sviði menntarannsókna
• Að byggja upp samstarf við starfsvettvang þeirra 

fagstétta sem Menntavísindasvið menntar
• Kennsla í aðferðafræði

STARFSSVIÐ
• Að styðja rannsakendur á Menntavísindasviði við 

aðferðafræðileg úrlausnarefni, m.a. við tölfræðilega 
úrvinnslu og vinnu með eigindleg gögn

• Að vinna að uppbyggingu rannsókna, m.a. með það 
fyrir augum að tengja saman ólíkar greinar

• Að vinna á vegum sviðsins með töluleg gögn
• Taka þátt í uppbyggingu stýrðra og/eða opinna 

gagnagrunna á sviði menntarannsókna
• Að byggja upp samstarf við starfsvettvang þeirra 

fagstétta sem Menntavísindasvið menntar
• Kennsla í aðferðafræði

 

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• Meistarapróf sem nýtist í starfinu
• Doktorspróf sem nýtist í starfinu er kostur 
• Góð þekking á megindlegri og eigindlegri 

aðferðafræði
• Staðgóð innsýn í rannsóknir og meðferð 

rannsóknagagna
• Gott vald á íslenskri og enskri tungu, bæði 

í ræðu og riti
• Afbragðs samskiptahæfni og lipurð í 

mannlegum samskiptum

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• Meistarapróf sem nýtist í starfinu
• Doktorspróf sem nýtist í starfinu er kostur 
• Góð þekking á megindlegri og eigindlegri 

aðferðafræði
• Staðgóð innsýn í rannsóknir og meðferð 

rannsóknagagna
• Gott vald á íslenskri og enskri tungu, bæði 

í ræðu og riti
• Afbragðs samskiptahæfni og lipurð í 

mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar veitir Kristín E. Harðardóttir, forstöðumaður 
Menntavísindastofnunar (krishar@hi.is), sími: 525 4165.

Umsóknarfrestur er til og með 30. október. 

Sjá nánar um starfið hi.is/laus_storf og starfatorg.is
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LEKTOR Í KENNSLUFRÆÐI ÍÞRÓTTA
OG LEKTOR Í ÞJÁLFUNARLÍFEÐLISFRÆÐI

Menntavísindasvið Háskóla Íslands auglýsir eftir tveimur lektorum í íþrótta- og heilsufræði

LEKTOR Í ÞJÁLFUNARLÍFEÐLISFRÆÐI

Laust er til umsóknar fullt starf lektors í 
þjálfunarlífeðlisfræði við Íþrótta-, tómstunda- og 
þroskaþjálfadeild Háskóla Íslands. 

Starfsskyldur felast í kennslu, rannsóknum og 
stjórnun. Umsækjendur skulu hafa lokið doktors- 
prófi. Krafist er þekkingar á líffæra- og lífeðlisfræði, 
lífaflfræði, starfrænni líffærafræði, þjálffræði og 
skyldum greinum. Lektorinn þarf að hafa kennslu- 
reynslu ásamt þekkingu og innsýn í störf íþrótta- og 
heilsufræðinga.

LEKTOR Í ÞJÁLFUNARLÍFEÐLISFRÆÐI

Laust er til umsóknar fullt starf lektors í 
þjálfunarlífeðlisfræði við Íþrótta-, tómstunda- og 
þroskaþjálfadeild Háskóla Íslands. 

Starfsskyldur felast í kennslu, rannsóknum og 
stjórnun. Umsækjendur skulu hafa lokið doktors- 
prófi. Krafist er þekkingar á líffæra- og lífeðlisfræði, 
lífaflfræði, starfrænni líffærafræði, þjálffræði og 
skyldum greinum. Lektorinn þarf að hafa kennslu- 
reynslu ásamt þekkingu og innsýn í störf íþrótta- og 
heilsufræðinga.

 

LEKTOR Í KENNSLUFRÆÐI ÍÞRÓTTA

Laust er til umsóknar fullt starf lektors í 
kennslufræði íþrótta við Íþrótta-, tómstunda- og 
þroskaþjálfadeild Háskóla Íslands.

Starfsskyldur felast í kennslu, rannsóknum og 
stjórnun. Umsækjendur skulu hafa lokið doktors- 
prófi með áherslu á kennslufræði íþrótta eða 
sambærilega faglega nálgun. Krafist er þekkingar á 
Aðalnámskrá í íþrótta- og heilsufræði, fræðilegri og 
hagnýtri kennslufræði íþrótta og heilsu, kennslu og 
þjálfun íþrótta í margbreytilegum hópi og námsmati 
íþrótta og skyldum greinum.

LEKTOR Í KENNSLUFRÆÐI ÍÞRÓTTA

Laust er til umsóknar fullt starf lektors í 
kennslufræði íþrótta við Íþrótta-, tómstunda- og 
þroskaþjálfadeild Háskóla Íslands.

Starfsskyldur felast í kennslu, rannsóknum og 
stjórnun. Umsækjendur skulu hafa lokið doktors- 
prófi með áherslu á kennslufræði íþrótta eða 
sambærilega faglega nálgun. Krafist er þekkingar á 
Aðalnámskrá í íþrótta- og heilsufræði, fræðilegri og 
hagnýtri kennslufræði íþrótta og heilsu, kennslu og 
þjálfun íþrótta í margbreytilegum hópi og námsmati 
íþrótta og skyldum greinum.

Nánari upplýsingar um störfin veita Anna Sigríður 
Ólafsdóttir deildarforseti í síma 525 5327 (annaso@hi.is) 
og Sigríður Lára Guðmundsdóttir formaður námsbrautar 
í íþrótta- og heilsufræði í síma 525 5562 (slg@hi.is).

Umsóknarfrestur er til og með 30. október.

Sjá nánar á hi.is/laus_storf og starfatorg.is
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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.

Spennandi vettvangur 
sem vert er að skoða!
Tollstjóri leitar að starfsfólki til starfa við tolleftirlit og greiningu í Reykjavík og á Keflavíkurflugvelli. Í boði eru áhugaverð 
og krefjandi störf sem henta jafnt konum sem körlum. Spennandi framtíðartækifæri eru fyrir rétta aðila. Viðkomandi 
fara í Tollskóla ríkisins og útskrifast sem tollverðir. Tollstjóri verndar samfélagið gegn ólögmætum inn- og útflutningi 
vöru sem getur haft í för með sér hættu fyrir öryggi, umhverfi og heilsu almennings.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kári Gunnlaugsson yfirtollvörður í síma 560-0300. 
Umsóknarfrestur er til 16. október næstkomandi. Sótt er um starfið rafrænt á www.tollur.is/laus-storf. 

Starfið felur m.a. í sér:
• Greiningu á áhættu vöru- og farþegaflæðis
• Tolleftirlit
• Skýrslugerð
• Samskipti við farþega, inn- og útflutningsaðila
• Tölfræðivinnslu
• Alþjóðlegt samstarf

Hæfniskröfur:
Stúdentspróf eða sambærileg menntun.   
Háskólamenntun æskileg.

Leitað er að einstaklingum með greiningarhæfileika.  
Viðkomandi þurfa einnig að búa yfir tölvufærni, skapandi 
hugsun, samskiptafærni, yfirsýn, frumkvæði, skipulags- 
hæfileikum, sjálfstæði og góðri enskukunnáttu. Starfið 
krefst aðferðafræðilegrar nálgunar og skipulagðra vinnu-
bragða.  Hreint sakavottorð og almenn ökuréttindi skilyrði.

Í tengslum við ráðningu þarf að þreyta þríþætt inntöku- 
próf, bæði skriflegt og líkamlegt, en nánari upplýsingar 
um það er að finna á www.tollur.is.   

Áætlað er að inntökuprófin verði haldin 23. október og  
24.október 2017. Tollstjóri áskilur sér rétt til að notast  
við hæfnipróf í ráðningarferlinu.

Hlutverk Tollstjóra er að vernda samfélagið  
og tryggja ríkinu tekjur. 

Gildi Tollstjóra eru traust, samvinna og framsækni.   
Ráðningar hjá embættinu taka mið af þeim.  

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra f.h. 
ríkissjóðs og Tollvarðafélags Íslands. Um starfskjör, réttindi og 
skyldur gilda að öðru leyti lög um réttindi og skyldur starfs-
manna ríkisins nr. 70/1996. 

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.

Félagsráðgjafi eða sálfræðingur 
óskast til starfa hjá félagsþjónustu 

Borgarbyggðar

Félagsþjónusta Borgarbyggðar leitar að félagsráðgjafa eða  
sálfræðingi til starfa. Um er að ræða 100% starf. 

Verkefni viðkomandi verða skipulögð eftir því hvort félags-
ráðgjafi eða sálfræðingur verður ráðinn í starfið en meðal 
verkefna er að annast greiningu og meðferð barnaverndar- 
mála, þjónusta og ráðgjöf við fólk með fötlun, félagsleg 
ráðgjöf og fjárhagsaðstoð, þátttaka í þverfaglegri teymis- 
vinnu og forvarnarstarf og fræðsla.

Menntun og hæfniskröfur:
• Starfsréttindi sem félagsráðgjafi eða sálfræðingur
• Reynsla á sviði barnaverndar æskileg
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sveigjanleiki í starfi
• Skipulagshæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi  
stéttarfélags við Samband íslenskra sveitarfélaga.

Samkvæmt starfsmannastefnu Borgarbyggðar er lögð  
áhersla á starfsþróun og sveigjanlegan vinnutíma og eru 
karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um starfið.

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og 
umsagnaraðilum berist til borgarbyggd@borgarbyggd.is 
fyrir 15. október 2017.

Frekari upplýsingar um starfið veita : 
Inga Vildís Bjarnadóttir, félagsmálastjóri í síma 433 7100, 
netfang: vildis@borgarbyggd.is og  
Anna Magnea Hreinsdóttir, sviðsstjóri fjölskyldusviðs í síma 
840 1522, netfang: annamagnea@borgarbyggd.is 

Fáist ekki félagsráðgjafi eða sálfræðingur til starfa kemur til 
greina að ráða einstakling með aðra háskólamenntun sem 
nýtist í starfi.

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ

Urriðaholtsskóli
   • Skólastjóri

 Akrar
   • Leikskólakennari

 Bæjarból
   • Deildarstjóri
   • Starfsfólk

 Holtakot
   • Leikskólakennari

 Fjölskyldusvið
   • Félagsráðgjafi í barnavernd
   • Verkefnastjóri á heimili fatlaðrar konu

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

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

www.vedur.is
522 6000

Sérfræðingur í 
mælarekstri

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um 
að sækja um star�ð á www.starfatorg.is

Umsóknarfrestur er til og með  
16. október nk.

Gildi Veðurstofunnar eru þekking, áreiðan-
leiki, framsækni og samvinna. Ráðningar 
hjá stofnuninni munu taka mið af þessum 
gildum.

Veðurstofa Íslands er opinber stofnun 
sem heyrir undir umhverfis- og auðlinda-
ráðuneytið. Hjá stofnuninni starfa um 130 
manns með fjölbreytta menntun og starfs-
reynslu sem spannar mörg fræðasvið. Auk 
þess starfa um 120 manns við athugana- og 
eftirlitsstörf víðsvegar um landið. Hlut verk 
stofn un ar innar er öflun, varðveisla og 
úrvinnsla gagna, sem og miðlun upp lýs-
inga á helstu eðlisþáttum jarðarinnar, 
þ.e. lofti, vatni, jörð, snjó, jöklum og 
hafi. Starfsemin fer fram á fjórum sviðum: 
Eftirlits- og spásviði, Fjármála- og 
rekstr ar sviði, Athugana- og tæknisviði 
og Úrvinnslu- og rannsóknasviði. 
Nánari upplýsingar um stofnunina má 
finna á heimasíðu hennar www.vedur.is

Veðurstofa Íslands auglýsir eftir sérfræðingi 
til starfa á Athugana- og tæknisviði. Sviðið 
sinnir margþættu hlutverki fyrir langtíma 
náttúrufars- og auðlindarannsóknir og vöktun 
náttúruvár. Sviðið ber ábyrgð á frumskráningu 
allra mæligagna og gagnastraumum til innri 
og ytri viðskiptavina. Í boði er spennandi og 
kre�andi framtíðarstarf í hópi 25 starfsmanna 
við rekstur á viðamiklu mæliker� sem telur 
y�r 600 stöðvar vítt og breytt um landið.

Helstu verkefni
Sérfræðivinna við mælarekstur, eftirlit og 
uppbygging mælaker�s, ásamt miðlun mæli-
gagna, gæðaeftirlit og frum gagna úrvinnsla. 
Star�ð spannar mælirekstur á sviði veður-
mælinga, jarðeðlisfræðilegra mælinga og 
vatna mælinga, auk sértækra mælinga á sviði 
�ar könnunar og eld�allaeftirlits.

Menntunar- og hæfniskröfur 
  Háskólanám á sviði, verkfæði, tæknifræði, 

eða raunvísinda. Framhaldsmenntun (MS) 
á framangreindum sviðum er kostur.

  Farsæl reynsla á sviði mælareksturs, 
beiting og viðhald mælitækja. Reynsla 
af sannprófun, kvörðun og viðhaldi 
mælitækja er kostur.

  Góð tölvuþekking og reynsla á sviði gagna-
umsýslu. Reynsla af forritun mælitækja 
og þekking á gagnagrunnskerfum, s.s. 
PostgreSQL er kostur.

  Færni í mannlegum samskiptum og 
frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt 
og í teymisvinnu.

  Skipuleg og fagleg vinnubrögð. Reynsla 
af gæðavottuðum vinnuferlum og skjölun 
uppýsinga er kostur.

  Góð færni í íslensku og ensku.
  Farsæl reynsla af ferðum í óbyggðum.
  Ökuréttindi C1E er kostur.

Laun taka mið af kjarasamningum ríkisins og 
viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um star�ð veita Óðinn 
Þórarinsson, framkvæmdastjóri Athugana- og 
tæknisviðs (odinn@vedur.is) og Borgar Ævar 
Axelsson mannauðsstjóri (borgar@vedur.is) 
í síma 522 6000.
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Auglýst er laust til umsóknar starf ritara Faxaflóahafna sf.  
Starfið er fjölbreytt og krefjandi og gerir kröfur til faglegrar hæfni, samskipta og kunnáttu 
umsækjanda. 

Í starfi ritara felst m.a.:
• Umsjón og ábyrgð á skjalavörslu Faxaflóahafna sf. 
• Undirbúningur funda
• Bréfaskriftir
• Uppfærsla á heimasíðu Faxaflóahafna sf. 
• Upplýsingagjöf
• Almenn skrifstofustörf
• Önnur tilfallandi störf sem kunna að vera falin af yfirmanni

Leitað er eftir hæfileikaríkum og áhugasömum starfsmanni sem hefur eftirfarandi til að bera: 
• Stúdentspróf eða sambærilega menntun 
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Reynslu af skjalavörslu
• Góða almenna tölvukunnáttu sem nýtist í starfinu 
• Góða  hæfni til að tjá sig á íslensku og ensku, í ræðu og riti
• Góða samskiptahæfni ásamt ríkri þjónustulund

Forstöðumaður fjármáladeildar Faxaflóahafna sf. er næsti yfirmaður ritara.  

Umsókn, ásamt ferilskrá með nöfnum umsagnaraðila, sendist til Faxaflóahafna sf., á netfangið 
audur@faxafloahafnir.is, eigi síðar en fimmtudaginn 12. október n.k.  Nánari upplýsingar veitir 
Auður M. Sigurðardóttir, forstöðumaður fjármáladeildar Faxaflóahafna sf.  í síma 5258900.

Hafnarstjóri Faxaflóahafna sf. 

Ritari Faxaflóahafna sf.

Auglýst er laust til umsóknar starf ritara Faxaflóahafna sf.  
Starfið er fjölbreytt og krefjandi og gerir kröfur til faglegrar hæfni, samskipta og kunnáttu 
umsækjanda. 

Í starfi ritara felst m.a.:
• Umsjón og ábyrgð á skjalavörslu Faxaflóahafna sf. 
• Undirbúningur funda
• Bréfaskriftir
• Uppfærsla á heimasíðu Faxaflóahafna sf. 
• Upplýsingagjöf
• Almenn skrifstofustörf
• Önnur tilfallandi störf sem kunna að vera falin af yfirmanni

Leitað er eftir hæfileikaríkum og áhugasömum starfsmanni sem hefur eftirfarandi til að bera: 
• Stúdentspróf eða sambærilega menntun 
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Reynslu af skjalavörslu
• Góða almenna tölvukunnáttu sem nýtist í starfinu 
• Góða  hæfni til að tjá sig á íslensku og ensku, í ræðu og riti
• Góða samskiptahæfni ásamt ríkri þjónustulund

Forstöðumaður fjármáladeildar Faxaflóahafna sf. er næsti yfirmaður ritara.  

Umsókn, ásamt ferilskrá með nöfnum umsagnaraðila, sendist til Faxaflóahafna sf., á netfangið 
audur@faxafloahafnir.is, eigi síðar en fimmtudaginn 12. október n.k.  Nánari upplýsingar veitir 
Auður M. Sigurðardóttir, forstöðumaður fjármáladeildar Faxaflóahafna sf.  í síma 5258900.

Hafnarstjóri Faxaflóahafna sf. 

Ritari Faxaflóahafna sf.

Auglýst er laust til umsóknar starf öryggisfulltrúa Faxaflóahafna sf.  
Starfið er fjölbreytt og krefjandi og gerir kröfur til faglegrar hæfni, samskipta og kunnáttu umsækjanda. 

Í starfinu felst m.a.:
• Verndarfulltrúi hafnaraðstöðu Faxaflóahafna sf.   
• Umsjón með öryggisstjórnunarkerfi Faxaflóahafna sf. 
• Yfirumsjón með viðbúnaði og viðbrögðum við mengunaróhöppum
• Umsjón með rekstri hafnarverndar 
• Yfirumsjón með fjarskiptamálum og aðgangsstýrikerfum Faxaflóahafna sf.
• Annast samskipti við yfirvöld almannavarna á starfssvæði Faxaflóahafna sf.
• Annast samskipti við tryggingarfélög

Leitað er eftir hæfileikaríkum og áhugasömum starfsmanni sem hefur eftirfarandi til að bera:
• Tæknimenntun eða menntun á háskólastigi, sem nýtist í starfi 
• Reynslu af öryggismálum og þekkingu á öryggisstjórnunarkerfum
• Færni í mannlegum samskiptum við fólk og fyrirtæki
• Góða  hæfni til að tjá sig á íslensku og ensku, í ræðu og riti
• Góða almenna tölvukunnáttu sem nýtist í starfinu
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Forstöðumaður rekstrardeildar Faxaflóahafna sf. er næsti yfirmaður öryggisfulltrúa. 

Umsókn, ásamt ferilskrá með nöfnum umsagnaraðila, sendist til Faxaflóahafna sf., á netfangið 
helgi@faxafloahafnir.is, eigi síðar en mánudaginn 30. október n. k. Þar sem í gildi eru lög um siglingavernd 
þá er farið fram á að umsækjandi geti lagt fram sakavottorð. 
Nánari upplýsingar veitir forstöðumaður rekstrardeildar Faxaflóahafna sf. í síma 5258900.

Hafnarstjóri Faxaflóahafna sf. 

Öryggisfulltrúi Faxaflóahafna sf.

Auglýst er laust til umsóknar starf ritara Faxaflóahafna sf.  
Starfið er fjölbreytt og krefjandi og gerir kröfur til faglegrar hæfni, samskipta og kunnáttu 
umsækjanda. 

Í starfi ritara felst m.a.:
• Umsjón og ábyrgð á skjalavörslu Faxaflóahafna sf. 
• Undirbúningur funda
• Bréfaskriftir
• Uppfærsla á heimasíðu Faxaflóahafna sf. 
• Upplýsingagjöf
• Almenn skrifstofustörf
• Önnur tilfallandi störf sem kunna að vera falin af yfirmanni

Leitað er eftir hæfileikaríkum og áhugasömum starfsmanni sem hefur eftirfarandi til að bera: 
• Stúdentspróf eða sambærilega menntun 
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Reynslu af skjalavörslu
• Góða almenna tölvukunnáttu sem nýtist í starfinu 
• Góða  hæfni til að tjá sig á íslensku og ensku, í ræðu og riti
• Góða samskiptahæfni ásamt ríkri þjónustulund

Forstöðumaður fjármáladeildar Faxaflóahafna sf. er næsti yfirmaður ritara.  

Umsókn, ásamt ferilskrá með nöfnum umsagnaraðila, sendist til Faxaflóahafna sf., á netfangið 
audur@faxafloahafnir.is, eigi síðar en fimmtudaginn 12. október n.k.  Nánari upplýsingar veitir 
Auður M. Sigurðardóttir, forstöðumaður fjármáladeildar Faxaflóahafna sf.  í síma 5258900.

Hafnarstjóri Faxaflóahafna sf. 

Ritari Faxaflóahafna sf.

  

PRENTARI 
ÓSKAST

Óskum eftir að ráða offsetprentara  
á  nýja fjögurra lita  

Heidelberg Speedmaster 52.

Prentnemi kemur einnig til greina. 

Upplýsingar gefa Konráð í síma 8931195 eða  
á konni@litrof.is og Erlingur í síma 897 6848 

eða á erlingur@litrof.is.

Farið verður með allar fyrirspurnir  
sem trúnaðarmál.

LITRÓF
umhverfisvottuð prentsmiðja

LIND FASTEIGNASALA

Auglýsir eftir
fasteignasölum til 
starfa.
Reynsla af sölu 
fasteigna skilyrði.
Áhugasamir sendi 
tölvupóst og ferilskrá á 
hannes@fastlind.is

Hlíðasmára 6 201 Kópavogur www.FASTLIND.is/ /

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Sölustjóri veiðarfæra

Vinsamlegast sendið umsókn 
ásamt ferilskrá á 

hjortur@hampidjan.is

Nánari upplýsingar veitir 
Hjörtur Erlendsson.

Umsóknarfrestur 
er til og með 

þriðjudeginum 
10. október.

www.hampidjan.iswww.hampidjan.is

Starfssvið:
•  Sala og kynningar á botn- og flottrollum innan-
    lands og erlendis.

•  Sala á Thyborøn toghlerum og DynIce togtaugum 
   og höfuðlínuköplum.

•  Veiðarfæraráðgjöf til útgerða og skipstjóra.

•  Þátttaka í þróun veiðarfæra með skipstjórum 
   og útgerðarmönnum.

Menntun og hæfniskröfur:
•  Skipstjórnarmenntun og/eða menntun tengd sjávarútvegi.•  Skipstjórnarmenntun og/eða menntun tengd sjávarútvegi.

•  Reynsla af botntrolls- og flottrollsveiðum nauðsynleg.•  Reynsla af botntrolls- og flottrollsveiðum nauðsynleg.

•  Góð enskukunnátta er nauðsynleg.•  Góð enskukunnátta er nauðsynleg.

•  Kostur ef spænsku- og/eða rússneskukunnátta •  Kostur ef spænsku- og/eða rússneskukunnátta 
   er til staðar.

•  Starfið kallar á töluverð ferðalög og stundum •  Starfið kallar á töluverð ferðalög og stundum 
   sjóferðir með viðskiptavinum.

Hampiðjan er leiðandi fyrirtæki í heiminum í sölu Hampiðjan er leiðandi fyrirtæki í heiminum í sölu 
og þjónustu á framúrskarandi veiðarfærum til fiskiskipa.og þjónustu á framúrskarandi veiðarfærum til fiskiskipa.  

Fyrirtækið er jafnframt í fararbroddi í þróun og framleiðslu á Fyrirtækið er jafnframt í fararbroddi í þróun og framleiðslu á 
ofurköðlum, sem seldir eru víða um heim, í veiðarfæri og til ofurköðlum, sem seldir eru víða um heim, í veiðarfæri og til 
olíuleitar ásamt olíuvinnslu. 

Hampiðjan er alþjóðlegt fyrirtæki í íslenskri eigu og hjá því starfa Hampiðjan er alþjóðlegt fyrirtæki í íslenskri eigu og hjá því starfa 
rúmlega 900 starfsmenn í 12 löndum.

Við erum að leita að öflugum sölustjóra í veiðarfærum sem hefur reynslu og þekkingu á togveiðum.Við erum að leita að öflugum sölustjóra í veiðarfærum sem hefur reynslu og þekkingu á togveiðum.

Vísir hf. poszukuje marynarza do zatrudnienia na stale  
na statku Fjölnir GK 657. Fjölnir jest statkiem linowym  

z maszyna przynetowa.  
Podania mozna skladac na stronie Vísir www.visirhf.is

HÁSETI ÓSKAST 
Vísir hf. óskar eftir að fastráða 

háseta á Fjölnir GK 657. 
Fjölnir er línuveiðiskip með 

beitningarvél. 
Upplýsingar gefur Rúnar 
sími 856-5735, 851-2215 

eða á fjolnir@sjopostur.is.



ERUM VIÐ 
AÐ PASSA 
SAMAN?

KÍKTU Á LAUS STÖRF

KRONAN.IS/ATVINNA

 HJÚKRUNARHEIMILI          

Hjúkrunarfræðingar
Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa sem fyrst.
Starfshlutfall samkomulag.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Skipulagning hjúkrunar samkvæmt stefnu heimilisins
• Taka þátt í leiðandi starfi og framþróun
• Stjórna almennum hjúkrunarstörfum á vakt og bera
   ábyrgð á þeim

Hæfniskröfur:
• Hjúkrunarfræðingur með íslenskt starfsleyfi
• Góð samskiptahæfni, jákvæðni og sveigjanleiki

Upplýsingar veitir:
Guðný H. Guðmundsdóttir, Framkvæmdarstjóri hjúkrunar.
Sími 522 5600, netfang gudny@skjol.is

Skjól hjúkrunarheimili
Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík                   
Sími 522 5600

Brimborg leitar að öflugum og metnaðarfullum söluráðgjafa í Peugeot og Citroën teymið. 
Um er að ræða fjölbreytt, skemmtilegt og spennandi starf við sölu á frábærum bílum í 
góðum samheldum hópi. 
Við leitum að manneskju sem hefur gaman að því að umgangast fólk, hefur reynslu af 
sölumennsku og með framhaldsskóla- eða iðnmenntun. Umsækjendur þurfa að hafa gilt 
bílpróf, góða þekkingu á bílum, góða tölvuþekkingu og gott vald á íslensku og ensku.

Sæktu um og fáðu nánari upplýsingar á brimborg.is fyrir 10. október næstkomandi.

Brimborg er í hópi stærstu og mest vaxandi bílaumboða landsins þar sem fást nýir og notaðir bílar 
frá Ford, Volvo, Mazda, Citroën og Peugeot auk Volvo vörubíla, vinnuvéla, hópferðabíla og bátavéla. 
Uppítaka býðst á öllum tegundum bíla og að sjálfsögðu er bílafjármögnun í boði. Brimborg rekur 
verkstæði fyrir bíla og tæki og kappkostar að veita þar framúrskarandi þjónustu. Bílaleiga er hluti af 
þjónustuframboði Brimborgar þar sem hægt er að leigja bíla til styttri eða lengri tíma.

SÖLUráðgjafi peugeot 
og CitroËn

Helstu verkefni

• Almenn afgreiðsla og þjónusta  
 við viðskiptavini 
• Stjórnun starfsmanna á vakt 
• Vaktauppgjör 
• Áfylling og þrif 
• Önnur tilfallandi verkefni

Þjónustustöðvar N1 eru lí�egir vinnustaðir sem iða af mannlí� frá morgni til 
kvölds. Við erum með vel staðsettar þjónustustöðvar og verslanir ásamt fyrsta  
�okks bílaþjónustu og ö�ugri fyrirtækjaþjónustu sem gerir N1 að sterkri heild.

Hæfniskröfur

• 25 ára eða eldri 
• Samskiptafærni 
• Rík þjónustulund 
• Öguð vinnubrögð 
• Reynsla af sambærilegum  
 störfum er kostur

VR-15-025

Vilt þú vinna á líflegum vinnustað?
N1 óskar eftir að ráða kraftmikla og áreiðanlega vaktstjóra  
til starfa á þjónustustöðvar sínar víðsvegar um landið.

Umsækjendur þurfa að vera liprir í samskiptum og eiga auðvelt með  
að vinna í hópi. Reynsla af störfum í verslun og þjónustu er kostur.

Kynntu þér málið og sæktu um á www.n1.is – merkt framtíðarstörf.

Við hvetjum bæði kyn til að sækja um  
auglýst störf hjá fyrirtækinu. 

Leitum einnig eftir þjónustulipru starfsfólki í almenna afgreiðslu.
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Sviðsstjóri hugverkasviðs 
Til að sinna starfi sviðsstjóra hugverkasviðs SI þarf brennandi áhuga á tækni, 
nýsköpun, hugverkum og öðrum málefnum fyrirtækja sem starfa í 
hugverkaiðnaði. Það þarf metnað, vilja og getu til að sinna þeim �ölbreyttu 
verkefnum sem undir sviðið falla og hafa jákvæð áhrif á starfsumhverfi 
hugverkaiðnaðarins. 

Starfssvið
•  Vinnur að stöðugri þróun og mótun starfsumhverfis 
 fyrirtækja á hugverkasviði 
•  Mótar áherslur í samvinnu við hugverkaiðnaðinn
•  Tengiliður fyrirtækja og starfsgreinahópa á hugverkasviði 
•  Leiðir vinnu faghópa sviðsins undir merkjum Hugverkaráðs SI
•  Ábyrgð á álitsgerðum og umsögnum í málefnum er 
 varða hugverkaiðnaðinn
•  Samskipti við hagsmunahópa og opinbera aðila

Menntun og hæfni
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•  Leiðtogahæfni, færni í verkefnastjórnun og skipulögð vinnubrögð
•  Þekking og skilningur á íslensku viðskiptaumhverfi
•  Frumkvæði, sjálfstæði og lausnamiðað viðhorf
•  Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum
•  Geta til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Sérfræðingur í greiningum
Sérfræðingur í greiningum þarf að búa yfir góðri greiningarfærni og 
gagnrýnni hugsun. Í starfinu felst greining hagrænna upplýsinga og miðlun 
greininga á skýran og greinargóðan hátt. Um �ölbreytta greiningar- og 
gagnavinnu er að ræða sem unnin er í samvinnu við hagfræðing SI.

Starfssvið
•  Greining og túlkun upplýsinga 
•  Skýr og greinargóð framsetning gagna
•  Greining á áhrifum breytinga sem lög og reglugerðir kunna 
 að hafa á tilteknar iðngreinar
•  Önnur greiningarverkefni og faglegur stuðningur við verkefni 
 sem unnið er að hverju sinni

Menntun og hæfni
•  Hagfræðimenntun eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi
•  Afburðagóð greiningarhæfni, tölvufærni og skipulögð vinnubrögð
•  Færni í markvissri framsetningu upplýsinga bæði skriflega og munnlega
•  Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum
•  Geta til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Viðskiptastjóri á framleiðslusviði
Á framleiðslusviði SI starfa �ölmörg fyrirtæki í ólíkum greinum en hlutverk 
viðskiptastjóra er að vera tengiliður einstakra fyrirtækja og hópa á sviðinu. 
Við bjóðum metnaðarfullum starfsmanni með áhuga á íslenskum iðnaði 
tækifæri til að skipuleggja og taka þátt í þróun verkefna í samstarfi við 
aðra starfsmenn og sérfræðinga SI. 

Starfssvið
•  Tengiliður og viðskiptastjóri fyrirtækja og starfsgreinahópa 
 á framleiðslusviði 
•  Vinnur að stöðugri þróun og mótun starfsumhverfis fyrirtækja 
 á framleiðslusviði
•  Mótar áherslur í samvinnu við Framleiðsluráð SI og aðra starfsmenn
•  Samskipti við hagsmunahópa og opinbera aðila

Menntun og hæfni
•  Menntun sem nýtist í starfi
•  Færni í verkefnastjórnun og skipulögð vinnubrögð
•  Frumkvæði, sjálfstæði og lausnamiðað viðhorf
•  Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum
•  Geta til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Viðskiptastjóri á hugverkasviði
Við leitum að kraftmiklum og skipulögðum einstaklingi til að sinna 
�ölbreyttum verkefnum á hugverkasviði SI. Á sviðinu starfar �öldi ólíkra 
fyrirtækja í sjö starfsgreinahópum en hlutverk viðskiptastjóra er að vera 
tengiliður einstakra fyrirtækja og hópa á sviðinu. Það þarf metnað, kraft 
og gott skipulag til að halda vel utan um starfið. Starfið býður upp á 
tækifæri til að skipuleggja og taka þátt í þróun verkefna í samstarfi við 
aðra starfsmenn og sérfræðinga SI. 

Starfssvið
•  Tengiliður og viðskiptastjóri fyrirtækja og starfsgreinahópa 
 á hugverkasviði 
•  Vinnur að stöðugri þróun og mótun starfsumhverfis fyrirtækja 
 á hugverkasviði
•  Leiðir stefnumótun og mótar áherslur SI í samvinnu 
 við hugverkaiðnaðinn
•  Samskipti við hagsmunahópa og opinbera aðila

Menntun og hæfni
•  Menntun sem nýtist í starfi
•  Færni í verkefnastjórnun og skipulögð vinnubrögð
•  Frumkvæði, sjálfstæði og lausnamiðað viðhorf
•  Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum
•  Geta til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku
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Samtök iðnaðarins leita að metnaðarfullum einstaklingum til að taka þátt í öflugu starfi 
samtakanna. Hlutverk Samtaka iðnaðarins er að efla íslenskan iðnað með samkeppnishæfni að 
leiðarljósi því öflugur iðnaður leiðir til aukinnar verðmætasköpunar og góðs lífs. Þrjú meginsvið 
samtakanna eru mannvirki, framleiðsla og hugverk.  

Á næstu árum munu Samtök iðnaðarins leggja mesta áherslu á �óra meginþætti, sem saman mynda 
undirstöður öflugs atvinnulífs og skipta því miklu máli fyrir iðnað á Íslandi og þannig samfélagið allt. 
Þessir þættir eru menntamál, nýsköpun, innviðir og starfsumhverfi.

Umsóknarfrestur er til og með 10. október næstkomandi. Farið er með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. 
Umsóknir þurfa að berast í gegnum vef Capacent. Umsókn þarf að fylgja starfsferilsskrá og kynningarbréf með 
rökstuðningi fyrir hæfni í starfið. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Auður Bjarnadóttir, audur.bjarnadottir@capacent.is, og Andri Hrafn Sigurðsson, 
andri.sigurdsson@capacent.is.

Íslenskur iðnaður er ein af lykilforsendum velmegunar í landinu. Útflutningsverðmæti iðnaðarins nema á fimmta 
hundrað milljörðum króna og tvær af �órum meginstoðum íslensks útflutnings eiga rætur í iðnaði. Í Samtökum 

iðnaðarins eru 1.400 fyrirtæki og félög sjálfstæðra atvinnurekenda um allt land. Fjölbreytni einkennir starfsemi 
samtakanna enda eru fyrirtækin og félögin af ýmsum stærðum og gerðum. Framundan eru breytingar á 

starfsemi Samtaka iðnaðarins, sem hafa þann tilgang að styðja við nýjar áherslur í starfi samtakanna, 
styrkja starfsemi samtakanna og veita félagsmönnum enn betri þjónustu.

Spennandi störf 
fyrir metnaðarfullt fólk

www.si.is



LS Retail has an opportunity for an experienced controller with Business Intelligence (BI) background. 
The business controller´s main responsibility is to implement a BI strategy and develop systems to 
support the implementation and maintenance of BI function for LS Retail. The business controller 
belongs to the financial team and supports the CFO, regional VPs and business managers in financial 
analysis of the business as well as financial plans including budgets and forecast. 

Are you ready 
to join our team?

Other responsibilities are:
Design, develop, implement  
and maintain data warehouse 
and BI systems

Ensure an adequate provision of 
accurate, complete and timely 
management information

Collect and validate BI data  
that is relevant

Translate business needs  
to data requirements

Requirements:
BS or higher degree in Business, Economics, 
Engineering or similar
Experience in business controlling
Strong analytical thinking  
and attention to detail
Knowledge and experience working with SQL
Ability to identify user’s requirements  
and translate into defined specifications
Excellent written and verbal English 
communicational skills
Experience with software such as  
Oracle, Qlik, Tableau, Cognos  
or Microsoft Power BI is preferable

Join an international award-winning team 
providing market-leading software solutions 
and services. Our systems are currently used 
by more than 66,000 stores and restaurants 
in over 120 countries.

Vinnuvélar-tækjamiðlun sérhæ�r sig í sölu, inn�utningi og miðlun stórra og smárra vinnuvéla, vörurbíla og varahluta. Fyrirtækið er systurfélag Jötunn Véla sem er leiðandi á Íslandi í sölu á vélum og búnaði 
tengdum landbúnaði, grænum svæðum og jarðvinnuverktökum. Fyrirtækin leggja mikla áherslu á að veita viðskiptavinum sínum góða og hraðvirka þjónustu. Hjá fyrirtækjunum vinna samtals 40 manns.

Við stækkum og eflumst
Vegna ört vaxandi verkefna og nýs umboðs fyrir Bobcat óska Vinnuvélar – eftir að ráða 2 öfluga 

einstaklinga til starfa sem fyrst. Um spennandi og kre�andi framtíðarstörf er að ræða.

Umsóknarfrestur er til og með 21. nóvember nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að senda umsókn ásamst ítarlegri 
ferilskrá og mynd á netfangið baldur@vinnuvelar.is. Nánari upplýsingar veitir Baldur Þórarinsson í síma 4800-441
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Starfssvið:
•	 Almenn sala vinnuvéla og tækja
•	 Þjónusta og ráðgjöf við viðskiptavini 

 

Hæfniskröfur:
•	 Þekking á vinnuvélum og tækjum
•	 Reynsla sem nýtist í starfi
•	 Skipulagshæfni, frumkvæði, 

 vandvirkni og metnaður
•	 Rík þjónustulund og hæfni   

í mannlegum samskiptum
•	 Geta unnið sjálfstætt

Starfssvið:
•	 Standsetningar og smáviðgerðir
•	 Skipulag útisvæðið og lagers 

 

Hæfniskröfur:
•	 Reynsla af vélaviðgerðum
•	 Hæfni í mannlsgum samskiptum, 

frumkvæði og metnaður
•	 Geta unnið sjálfstætt

Sölumaður vinnuvéla og tækja Starfsmaður á verkstæði
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•	 Þekking á vinnuvélum og tækjum
•	 Reynsla sem nýtist í starfi
•	 Skipulagshæfni, frumkvæði, 

 vandvirkni og metnaður
•	 Rík þjónustulund og hæfni   
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Starfssvið:
•	 Standsetningar og smáviðgerðir
•	 Skipulag útisvæðið og lagers 

 

Hæfniskröfur:
•	 Reynsla af vélaviðgerðum
•	 Hæfni í mannlsgum samskiptum, 

frumkvæði og metnaður
•	 Geta unnið sjálfstætt

Sölumaður vinnuvéla og tækja Starfsmaður á verkstæði

Vegna ört vaxandi verkefna óska Vinnuvélar 
eftir að ráða öflugan einstakling til starfa  

sem fyrst. Um spennandi og krefjandi 
framtíðarstarf er að ræða. 

 Starfsmaður á verkstæði
Starfssvið:

	 •	Standsetningar	og	smáviðgerðir
	 •	Skipulag	útisvæðið	og	lagers

 Hæfniskröfur:
	 •	Reynsla	af	vélaviðgerðum
	 •	Hæfni	í	mannlsgum	samskiptum,
    frumkvæði og metnaður
	 •	Geta	unnið	sjálfstætt

Umsóknarfestur er til 6. okt. 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um 
að senda umsókn ásamst ítarlegri 

ferilskrá og mynd á netfangið  
baldur@vinnuvelar.is

Kistumel	2	//	116	Reykjavík	//	Sími	480	0444

Atvinna
Set röraverksmiðja

Set ehf.  | Eyravegur 41 | 800 Selfoss | Sími: 480 2700 | set@set.is | www.set.is

Við leitum að liðtækum einstaklingi til starfa við kynningar- og markaðssvið 

fyrirtækisins. Um er að ræða framtíðarstarf við spennandi og �ölbreytt verkefni 

tengd kynningu fyrirtækisins á innlendum og erlendum markaði. 

• Uppsetning og hönnun á prentuðu kynningarefni.

• Innsetning og uppfærsla á efni fyrir vefsíðu.

• Þátttaka í kynningar- og markaðsstarfi fyrirtækisins.

Helstu viðfangsefni starfsins eru:

Áhugasamir sæki um fyrir 15. október nk. Eingöngu er tekið við umsóknum á 

vef Set; set.is/atvinna. 

Set hefur vottað gæðakerfi skv. ISO 9001 og hefur hlotið viðurkenningu 

Creditinfo sem framúrskarandi fyrirtæki. Gott starfsumhverfi og mötuneyti 

er á staðnum.

• Kunnátta á Adobe Illustrator og Photoshop kerfin.

• Hafa góða þekkingu og reynslu af CMS kerfum á borð við Wordpress.

• Gott auga fyrir útliti og uppsetningu á texta og myndum.

• Sveigjanleiki og færni í samvinnu við aðra.

• Gott vald á bæði ritaðri og talaðri enskri og íslenskri tungu.

Viðkomandi þarf að uppfylla eftirfarandi kröfur:

• Ferilskrá.

• Ferilmappa með samantekt af fyrri verkum.

• Mynd af umsækjanda.

Eftirfarandi gögn þurfa að fylgja umsókn:

i

HS Orka leitar að öflugum 
liðsmönnum til starfa

Vélvirki / Járniðnaðarmaður / Blikksmiður

Rafvirki

Meginverkefni er nýsmíði ásamt viðgerðum á stálpípukerfi og öðrum framleiðslu- 
og gufuveitubúnaði orkuvera.

Umsjón með háspennu- og lágspennubúnaði ásamt jafnstraumbúnaði 
(DC) sem er umfangsmikill í rekstri orkuvers.

Nánari upplýsingar veitir Petra Lind Einarsdóttir (ple@hsorka.is), mannauðsstjóri.
Sótt er um starfið á heimasíðu fyrirtækisins.
Umsóknarfrestur er til og með fimmtudagsins 12. október 2017.

HS Orka á og rekur tvær jarðvarmavirkjanir, Orkuverið í Svartsengi og 
Reykjanesvirkjun.  Fyrirtækið hefur verið leiðandi í framleiðslu endurnýjanlegrar 
orku í 40 ár og ætlar sér enn stærri hluti í orkuframleiðslu á umhverfisvænan 
hátt samfélaginu til hagsbóta. 
Hjá fyrirtækinu starfa rúmlega 60 manna öflugur hópur með mikla reynslu 
og þekkingu á sínu sviði.

Helstu verkefni
• Nýsmíði og viðhald.
• Vinna við pípulagnir fyrir gufu, heitt og kalt vatn.  
• Almennt viðhald á loftræstikerfum.
• Ber ábyrgð á að gögn er varðar verksviðið séu uppfærð. 
• Önnur verkefni sem falla til í rekstri.

Helstu verkefni
• Sinnir reglubundnu viðhaldi og bilanagreiningu á búnaði. 
• Ber ábyrgð á að viðhaldssaga og bilanaskráning sé skráð í viðhaldskerfi.
• Ber ábyrgð á að teikningar og gögn er varðar verksviðið séu uppfærðar. 
• Úrvinnsla verkefna úr lögskipaðri rafskoðun.
• Önnur verkefni sem falla til í rekstri.

hsorka.is
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VIÐ LEITUM AÐ ÖFLUGUM 
VÉLAHÖNNUÐI
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Leitað er eftir öflugum starfsmanni í vöru þróunar-
teymi fyrirtækisins til að takast á við kre�andi og 
�ölbreytt verkefni. Konur jafnt sem karlar  
eru hvattir til að sækja um.

Starfssvið:
Starfsmaður þróar og hannar hátæknivélbúnað fyrir 
fiskvinnslu á landi og sjó og vinnur náið með öðrum 
vélahönnuðum, tækjaforriturum, verkefnastjórum  
og starfsfólki framleiðslu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun í vélaverkfræði eða véltæknifræði æskileg
• Starfsreynsla æskileg og reynsla úr sjávarútvegi er kostur
• Reynsla við notkun SolidWorks er mikill kostur
• Mikil áhersla lögð á frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð  

og hæfni í samskiptum
• Reynsla af samsetningu véla er kostur 

Hlutverk okkar er að hanna og framleiða hátæknilausnir 
fyrir vinnslu á fiski með það að markmiði að auka 
a�öst, nákvæmni og framleiðni í samræmi við óskir 
viðskiptavina okkar. 

Framtíð fyrirtækisins byggir á hæfu, heiðarlegu  
og framsæknu starfsfólki sem axlar ábyrgð og sýnir 
frumkvæði í starfi. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Einar Björn Jónsson  
í síma 854-0604. 
Umsóknarfrestur er til 15. október nk.   
Umsóknir sendist á einar@valka.is

Tanntæknir eða vanur aðstoðarmaður óskast  
í 100 % starf á tannlæknastofu við Grensásveg.  

Þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Áhugasamir sendi umsókn í netfangið: 

navi@navi.is

Stofnun framleiðslufyrirtækis á raforku

Framúrstefnuaðferð í framleiðslu raforku er í bígerð og aðeins 
stefnt á að virkja hugvit almennings, tól og tæki.  
Framlag þeirra verður allt annað en fjármagn.  

Hlutur hvers og eins ræðst af framlagi.

Áhugasamir sendi tölvupóst á hho59@simnet.is

VR-15-025

Nánari upplýsingar veitir Dagur Benónýsson, dagur@n1.is
Áhugasamir sæki um á www.n1.is – merkt Framtíðarstörf.

Framtíðarstarf á 
líflegum vinnustað
Við leitum að kraftmiklum og áreiðanlegum 
starfsmönnum í almenna smur- og hjólbarðaþjónustu  
á þjónustuverkstæði okkar á höfuðborgarsvæðinu.

•    Reynsla af smurþjónustu
•    Þjónustulipurð og samskiptahæfni

Hæfniskröfur

Öll hjólbarðaverkstæði N1 hafa hlotið vottun samkvæmt 
gæðaker� Michelin.

VÉLAMAÐUR 
ÓSKAST
Í ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ

Vélamaður óskast í þjónustumiðstöð 
Garðabæjar. 

Helstu verkefni og ábyrgð:
 • Almenn vélavinna, snjómokstur og 
  þrif á götum og göngustígum
 • Almennt viðhald á og við götur, 
  gangstéttar og graseyjar
 • Aðstoð við viðgerðir á vatnsveitu- og 
  fráveitulögnum
 • Ýmis smáverk vegna ábendinga 
  íbúa t.d. hreinsun bæjarins, 
  yfirmálun veggjakrots og fleira
 • Önnur verkefni sem til falla

Sjá nánari upplýsingar um starfið á 
heimasíðu Garðabæjar www.gardabaer.is.

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

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

Vísir hf. poszukuje marynarza do zatrudnienia na stale  
na statku Fjölnir GK 657. Fjölnir jest statkiem linowym  

z maszyna przynetowa.  
Podania mozna skladac na stronie Vísir www.visirhf.is

HÁSETI ÓSKAST 
Vísir hf. óskar eftir að fastráða 

háseta á Fjölnir GK 657. 
Fjölnir er línuveiðiskip með 

beitningarvél. 
Upplýsingar gefur Rúnar 
sími 856-5735, 851-2215 

eða á fjolnir@sjopostur.is.

569 6900          8–16www.ils.is

Skjalastjóri

Verksvið
Ábyrgð og umsjón með þróun skjalastefnu 
og rafræns skjalastjórnunarkerfis
Þróun og eftirfylgni skjalavistunaráætlunar
Umsjón með frágangi skjalasafns og eftir- 
fylgni með skjalaskráningu
Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur 
og starfsmenn
Skipulagning og framkvæmd fræðslu 
um skjalamál 

Hæfniskröfur
Háskólamenntun á sviði bókasafns- 
og upplýsingafræði eða sambærileg 
háskólamenntun skilyrði
Farsæl reynsla af skjalastjórnun skilyrði
Þekking á skjalavörslu ríkisstofnanna og 
umgjörð opinberra skjalasafna kostur
Fagmennska og öguð vinnubrögð
Frumkvæði og hæfni í mannlegum 
samskiptum

•

•
•

•

•

•

•
•

•
•

Nánari upplýsingar veitir Brynhildur 
Halldórsdóttir mannauðs- og fræðslustjóri 
í síma 569 6900 eða brynhildur@ils.is. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 
Umsóknum skal skila á starfatorg.is.  
Umsóknarfrestur er til og með 
16. október nk.

Íbúðalánasjóður óskar eftir öflugum skjalastjóra til þess að leiða uppbyggingu og þróun 
skjalamála hjá stofnuninni. Leitað er að áhugasömum einstaklingi sem hefur frum-
kvæði, metnað til að ná árangri og er lipur í mannlegum samskiptum.

Íbúðalánasjóður starfar skv. lögum nr. 44/1998 um hús- 
næðismál og ber ábyrgð á framkvæmd húsnæðisstefnu 
stjórnvalda. Hlutverk Íbúðalánasjóðs er að þjóna ísl- 
ensku samfélagi með veitingu stofnframlaga og lána, 
og greiningum á húsnæðismarkaði, til þess að stuðla 
að stöðugleika og auka möguleika almennings á að 
eignast eða leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum.

Gildi Íbúðalánasjóðs: 
Frumkvæði · Samvinna · Ábyrgð
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ÞÓR HF er rótgróið �ölskyldufyrirtæki sem á sér langa sögu og hefur verið rekið á sömu kennitölu í yfir 50 ár. Kjarnastarf-
semi þess er sala á vélum og tækjum til landbúnaðar, bæjarfélaga, byggingarverktaka og í iðnað. Í gegnum árin hefur 
ávallt verið lögð rík áhersla á það að þjónusta viðskiptavini eins vel og mögulegt er. Meðal helstu vörumerkja sem Þór 
hf. flytur inn eru Deutz-Fahr, Kubota, Amazone, Agrolux, Makita, Wacker Neuson, Flex ofl. Þór hf er með starfsstöðvar í 
Reykjavík og á Akueyri. Hjá fyrirtækinu starfa um 20 manns.

Starfsmaður óskast
Verslunarstjóri á Akureyri

Við leitum að samviskusömum og reglusömum einstaklingi með vandaða og góða framkomu til þess að stýra 
útibúi okkar á Lónsbakka á Akureyri. Viðkomandi þarf að geta sýnt frumkvæði í starfi og þarf að hafa metnað til 
þess að takast á við krefjandi en jafnframt gefandi starf. Um framtíðarstarf er að ræða.

Starfssvið: Hæfniskröfur:
Rekstur og stjórn verslunar okkar á Akureyri
Sala á vélum og verkfærum
Lagerhald ásamt almennum afgreiðslustörfum

Reynsla af rekstri og sölumennsku.
Góð þekking á vélum og vélbúnaði
Tölvukunnátta
Góð kunnátta í ensku
Þjónustulund og góð framkoma
Meirapróf æskilegt, ekki nauðsyn
Einhver reynsla úr landbúnaði æskileg, ekki nauðsyn

Umsækjendur vinsamlega sendið ferilskrá ásamt mynd á póstfangið starf@thor.is  Umsóknarfrestur er til 10. október 2017.
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Hefur þú áhuga á stafrænu 
vinnuafli?
Vegna aukinna verkefna við sjálfvirknivæðingu ferla 
óskar EY eftir að ráða starfsmenn á ráðgjafarsvið 
félagsins. Um 100% starf er að ræða.

Hæfniskröfur
 ► Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 ► Áhugi á sjálfvirknivæðingu ferla
 ► Góð skipulags- og greiningarhæfni
 ► Lausnamiðuð hugsun og hæfileiki til að leysa 

flókin vandamál
 ► Mjög góð íslensku- og enskukunnátta
 ► Nákvæm og öguð vinnubrögð

EY er með jafnlaunavottun VR og hvetjum við bæði konur og 
karla til að sækja um.

EY er alþjóðlegt endurskoðunar- og ráðgjafarfyrirtæki með um 
230.000 starfsmenn í 150 löndum.

Upplýsingar um starfið veitir Sveinn Valtýr Sveinsson í        
síma 898-8383.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist til Hildar Pálsdóttur,         
hildur.palsdottir@is.ey.com, eða í gegnum heimasíðu EY.

 
Umsóknarfrestur er til og með 15. október n.k.

www.ey.is

Þarftu að ráða starfsmann?

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

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

Vinna & virkni
Ás styrktarfélag veitir fólki með fötlun fjölbreytta og  
metnaðarfulla þjónustu. Vinnustaðir félagsins leita að drífandi 
og áhugasömu starfsfólki til að takast á við fjölbreytt verkefni 
í sveigjanlegu og skemmtilegu vinnuumhverfi. Karlmenn eru 
sérstaklega hvattir til að sækja um.
Þessa dagana eru margir nýliðar að bætast í hóp starfsmanna 
með fötlun og því þurfum við að fjölga í leiðbeinendahópnum. 
Fyrir er þéttur og öflugur starfsmannahópur með mikla reynslu 
og þekkingu.

Áhugasamir hafi samband við:
Sigurbjörgu Sverrisdóttur forstöðumann í Stjörnugróf,  
s. 414 0540/414 0560
Höllu Jónsdóttur forstöðumann í Ögurhvarfi, s. 414 0500
Valgerði Unnarsdóttur forstöðumann í Lyngási, Safamýri,  
s. 553 8228

Umsóknir má senda í gegnum heimasíðu félagsins,  
styrktarfelag.is eða á netföngin essy@styrktarfelag.is,  
halla@styrktarfelag.is eða valgerdur@styrktarfelag.is
 
Stöðurnar eru lausar nú þegar eða eftir samkomulagi.
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum. 

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ

Urriðaholtsskóli
   • Skólastjóri

 Akrar
   • Leikskólakennari

 Bæjarból
   • Deildarstjóri
   • Starfsfólk

 Holtakot
   • Leikskólakennari

 Fjölskyldusvið
   • Félagsráðgjafi í barnavernd
   • Verkefnastjóri á heimili fatlaðrar konu

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

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Fulltrúi, svið tækja- og vélaeftirlits Vinnueftirlitið Reykjavík 201709/1548
Skjalastjóri Íbúðalánasjóður Reykjavík 201709/1547
Framkv.stjóri mannauðs/nýliðunar Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201709/1546
Skrifstofustjóri Heilsugæslan Efstaleiti Reykjavík 201709/1545
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Grafarvogi Reykjavík 201709/1544
Lögfræðingur Samgöngustofa Reykjavík 201709/1543
Starfsmaður við þrif og frágang Háskóli Akureyrar, auðlindadeild Akureyri 201709/1542
Lektor í þjálfunarlífeðlisfræði Háskóli Íslands, Menntavísindasvið Reykjavík 201709/1541
Lektor í kennslufræði íþrótta Háskóli Íslands, Menntavísindasvið Reykjavík 201709/1540
Aðferðafræðingur Háskóli Íslands, Menntavísindastofnun Reykjavík 201709/1539
Vélamaður Vegagerðin Hvammstangi 201709/1538
Aðstoðardeildarstjóri heimahjúkr. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201709/1537
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201709/1536
Deildarstjóri Vinnueftirlitið, efna- og hollustuháttad. Reykjavík 201709/1535
Sérfræðilæknir í barnaskurðlækn. Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201709/1534
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, taugalækningadeild Reykjavík 201709/1533
Rekstrarstjóri í uppþvotti Landspítali, eldhús Reykjavík 201709/1532
Félagsráðgjafi Landspítali, móttökugeðdeild Reykjavík 201709/1531
Rafvirki Landspítali, fasteignadeild Reykjavík 201709/1530
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður Landspítali, Landakot Reykjavík 201709/1529
Starfsmaður í býtibúr Landspítali, Landakot Reykjavík 201709/1528
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, augnskurðst. Eiríksgötu Reykjavík 201709/1527
Snjóathuganamaður Veðurstofa Íslands Tálknafjörður 201709/1526
Náms- og starfsráðgjafi Fjölbrautaskólinn í Garðabæ Garðabær 201709/1525
Forstöðulækn. endurh.-/öldrunarl. Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201709/1524
Hjúkrunarfræðingur, bráðamótt. Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201709/1523
Geislafræðingur, myndgreiningad. Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201709/1522
Geislafræðingur, myndgreiningad. Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201709/1520
Sérfr. í myndgreiningalækn. Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201709/1519
Sálfræðingur Fangelsismálastofnun Seltjarnarnes 201709/1518
Verkefnastjóri Ríkiskaup Reykjavík 201709/1517
Innkaupafulltrúi Ríkiskaup Reykjavík 201709/1516
Hjúkrunardeildarstjóri Heilbrigðisstofnun Vesturlands Hvammstangi 201709/1515
Ljósmóðir Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201709/1514

  Mjög góð tölvufærni, áhersla á  
færni í Excel

  Hæfni í mannlegum samskiptum  
og teymisvinnu

  Hæfni til að miðla upplýsingum 

Nánari upplýsingar um star�ð veita 
Hrafnhildur Kristjánsdóttir, hópstjóri 
reikningshalds (hrafnhildur.k@
vedur.is)  og Borgar Ævar Axelsson, 
mannauðsstjóri (borgar@vedur.is)  
í síma 522 6000. 

Laun taka mið af kjarasamningum 
ríkisins og viðeigandi stéttarfélags.

Um er að ræða 100% starf.

Helstu verkefni og ábyrgð 
Sérfræðingur í reikningshaldi ber m.a. 
ábyrgð á verkefnaskrá Veðurstofunnar, 
hefur umsjón með heildarverkefnaáætlun 
og útbýr árs�órðungsstöðumat verkefna 
ásamt ýmsum kostnaðargreiningum. 
Reikningagerð og almenn gjaldkerastörf 
eru einnig á ábyrgð sérfræðings.

Menntunar- og hæfniskröfur
  Bachelorgráða í viðskiptafræði eða 

sambærileg menntun sem nýtist í star�
  Haldgóð reynsla af kostnaðargreiningu, 

s.s. ABC
  Nákvæmni í vinnubrögðum og 

tölugleggni
  Frumkvæði og sjálfstæði í star�

www.vedur.is
522 6000

Móttöku og 
skrifstofustarf

Sérfræðingur 
í reikningshaldi

Umsækjendur eru vinsamlega  
beðnir um að sækja um stör�n á  
www.starfatorg.is

Umsóknarfrestur starfanna er til og 
með 16. október nk. 

Veðurstofa Íslands er opinber stofnun 
sem heyrir undir umhverfis- og auðlinda-
ráðuneytið. Hjá stofnuninni starfa um 
130 manns með fjölbreytta menntun og 
starfsreynslu sem spannar mörg fræða-
svið. Auk þess starfa um 120 manns við 
athugana- og eftirlitsstörf víðsvegar um 
landið. Hlutverk stofnunarinnar er öflun, 
varðveisla og  úrvinnsla gagna, sem og 
miðlun upplýsinga á helstu eðlisþáttum 
jarðarinnar, þ.e. lofti, vatni, jörð, snjó, 
jöklum og hafi. Starfsemin fer fram á 
fjórum sviðum: Eftirlits- og spásviði, 
Athugana- og tækni sviði, Úrvinnslu- 
og rannsóknasviði, Fjár mála- og 
rekstrarsviði og Skrifstofu for stjóra. 
Nánari upplýsingar um stofnunina má 
finna á heimasíðu hennar www.vedur.is

Gildi Veðurstofunnar eru þekking, 
áreiðanleiki, framsækni og samvinna. 
Ráðningar hjá stofnuninni munu taka 
mið af þessum gildum.

Helstu verkefni og ábyrgð 
Hlutverk móttökuritara felst m.a. í sím-  
svörun og svörun almennra fyrir spurna, 
skjala vörslu, forskrán ingu reikn inga sem 
berast, inn kaupum rekstrar vara, umsjón 
með póst send ingum auk ann arra 
til fallandi ritara- og skrif stofu starfa.

Menntunar- og hæfniskröfur
  Stúdentspróf
  Farsæl reynsla af skrifstofustörfum
  Þjónustulund og færni í miðlun 

upplýsinga 
  Færni í mannlegum samskiptum
  Þekking á skjalavörslu 
  Góð tölvufærni
  Skipulögð vinnubrögð

  Frumkvæði og geta til að vinna  
undir álagi

  Góð færni í íslensku og ensku

Nánari upplýsingar um star�ð veita 
Ingveldur Björg Jónsdóttir, hópstjóri 
rekstrar (ingveldur@vedur.is) og  
Borgar Ævar Axelsson, mannauðsstjóri 
(borgar@vedur.is) í síma 522 6000.

Laun taka mið af kjarasamningum ríkisins 
og viðeigandi stéttarfélags.

Um er að ræða 100% starf.

Bæði stör�n eru á Fjármála- og 
rekstrarsviði Veðurstofu Íslands.

kopavogur.is

Kópavogsbær

   

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Aðstoðarleikskólastjóri í Austurkór  

· Deildarstjóri á Læk  

· Deildarstjóri í Austurkór  

· Leikskólakennari á Arnarsmára 

· Leikskólakennari á Efstahjalla  

· Leikskólakennari á Kópasteini 

· Leikskólakennari á Marbakka  

· Leikskólakennari á Núp

· Leikskólakennari eða starfsmaður á Læk 

· Leikskólakennari í Austurkór  

· Leikskólasérkennari á Austurkór  

· Leikskólasérkennari á Kópahvol  

Grunnskólar

· Forfallakennari í Hörðuvallaskóla 

· Frístundaleiðbeinendur í dægradvöl   
 Salaskóla  

· Frístundaleiðbeinendur í Kársnesskóla  

· Frístundaleiðbeinendur í Kópavogsskóla  

· Frístundaleiðbeinendur í Lindaskóla  

· Frístundaleiðbeinendur í Vatnsendaskóla  

· Matreiðslumaður í Salaskóla 

Velferðasvið

· Starfsmaður á heimili fyrir fatlað fólk 

· Forstöðumaður Þjónustumiðstöðvar   
 Kópavogsbæjar 

Umhverfissvið

· Verkstjóri hjá Vatnsveitu Kópavogsbæjar 

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

Vilt þú verða hluti af faglegum, duglegum og skemmtilegum hópi starfsfólks á KFC?
Hefurðu áhuga á að vinna fyrir eina stærstu skyndibitakeðju heims og eiga möguleika á að vinna þig 
upp og þróast í starfi? Við bjóðum uppá sveigjanlegan vinnutíma og frábæra stemningu á vinnustað. 

Hefur þú áhuga á að slást í hópinn? Fylltu út umsóknarformið á www.kfc.is/atvinna
Fyrirspurnir um störfin sendist á barbara@kfc.is

ÉG VIL VINNA
MEÐ ÞÉR

 

Reykjavík    Hafnarfjörður 

Kópavogur    Reykjanesbær    Garðabær

HRAFNISTA
I 

I I

Ný og spennandi 
staða sjúkraliða
Hrafnista í Reykjavík leitar að áhugasömum 
sjúkraliða til að vera hópstjóri á lítilli hjúkrunardeild 
sem að hluta til er fyrir heilabilaða.  
Í boði er dagvinna, virka daga.

Hæfniskröfur:
•	 Starfsleyfi	sjúkraliða	
•	 Góðir	samskiptahæfileika	og	jákvætt	viðmót	
•	 Sveigjanleiki	og	sjálfstæð	vinnubrögð	
•	 Frumkvæði	og	metnaður	í	starfi	

Þekking,	reynsla,	frumkvæði	og	ánægja	starfsmanna	
Hrafnistuheimilanna	tryggir	gæði	þeirrar	þjónustu	
sem	veitt	er.	Störfin	hjá	Hrafnistu	eru	fjölbreytt	og	
skemmtileg.	Umsækjendur	þurfa	að	hafa	ríka	
samskipta-	og	samstarfshæfni	og	hafa	gaman	af	því	
að umgangast eldra fólk. 

Við	hlökkum	til	að	vinna	með	þér!

Sótt	er	um	starfið	á	www.fastradningar.is
Umsóknarfrest er til 7. október

Nánari upplýsingar eru veittar hjá Eygló Tómasdóttur 
í síma 693-9524, einnig á netfanginu  
eyglo.tomasdottir@hrafnista.is

HRAFNISTA REYKJAVÍK   

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is
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Please send applications no later than October 5, 2017 to ragnheidurkg@icehotels.is
Umsóknarfrestur er til og með 5. október 2017. Umsóknir sendist á ragnheidurkg@icehotels.is

At Hilton Reykjavik Spa we offer massage and beauty treatments as well as hot tub 
shoulder-and-head massages. We’re looking for an energetic person that is able to do 
both regular massage work and hot tub massage.
A CV, a letter of recommendation and a diploma are required. 

For further information contact:
Ragnheiður K. Guðmundsdóttir, Manager at Hilton Reykjavík Spa, tel.: 444 5097

Hilton Reykjavík Spa er líkamsræktar- og heilsulind þar sem boðið er upp á nudd- og snyrti-
meðferðir. Viðskiptavinum er einnig boðið upp á herða- og höfuðnudd í heitum pottum.  
Við leitum að drífandi nuddara sem getur bæði unnið við pottanudd og sem nuddari í herbergjum. 
Ferilskrár, meðmæla og prófskírteinis er krafist. 

Nánari upplýsingar veitir:
Ragnheiður K. Guðmundsdóttir, deildarstjóri Hilton Reykjavik Spa, í síma 444 5097

Hilton Reykjavík Spa er hluti af Icelandair hótelkeðjunni. Hjá Icelandair hótelum starfar úrvals hópur með sameiginleg mark mið þar sem borin er virðing fyrir gestum og samstarfs mönnum. 
Icelandair hótelin leggja áherslu á samvinnu, ábyrgð og frumkvæði í starfi ásamt vilja til að takast á við krefjandi verkefni.

Hilton Reykjavik Spa is looking to 
hire a massage therapist

Hilton Reykjavík Spa óskar eftir 
að ráða nuddara

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



Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

Hafðu samband við okkur og sjáðu 

hvað við getum gert fyrir þig. 

RÁÐNINGAR



Sveitarfélagið Vogar auglýsir lóðir til úthlutunar fyrir íbúða-
byggingar. Um er að ræða s.k. miðsvæði, fyrsta áfanga.  
Í þessum áfanga verður úthlutað lóðum undir fjölbýlishús  
(5 hús með 6 íbúðum hvert, 2 hús með 20 íbúðum hvort), 
parhús (5)  og einbýlishús (5). Umsóknareyðublöð ásamt 
úthlutunarskilmálum og gjaldskrá er að finna á heimasíðu 
sveitarfélagsins, www.vogar.is 
Umsóknarfrestur er til 21. október 2017, og skal umsóknum 
á þar til gerðum eyðublöðum, ásamt fylgigögnum skilað til 
skrifstofu sveitarfélagsins, hvort heldur er með rafrænum 
hætti (tölvupóstur, umsókn á heimasíðu) eða með því að 
póstsenda gögnin á Sveitarfélagið Voga, Iðndal 2, 190 Vogar. 
Séu fleiri en ein umsókn um hverja lóð verður dregið úr 
gildum umsóknum. 

Skila skal greiðslumati með umsókn.  
Lágmarksupphæð er sem hér segir:
Einbýlishús: kr. 40.280.000,- pr. lóð.
Parhús: kr. 40.280.000,- pr. lóð.
Fjölbýlishús I og II:  kr. 134.400.000,-

Vogar eru staðsettir nokkurn veginn mitt á milli höfuðborgar-
svæðisins og Keflavíkurflugvallar. Í sveitarfélaginu búa nú 
um 1.230 íbúar. Megin áherslur atvinnulífsins eru á vettvangi 
matvælaframleiðslu. Í Vogum er starfræktur heildstæður 
grunnskóli (1. – 10. bekkur), ásamt leikskóla. Sundlaug, 
íþróttahús og íþróttamannvirki eru einnig til staðar.  
Öflugt íþróttastarf er á vegum Ungmennafélagsins Þróttar, 
sveitarfélagið starfrækir einnig félagsstarf fyrir unglinga og 
eldri borgara. 

Vogum, 29. september 2017,
Ásgeir Eiríksson

bæjarstjóri

Úthlutun byggingalóða 
í Sveitarfélaginu Vogum
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Bæjarstjórn Garðabæjar auglýsir hér með 
kynningu á breytingum eftirfarandi 
deiliskipulagsáætlana í samræmi við 1.mgr. 
43.gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Víkurgata 4-31. Tillaga að breytingu á 
deiliskipulaginu Urriðaholt - Vesturhluti. 

• Tillagan gerir ráð fyrir eftirfarandi   
 breytingum á einbylishúsum við Víkurgötu:   
 Grunnflötur byggingarreits án bílgeymslu í   
 húsagerði E3 stækkar úr 100 m2 í 120 m2.   
 Hæðarfjöldi breytist í "2 hæðir" úr "2-3   
 hæðir" í húsagerð E3. Hámarkshæð lækkar  
 um 3 metra. Húsagerð á lóðum Víkurgötu   
 19 og 21 breytist úr húsagerði E1b í E1a.   
 Viðmiðunarbyggingarmagn minnkar. 
 Ákvæði um að heimilt sé að fylgja    
 skilmálum fyrir húsagerði 11b á lóðum með  
 húsagerði E1a er felld út gildi. Kennisnið   
 E1a, E1c og E4 eru óbreytt.

Tillögurnar liggja frammi á bæjarskrifstofum 
Garðabæjar, Garðatorgi 7, frá  29. september 
til og með 10. nóvember 2017.  Þær eru einnig 
aðgengilegar á heimasíðu Garðabæjar 
www.gardabaer.is.  

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er 
gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
tillögurnar.  Frestur til þess að skila inn 
athugasemdum rennur út fimmtudaginn 10. 
nóvember 2017.

Skila skal athugasemdum á bæjarskrifstofur 
Garðabæjar og skulu þær vera skriflegar og 
undirritaðar.  Þeir sem ekki gera 
athugasemdir við tillögurnar fyrir tilskilinn 
frest teljast samþykkir þeim.

Arinbjörn Vilhjálmsson
skipulagsstjóri Garðabæjar

AUGLÝSING UM 

DEILISKIPULAG 

Í GARÐABÆ

Stofnfundur Hollvinafélags 
 Kvennaskólans

Stofnfundur Hollvinafélags Kvennaskólans í Reykjavík er 
boðaður sunnudaginn 1. október kl. 16 í fundarsal skólans, 
stofu M19 í Miðbæjarskólanum, Fríkirkjuvegi 1. Á fundinum 
verður hægt að skrá sig í félagið. Lögð verða fram drög að 
samþykktum félagsins og stjórn þess verður kjörin. Allir  
fyrrverandi nemendur, starfsmenn og velunnarar skólans eru 
velkomnir.

Hjalti Jón Sveinsson skólameistari

ATVINNU- / LAGERHÚSNÆÐI
Til leigu bjart og snyrtilegt 120 fm. atvinnu/lagerhúsnæði 

vestast á Kársnesi.

Eingöngu fyrir snyrtilega og hreinlega starfsemi.

Uplýsingar í síma 669 9837

VERSLUNARSTJÓRI
JACK & JONES í Kringlunni leitar að kra�miklum, skipulögðum 
og jákvæðum einstaklingi til að gegna starfi verslunarstjóra. 
Um er að ræða fullt starf í skemmtilegu og lifandi umhverfi. 

Helsta hlutverk verslunarstjóra er að halda utan um daglegan 
rekstur, bera ábyrgð á sölu og þjónustu við viðskiptavini og 
ásýnd verslunarinnar og leiða hóp starfsmanna.

HÆFNISKRÖFUR:
    •  Reynsla af verslunarstjórn er kostur
    •  Þjónustulund
    •  Reynsla af sölustörfum
    •  Hæfni í mannlegum samskiptum

Framundan eru breytingar á versluninni þar sem hún 
verður stækkuð og fær nýja ásýnd.  

Umsóknarfrestur er til og með 8. október nk. Hægt er að 
sækja um starfið á www.bestseller.is. Allar frekari upplýsingar 
veitir Sólrún Hjaltested mannauðsstjóri í síma 5754000.

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is
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GRINDAVÍKURBÆR 

GRINDAVÍKURBÆR 

Útboð
Grindavíkurbær óskar eftir tilboðum í verkið 
„Íþróttamannvirki Grindavíkur, rif og jarðvinna“
Lauslegt yfirlit yfir verkið:
Um er að ræða rif og förgun á viðbyggingu sem 
stendur á norðurgafli íþróttahúss Grindavíkur ásamt 
jarðvinnu fyrir nýtt íþróttamannvirki.

Helstu verkþættir eru:
- Rif og förgun á viðbyggingu.
- Jarðvinna og tilheyrandi fyrir nýtt íþróttamann- 
 virki sem mun rísa við norðurgafl núverandi 
 íþróttahúss.

Helstu magntölur niðurrifs og jarðvinnu eru:
- Rif á viðbyggingu 208 m2 Brúttó

- Gröftur og brottflutningur á  
 lausum jarðvegi 1050 m3 

- Fleygun á föstum jarðvegi 100 m3

- Fylling 500 m3

Óskað er eftir verktökum með reynslu í niðurrifi og  
jarðvinnu.

Upphaf verks er fimmtudagur 19. október 2017

Áhugasamir sæki um útboðsgögn á netfanginu  
armann@grindavík.is og gefi upp nafn fyrirtækis og 
upplýsingar um tengilið. Gögn verða send út á rafrænu 
formi frá og með mánudeginum 2. október 2017.

Bjóðendum er boðið til vettvangsskoðunar  
miðvikudaginn 4. október 2017, kl. 11:00 – 12:00 á  
Austurveg 1, Grindavík.

Tilboðsgjafar skulu vera búnir að skila inn tilboði eigi 
síðar en mánudaginn 16. október 2017, kl. 10:00.

kopavogur.is

ÚTBOÐ
Íþróttahús Vatnsendaskóla

Fimleikabúnaður
Íþróttahús VatnsendaskólaÍþróttahús Vatnsendaskóla

Kópavogsbær auglýsir eftir tilboðum í  fimleikabúnað 
fyrir nýtt íþróttahús við Vatnsendaskóla í Kópavogi.

Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu 
(EES)

Íþróttasalurinn við Vatnsendaskóla er 1.700 m² auk 
þjónusturýmis og búningsklefa.
Í útboðinu felst að skaffa og setja upp fyrir fimleika 
ýmsan búnað í gryfjur, sem er lyftanlegur að hluta, 
ásamt trampólínbraut (fasttrac) í gryfju.

Einnig skal skaffa stærri og minni áhöld og tæki til 
þjálfunar fimleika.

Upphaf verks á verkstað er 1. febrúar 2018 og skal 
verki að fullu lokið eigi síðar en 10. mars 2018.

Útboðsgögnin eru afhent rafrænt og skulu þeir, 
sem óska eftir útboðsgögnum fyrir verkefni þetta,  
senda tölvupóst á netfangið utbod@kopavogur.is, 
frá og með mánudeginum 2.oktober nk.. Í tölvupósti 
skal koma fram nafn tengiliðs vegna útboðsins, 
símanúmer, netfang og nafn fyrirtækis. 

Tilboð skal hafa borist í þjónustuver Kópavogs, Di-
granesvegi 1, 200 Kópavogur fyrir kl. 11.00 mánudag-
inn 6. nóvember 2017. Og verða þau þá opnuð í 
viðuvist þeirra bjóðenda er þar mæta.

EFLA verkfræðistofa starfrækir samfélagssjóð 

sem hefur að markmiði að styðja jákvæð og 

uppbyggileg verkefni í samfélaginu. Úthlutanir 

styrkja úr sjóðnum fara fram tvisvar á ári, að 

vori og hausti.

Óskað er eftir umsóknum.

Samfélagssjóður EFLU óskar nú eftir umsóknum. 

Umsóknir þurfa að berast sjóðnum fyrir 

15. október næstkomandi. Vinsamlega nálgist 

leiðbeiningar vegna umsókna á vefsíðu EFLU, 

efla.is/samfelagssjodur.

Samfélagsstyrkir 
EFLU

EFLA VERKFRÆÐISTOFA
 412 6000          efla@efla.is          www.efla.is

Umsóknarfrestur

15. október 2017

Nánari upplýsingar

www.efla.is

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

•	Breiðholtsbraut	við	Norðurfell.	Göngubrú	
			og	stígar - útboð nr. 14078.
•	Milli-	og	löginnheimta	–	EES útboð nr. 140176

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

Íbúð fræðimanns í Kaupmannahöfn, skv. reglum um hús 
Jóns Sigurðssonar, er laus til afnota tímabilið 3. janúar  
til 18. desember 2018. 

Allar nánari upplýsingar og sérstök eyðublöð er að finna 
á heimasíðu Jónshúss: jonshus.dk (fræðimannsíbúð). 

Umsóknir um íbúðina skulu hafa borist skrifstofu 
Alþingis eigi síðar en mánudaginn 30. október nk.

Umsóknir um dvöl 
í íbúð fræðimanns 
í Kaupmannahöfn 
2018

Náms- og rannsóknarstyrkur
Vísinda- og rannsóknarsjóður Suðurlands auglýsir eftir 
umsóknum um náms- og rannsóknarstyrk fyrir árið 2017.  
Styrkurinn nemur 1.250.000 kr.

Styrkurinn er ætlaður námsfólki sem vinnur að 
rannsóknarverkefni til lokaprófs á háskólastigi.  
Verkefnið skal tengjast Suðurlandi og þjóna ótvíræðum 
atvinnu- og/eða fræðilegum tilgangi fyrir Suðurland eða 
hluta Suðurlands.

Styrkumsóknir sendist til eyjolfur@fraedslunet.is eða 
sigurdur@hfsu.is

Umsóknarfrestur er til 10. nóvember næstkomandi.  

Nánari upplýsingar um sjóðinn og styrkveitingar eru að 
finna á www.fraedslunet.is og www.hfsu.is 

Merki ráðuneytanna í 4 litum
fyrir dagblaðaprentun

auglýsir eftir umsóknum um styrki  
af safnliðum á sviði lista og  

menningararfs og stofnstyrki til  
íþrótta- og æskulýðsmála

Veittir eru styrkir til félaga, samtaka eða 
einstaklinga vegna verkefna á árinu 2018 sem ekki 

njóta lögbundins stuðnings eða falla undir sjóði 
eða sérstaka samninga.

Rafræn umsóknareyðublöð er að finna á umsóknarvef 
Stjórnarráðsins (http://minarsidur.stjr.is).

Nánari upplýsingar um skilyrði umsókna og mat á þeim er 
að finna í auglýsingu á vefsíðu ráðuneytisins.

Umsóknarfrestur er til kl. 16:00,  
þriðjudaginn 31. október 2017.

29. september 2017.

 22 ATVINNUAUGLÝSINGAR  3 0 .  S E P T E M B E R  2 0 1 7  L AU G A R DAG U R



Vorum að fá í sölu einstaka eign við Laufásveg 49-51 í 
Þingholtunum. Um er að ræða tvö hús með tengibyggingu 
sem mynda eina heild. Stærð húsanna er samtals 786 fm. 
Húsin standa á 1.442 fm lóð. Eignirnar eru í dag nýttar fyrir 
auglýsingastofu. Hvor eign er tvær hæðir og kjallari sem nýtast 
vel hvort sem er saman eða sitt í hvoru lagi. Eignunum fylgir 19 
fm bílskúr. Einar Erlendsson húsameistari teiknaði húsin.

Í upphafi voru eignirnar íbúðarhús. Í bókinni Yndæla Reykjavík 
eftir Guðjón Friðriksson segir um Sturluhallirnar: Fyrir ofan 
Laufásveginn eru tvö stórfenglegustu einbýlishús Reykjavíkur 
sem fylla upp í allar lóðirnar á milli Bragagötu og Njarðargötu.

Laufásvegur 49-51 – Sturluhallir
Nýtt í sölu í 101 Reykjavík

Sala fasteigna frá

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

Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali

861 8514

Ingileifur Einarsson
Löggiltur fasteignasali
894 1448

Nánari upplýsingar veita

Hólmaþing 16 - Einstök eign við Elliðavatn.

Hæðarbyggð 19 - einbýli með aukaíbúð. 

Glæsilegt eign í jaðri byggðar sem skiptist í 451,8 fm aðal-
byggingu með 40 fm timburverönd með útsýni yfir vatnið 
og stórri íbúð í kjallara, 105,8 fm bílskúr með studio íbúð á 
rishæð, 40 fm gróðurhús og 94,1 fm hesthús fyrir 8 hesta. 
Stutt er í fallega náttúru og frá eigninni er einstakt útsýni 
yfir Elliðavatn, góðar leigutekjur af aukaíbúðum.  
Eignin verður sýnd í opnu húsi á morgun, sunnudag,  
kl. 14:00 - 15:00.

Gott 347 fm einbýli í friðsælu hverfi í Garðabæ. Í dag eru 
þrjár íbúðir í eigninni sem gefa góðar leigutekjur en lítið 
mál er að breyta eigninni á ný í gott fjölskylduhús með 
einni auka íbúð. Svalir eru umhverfis eignina og skjólgóður 
garður með sólpalli.  Falleg eign með mikla möguleika á 
góðum stað í Garðabæ. Eignin verður sýnd í opnu húsi á 
morgun, sunnudag (01.10.) kl. 16:00 - 16:45.

Nánari uppl. veitir Brynjólfur s: 896-2953.

Grensáveg 3 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Brynjólfur Brynjólfur 
SnorrasonSnorrason
lögg. fasteignasalilögg. fasteignasali

Til sölu þekkt þjónustufyrirtæki 
í merkingariðnaði.

Rótgróið lítið og velrekið stafrænt merkingarfyrirtæki í eigin húsnæði 
á frábærum stað miðsvæðis.  Tilvalið fyrir einstakling eða sam-
henta fjölskyldu að skapa sér góða tekjumöguleika.  Margir fastir 
viðskiptavinir,  eigin innflutningur að mestu á aðföngum,  öflugur 
hönnunarvefur þar sem 70% af sölunni fer fram, mikill gagnabanki 
og góðir vaxtamöguleikar.   Hægt er að kaupa húsnæðið eða gera 
langtíma leigusamning.   Mjög góð og eftirsótt staðsetning sem 
verður það áfram ókomna áratugi.  Gott verð sem byggist aðallega 
á miklum og góðum tækjakosti.      

Allar nánari upplýsingar veitir Ingólfur Gissurarson löggiltur 
fasteigna- og fyrirtækjasali í síma: 896-5222   ingolfur@valholl.is 

Síðumúla 27, S: 588-4477
Ingólfur Gissurarson 
löggiltur
fasteignasali

N
ýbýlavegur 8. - 200 Kópavogur - S: 527 1717 -  dom

usnova@
dom

usnova.is - w
w

w
.dom

usnova.is 

Ábyrgðarmaður Domusnova: Haukur Halldórsson, hdl., lgf.

Vilborg Gunnarsdóttir 
Löggiltur fasteignasali

vilborg@domusnova.is
S: 6918660
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Ábyrgðarmaður Domusnova: Haukur Halldórsson, hdl., lgf.

Vilborg Gunnarsdóttir 
Löggiltur fasteignasali

vilborg@domusnova.is
S: 6918660
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Stóriteigur 36 - Mosfellsbær
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 1.OKT KL 16:00 - 16:30
•	 5-6	svefnherbergi	

•	 Mikið		endurnýjað

•	 211,7	fm	á	einni	hæð

•	 Verð 89.900.000

OPIÐ HÚS

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



Viltu selja íbúðina þína strax? 
Leitum að 50-70 íbúðum til kaups í Reykjavík  
fyrir mjög fjársterkan aðila

Um er að ræða nánast staðgreiðslu og  
enginn fyrirvari um fjármögnun

Leitað er eftir íbúðum á ýmsum svæðum og  
flestum stærðum á sanngjörnu verði

Kaupsamningar verða gerðir innan 2ja vikna

Vantar eftirtaldar stærðir sérstaklega:
2ja herbergja frá 40-70 fm 
3ja herbergja frá 70-100 fm  
4ra herbergja frá 90-120 fm

Leitað er eftir eignum í öllum hverfum Reykjavíkur

Litlum sem stórum fjölbýlishúsum og jafnvel heilar  
húseignir með mörgum íbúðum eða heilir  
stigagangar koma til greina

Kostur ef afhending getur orðið fljótlega

Einstakt tækifæri fyrir seljendur eða aðra 
sem eru að huga að sölumálum

Nánari upplýsingar veitir:

Er við símann alla helgina  
hringdu núna til að fá nánari 

upplýsingar

Skoðum og verðmetum  
samdægurs

Svan G. Guðlaugsson
lögg. fasteignasali
Sími:  697 9300
svan@miklaborg.is

www.miklaborg.is   5697000

Borg fasteignasala 519-5500 kynnir til sölu 2.380 fer-
metra Vöru-lagerhúsnæði við Vatnagarða í Reykjavík. 
Húsnæðið skiptist í 2.049 fermetra lagerhúsnæði með 
mikili lofthæð og 283,1 fermetra skrifstofuhúsnæði á 
annari hæð. Góð aðkoma er að húsinu og stendur það á 
3.933 fermetra lóð. Burðarvirki hússins er steinsteypt 
og límtré. Húsnæðið var byggt sem vörygeymslur. Inn-
keyrsluhurður eru beggja vegna við húsið þrjár hvoru 
megin með möguleika á gegnum akstri í gegnum húsið. 
Í aftari hluta eignarinnar er 214 fermetra frystir og 90 
fermetra kælir. Vörurekka kerfi er í hluta húsins. 

Húsnæðið er allt í útleigu.

VÖRU-LAGERHÚSNÆÐI 
VIÐ VATNAGARÐAR

Mikil lofthæð

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR:
 

Brandur Gunnarsson
löggiltur fasteignasali 

Sími: 897 1401
brandur@fastborg.is

519 5500



5 herb. 190.4 fm

Neðri sérhæð - Fjögur svefnherbergi

Sigurður Fanna fasteignasali

Lækjarsel 1 

67.900.000

109 Reykjavík
Íbúð Gott fjölskylduhús

 897 5930

Pantið skoðun hjá sölumanni

5 herb. 161 fm

Útsýni til sjávar. Laus til afhendingar

fastborg@fastborg.is

Njarðargata 3

33.900.000

230 Keflavík
Íbúð Hæð og stór bílskúr

897 1533

Þórufell 18

26.900.000

111 Reykjavík

Vilborg fasteignasali  853 7030

stórar svalir og mikið útsýni.

2 herb. 57.3 fmÍbúð Nýmáluð/nýtt parket

4 herb. 119,2 fm

Þægileg og barnvæn staðsetning

Héðinn fasteignasali

Blönduhlíð 10

44.900.000

105 Reykjavík
Kjallara íbúð Á besta stað í Blönduhlíð

8484806 Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

238,7 fm

Sólbraut 4 170 Seltjarnarnes
Einbýlishús Einstök staðsetning á Seltjararnesi

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030
Tilboð

LÁTTU EINS OG
HEIMA HJÁ ÞÉR

519 5500ÞÓRA BIRGISDÓTTIR, LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

Fullbúnar án gólfefna - Tvö stæði í bílageymslu

Opið hús þri 3. okt kl. 17:15-17:45

3 herb. Stærð frá 133,9 fm

Mánatún 9 - Sýnum glæsilegar íbúðir

Verð frá 64,5 m

Reykjavík
Íbúð 404 Laus strax

SÝNUM GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR Á 4 OG 5 HÆÐ
mánudaginn 2. október 17.00-17.30

Brandur fasteignasali 897 1401

4 herb. 144,4 fm Fjölbýlishús

Fjárfestingakostur með leigusamning

Brandur fasteignasali

Vatnsstígur 16-18

78.000.000

101 Reykjavík
Íbúð

897 1401

3 herb. 78,2 fm Stutt í þjónustu

Fjölbýli

Brandur fasteignasali

Hraunbær 122

32.900.000

110 Reykjavík
Íbúð

897 1401

4 herbergi 130,4 fm Efri hæð ásamt bílskúr

Bakkastaðir 73 112  Reykjavík
Íbúð

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030
54.900.000

Falleg 4ra herbergja íbúð í endahúsi.  

2 herbergi 83,3 fm Stæði í bílageymslu

Sóltún 8 105 Reykjavík
Íbúð 102 

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030
43.900.000

Snyrtileg og falleg íbúð í nýlegu fjölbýlishúsi

148 fm

Vilborg fasteignasali

Hverfisgata

Tilboð

101 Reykjavík
Miklir gluggar, auglýsingagildi, ýmsir möguleikar

 853 7030

Verslunarhúsnæði

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

Opið hús þri 3. okt kl. 17:30 - 18:00GOTT ÚTSÝNI

LAUS VIÐ 
KAUPSAMNING



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

Víkurbraut 5 – 870 Vík

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari 
867-3040

Um er að ræða 376,7 fm. verslunarhúsnæði. Lóð eignarinnar er 2.920 fm. Húsið er upphaflega 
hannað til að vera á tveimur hæðum og talsverðir möguleikar til stækkunar eignarinnar.  
Vel staðsett eign m.a. með tilliti til ferðamannaþjónustu. Lóðin er stór og býður upp á mikla 
möguleika. Eignin er laus við kaupsamning.  Óskað er tilboða í eignina.

Vel staðsett eign m.a. með tilliti til ferðaþjónustu.

SÖLUSÝNING
sunnudaginn 1.október milli kl.14:00-15:00

Sölumenn verða staðsettir í sýningaríbúð 203

Nánari upplýsingar veitir:

Svan G. Guðlaugsson
lögg. fasteignasali
Sími:  697 9300
svan@miklaborg.is

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

Til sölu glæsilegar nýlegar 2ja herb. íbúðir í lyftuhúsi við Skipholt 11-13. 

Um er að ræða 16 íbúðir á 2. og 3. hæð allar með suðursvölum.

Stærð íbúða er frá  76,2 til 82,7 fermetrar með geymslum og eru 
þær afhentar fullbúnar með eldavél, viftu, ísskáp, uppþvottavél og 
myrkvunartöldum í öllum gluggum.

Mjög gott skápapláss og tengi fyrir þvottavél og þurrkara á baðherbergjum. 

Glæsilegar innréttingar og vandaður frágangur í glæsilegu húsi.

Möguleiki að kaupa íbúðir fullbúnar húsgögnun.

Íbúðirnar eru staðsettar beint fyrir ofan verslun Bónus  
á besta stað miðsvæðis í Reykjavík.

 47,5 -49,5 millj.Verð  :

   Skipholt 11-13 
105 Reykjavík

Íbúð 205
Stærð: 82,7 fm
Þar af geymsla 8,0 fm
Svalir: 30,4 fm

Íbúð 206
Stærð: 77,5 fm
Þar af geymsla 8,0 fm
Svalir: 21,9 fm

Íbúð 301
Stærð: 81,7 fm
Þar af geymsla 9,1 fm
Svalir: 9,2 fm

www.miklaborg.is   5697000



Garðar B. Sigurjónsson
Í námi til löggildingar 
fasteigna-, fyrirtækja- og 
skipasala.
S: 898-0255

Erla Árnadóttir
BA í lögfræði.  
Hefur lokið prófi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasala.
S: 864-8463

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
S: 853-9779

Gylfi Jens Gylfason 
hdl., löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali.
S: 822-5124 

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
S: 869-4879

Bryndís Bára 
Eyjólfsdóttir
Sölufulltrúi.  
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-,  fyrirtækja- 
og skipasölu.
S: 616-8985 

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

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

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

Einar P. Pálsson
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

Guðbjörg  
Matthíasdóttir. 
hdl. Sölufulltrúi.  
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-, fyrirtækja-  
og skipasölu. 
S: 899-3984

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

VIÐ ERUM
TRAUSTI

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

Klapparstígur 7 – 101 Reykjavík
Opið hús sunnudaginn 1. október kl. 14:00 – 14:30 
Glæsileg og rúmgóð 66,3 fm. 2ja herb. íbúð á jarðhæð. Góð sérverönd út af stofu í suður átt. 
Íbúðin er í dag leigð út til ferðamanna með fullt leyfi til 2025. Sameiginlegt þvottahús. Hægt er 
að leigja bílastæði í bílakjallara.  
Verð: 37,7 millj.

Laugarnesvegur 37 – 104 Reykjavík
Opið hús sunnudaginn 1. október kl. 17:00 – 17:30
Rúmgóð 2ja herbergja 51,9 fm. íbúð á efstu hæð. Útgengt er út á stórar svalir sem eru  
yfirbyggðar að hluta. Íbúð sem býður upp á marga möguleika. Er laus við kaupsamning.  
Verð: 28,5 millj.

Hjallavegur 46 - 104 Reykjavík
Opið hús þriðjudaginn 3. október kl. 17:30 – 18:00
Björt og falleg 3ja herb. risíbúð til sölu á þessum eftirsótta stað. Íbúðin er skráð 68,1 fm. í 
fasteignamati en gólfflötur er stærri. Mikil lofthæð og nýtist allt rými vel. Risið var byggt um 
1989. Eignin er laus við kaupsamning.
Verð: 35,7 millj.

Norðurbakki 23 – 220 Hafnarfjörður
Glæsileg og björt 4ra herbergja endaíbúð með sjávarútsýni og sólpalli við Norðurbakka í  
Hafnarfirði. Sérmerkt stæði er í bílakjallara sem fylgir íbúðinni.
Verð: 58,5 millj.

Vatnsstígur 20–22 – 101 Reykjavík
Opið hús sunnudaginn 1. október kl. 15:00 – 15:30 
Einstaklega glæsileg útsýnisíbúð í Skugganum á 8. hæð með óhindruðu útsýni til sjávar. Íbúðin 
er 137,2 fm. auk stæðis í bílakjallara og geymslu. Góðar yfirbyggðar suðursvalir. Eignin er mjög 
vönduð og falleg með einstöku útsýni.  
Verð: 129 millj.

Langholtsvegur 128 - 104 Reykjavík 
Opið hús sunnudaginn 1. október kl. 15:30 - 16:00.
Vel skipulögð og björt 5 herb. íbúð með rishæð. Eignin er skráð 82,0 fm. auk 20 fm. óskráð rými 
í risi. Sameiginlegur skjólgóður bakgarður er við húsið. Góð eign á eftirsóttum stað í göngufæri 
við alla helstu þjónustu. 
Verð: 41,3 millj.

Holtsgata 20 – 101 Reykjavík
Opið hús þriðjudaginn 3. október kl. 17:30 – 18:00
65 fm. 3ja herbregja íbúð á 1. hæð sem býður upp á mikla möguleika. Eign á frábærum stað í 
göngufæri við miðborgina. Laus strax. 
Verð: 31,9 millj.

Hvítárbakki 7 - 311 Borgarbyggð
Iceland Guesthouse - Hvítá 
Sívaxandi ferðaþjónusta sem býður upp á gistingu og veitingar allt árið.
Áhugavert tækifæri í ferðaþjónustu.
Verð: 140 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



Skólavörðustígur 40
101 REYKJAVÍK

Til sölu verslun með góðum leigusamning. Fæst 
afhent strax. Samningur gildir til 31.12 2024.
Forleiguréttur þegar að leigutíma líkur. Allar 
upplýsingar veitir Hannnes, hannes@fastlind.is

STÆRÐ: 68,6 fm      VERSLUN

Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Laugavegur 103
101 REYKJAVÍK

LIND fasteignasala kynnir:

Einstök 205 fm penthouse íbúð í 
lyftuhúsi með fallegu útsýni að 
Laugavegi 103. 36,3 fm bílskúr innaf 
bílageymslu fylgir með. Gott skipulag. 
Hjónasvíta með sér baðherbergi.
Sérsmíðaðar innréttingar og hurðir, 
vönduð gólfefni, Vola blöndunartæki, 
aukin lofthæð, gólfsíðir gluggar, 
einstaklega fallegur arinn í stofu. Stórar 
svalir meðfram allri íbúðinni.

STÆRÐ: 205 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

114.000.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

B-Tröð 3, Víðidal
110 REYKJAVÍK

Mikið endurnýjað hesthús í B-tröð 3 í Víðidal 
Reykjavík. Nýlega búið mála húsið að utan og 
þakjárn. 4 stíur sem eru úr ryðfríu stáli og plasti, 
pláss fyrir 8 hesta.

STÆRÐ: 69,8 fm HESTHÚS     STÍUR: 4

11.900.000
Heyrumst
Arna   692 5515
Löggiltur fasteignasali

Þorrasalir 15
201 KÓPAVOGUR

Fallega þriggja herbergja íbúð á þriðju hæð í 
lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Sér 
inngangur af svölum. Aflokuð viðarverönd.

STÆRÐ: 93,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

44.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Vatnsstígur 3b
101 REYKJAVÍK

Mjög falleg og mikið endurnýjuð hæð með 
sérinngangi og mikilli lofthæð. Eignin var að 
mestu endurnýjuð 2005. Gólfefni, innréttingar, 
rafmagn,halogen lýsing, hús að utan ofl.

STÆRÐ: 121,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4-5

54.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Sólheimar 44
104 REYKJAVÍK

LIND Fasteignasala kynnir: Mjög fallega, mikið 
endurnýjaða og vel skipulagða 5-6 herbergja 
sérhæð ásamt bílskúr við Sólheima 44 í 
Reykjavík.

STÆRÐ: 167 fm FJÖLBÝLI      HERB: 6

62.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

BÓKIÐ SKOÐUN

Hörðukór 5
203 KÓPAVOGUR

Virkilega snyrtileg og vel skipulögð þriggja 
herbergja íbúð með stæði í lokaðri bílageymslu. 
Íbúðin er á þriðju hæð með fallegu útsýni. Stutt 
í alla þjónustu, skóla og leikskóla.

STÆRÐ: 109,6 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

46.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Bræðraborgarstígur 5
101 REYKJAVÍK

Góð 3ja til 4 herbergja íbúð á frábærum stað 
í hjarta borgarinnar. Stórt herbergi í forstofu 
og möguleiki á útleiguherbergi í kjallara.  Góðir 
útleigumöguleikar á herbergjum.

STÆRÐ: 124,1 fm HÆÐ       HERB: 4

54.200.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    1. okt 16:30 – 17:00OPIÐ HÚS    1. okt 15:00 – 15:30

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS    1. okt 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    30. sept 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    1. okt 15:30 – 16:00



Álalind 10
201 KÓPAVOGUR

FULLBÚNAR ÍBÚÐIR TIL SÝNIS 
- Nýjar og glæsilegar íbúðir að 
Álalind 10, 201 Kópavogi.  
Afhending október 2017. Íbúðir 
skilast fullbúnar með öllum  
gólfefnum. Í þvottahúsi, forstofu og 
baðherbergi eru gólf flísalögð en 
harðparket á öðrum rýmum. Léttir 
innveggir eru hlaðnir með Lemga 
steinum frá Steypustöðinni. Húsið 
er 4ra hæða lyftuhús með 11 íbúðum 
og fylgir öllum íbúðum stæði í  
upphitaðri bílageymslu.

204 – 3 herb. 110 fm. V.58,5 m.

303 – 3 herb. 108,2 fm. V.59,9 m.

403 – 3 herb. 110,1 fm. V. 64,5 m.

201 – 5 herb. 158,5 fm. V.76 m.

58.000.000 - 120.000.000

STÆRÐ: 106-188 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-5

Perlukór 3A
203 KÓPAVOGUR

Falleg og vel skipulögð 150,4 fm, 5 herbergja 
neðri sérhæð ásamt stæði í bílageymslu. Fjögur 
svefnherbergi, gestasnyrting og sérafnotareitur 
til suðurs og vesturs.

STÆRÐ: 150,4 fm SÉRHÆÐ      HERB: 5

69.500.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Löggiltur leigumiðlari

Barmahlíð 53
105 REYKJAVÍK

Gullfalleg og mikið uppgerð 4ra herbergja 
sérhæð í Barmahlíð 53. Íbúðin sem er 107 fm. er 
á 1. hæð (miðhæð) er með sér inngang og henni 
fylgir 30 fm. bílskúr.

STÆRÐ: 137,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

56.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Löggiltur fasteignasali

Sólheimar 1
104 REYKJAVÍK

Efsta hæð með kvistum í góðu þríbýli. Þrjú 
svefnherbergi, möguleiki á fjórða. Parket og 
flísar. Hús nýlega málað að utan.

STÆRÐ: 74,7 fm HÆÐ       HERB: 4

36.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Hofteigur 19
105 REYKJAVÍK

Rúmgóð, 3ja herbergja kjallaraíbúð með 
sérinngangi í Teigunum. Frábær staðsetning 
nálægt Laugardalslaug, Laugardalnum, bar-
naskólum og leikskólum.

STÆRÐ: 86,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

34.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Löggiltur fasteignasali

Grettisgata 38
101 REYKJAVÍK

Rúmgóð og björt íbúð með sérinngangi í fallegu 
húsi í hjarta Reykjavíkur. Eignarlóð. Einstefnu-
gata. Sérbílastæði fylgir eigninni. Nýlega tekið í 
gegn að utan.

STÆRÐ: 60,4 fm HÆÐ       HERB: 2

37.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Strandgata 37
220 HAFNARFJÖRÐUR

Mikið uppgerð 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í 
hjarta Hafnarfjarðar. Íbúðin er 66,2 fm. og henni 
fylgir 23,6 fm. bílskúr. Íbúðin var tekin í gegn 
fyrir um 5 árum.

STÆRÐ: 89,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

34.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    3. okt 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    1. okt 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    1. okt 17:00 – 17:30

Heyrumst

Stefán Jarl Martin 
Löggiltur leigumiðlari 
Sölufulltrúi

  892 9966  
  stefan@fastlind.is

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

OPIÐ HÚS    1. október 14:30 – 15:00

OPIÐ HÚS    1. okt 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    1. okt 16:30 – 17:00

OPIÐ HÚS    1. okt 15:30 – 16:00



NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA

Kristján  
Þórir Hauksson
Lögg. fasteignasali

696 1122
  kristjan@fastlind.is

Stefán  
Jarl Martin
Lögg. leigumiðlari

892 9966
  stefan@fastlind.is

Hannes 
Steindórsson  
Lögg. fasteignasali

699 5008
  hannes@fastlind.is

Uppspretta  
ánægjulegra  
viðskipta

Hlíðasmári 6    201 Kópavogur    www.FASTLIND.is

 
 

 

LIND Fasteignasala kynnir rað-og parhús að
Vogatungu í Mosfellsbæ.

 

 

 

Verðdæmi:
Vogatunga nr. 99 – Parhús á einni hæð.
146,4 fm - 5 herbergja – Verð 47,7 m tilb.innréttinga 
og 59,7 m fullbúið.

Vogatunga nr. 103 – Raðhús á tveimur hæðum.
236,7 fm – 6 herbergja – Tvö baðherbergi   
Verð 62,5 m tilb.innréttinga og 78,5 m fullbúið.

SÉRBÝLI Í FALLEGU
UMHVERFI

Vogatungu

Vogatunga.is

VIÐ KYNNUM

LIND Fasteignasala

Kaupendum býðst að fá húsin tilbúin til innréttinga 
eða fullbúin með grófjafnaðri lóð.
Húsin eru staðsett í nýlegu fjölskylduvænu hverfi í 
Mosfellsbænum. Hinn nýlagði Tunguvegur tengir 
hverfið við íþróttamiðstöðina að Varmá, Varmárskóla 
og miðbæ Mosfellsbæjar.
Stutt í útiveru, gönguleiðir, upplýstan battavöll, 
körfuboltavöll, laxveiði, hestamannahverfi Harðar, 
flugklúbb Mosfellsbæjar osfrv. Sveitasæla í aðeins 15 
mín keyrslu frá miðpunkti Reykjavíkur. 
Afhendingartími húsana í fyrsta áfanga er apríl-júlí 
2018.



UMSÓKNARFRESTUR FRÁ OG MEÐ MÁN. 25. SEPTEMBER
TIL OG MEÐ MÁN. 9. OKTÓBER

ÚTHLUTUN MIÐVIKUDAGINN 11. OKTÓBER

GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR 
Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR
SALA Á 3. ÁFANGA SMIÐJUHOLTS ER HAFIN

2ja herb.
Frá 65-78,1m2

Búseturéttur frá 
kr. 7.400.000,- 
til 9.580.000.- 
Búsetugjald frá 
kr. 185.638,- 
til 234.998,-

Stúdíó
Frá 45,4-49,6m2

Búseturéttur frá 
kr. 5.700.000,- 
til 5.900.000.- 
Búsetugjald frá 
kr. 144.820,- 
til 151.014,-

4 herb.
Frá 107,1-107,9m2

Búseturéttur frá 
kr. 10.800.000,- 
til 11.000.000.- 
Búsetugjald frá 
kr. 264.557,- 
til 268.887,-

3ja herb. - þakíbúð
Frá 76,2-107,6m2

Búseturéttur frá 
kr. 8.240.000,- 
til 13.600.000.- 

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

• Fjármagnskostnaður
• Fasteignagjöld
• Bruna- og húseigendatrygging
• Fráveitugjöld
• Hiti íbúðar
• Hiti og rafmagn sameignar

• Rekstur bílageymslu
• Rekstur á tæknikerfum og lyftu
• Þrif á sameign
• Garðumhirða
• Sorphirðugjöld
• Þjónustugjald og framlag í viðhaldssjóði

B-
02

-0
9-

17

VANDAÐAR OG FULLBÚNAR ÍBÚÐIR AF FJÖLBREYTTUM STÆRÐUM
STUDÍÓ  •  2JA  •  3JA  •  4RA  •  6 HERBERGJA

VANDAÐUR FRÁGANGUR 
• Íbúðir afhendast fullbúnar með gólfefnum 
• Vandaðar innréttingar frá GKS  
• Spanhelluborð og blástursofn  
• Myndavéladyrasími  
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum  
• Rafmagnstengi við öll sérbílastæði  
• Afnot af „laundromat“ Smiðjuholts  
• Glæsilegur innri garður  
• Fyrirmyndar aðgengi og hljóðvist

ÁVINNINGUR MEÐ BÚSETAÍBÚÐ  
• Örugg búseta
• Þú festir minni fjármuni í fasteign
• Réttur til vaxtabóta
• Lægri kaup- og sölukostnaður
• Búseti sér um allt ytra viðhald á húsnæði

FJÁRMÖGNUN BÚSETURÉTTAR
Auglýst verð á búseturéttum miðast við 
staðgreiðslu, en í boði verður lánamöguleiki 
frá viðskiptabanka Búseta. Lánið má vera allt 
að 50% réttarins og til 10 ára.
Lánið er háð lánareglum bankans og er veitt  
að undangengnu greiðslumati.

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

HEFUR ÞÚ KYNNT ÞÉR HVAÐ ER INNIFALIÐ Í MÁNAÐARLEGU BÚSETUGJALDI?

Opið hús
í sýningaríbúð 

í Einholti 8, 
miðv. 4. okt 

og mán. 9. okt 
kl. 17-18

35,2 m²
stofur & eldhús

12,0 m²
svefnherb.

3,9 m²
forstofa

5,6 m²
baðherb.

18,6 m²
verönd

01020102

N

6,7 m²
baðherb.

43,9 m²
stofur & eldhús

3,9 m²
forstofa

6,1 m²
gangur/hol

7,8 m²
herbergi

13,4 m²
svefnherb. 0502

N

8,7 m²
herbergi

12,0 m²
herbergi

12,0 m²
svefnherb.

6,4 m²
baðherb.

6,4 m²
svalir

5,0 m²
gangur

3,6 m²
forstofa

37,1 m²
stofur og eldhús

0301

N

25,9 m²
opið studiorými

6,2 m²
eldhús & forstofa

5,4 m²
baðherb.

6,4 m²
svalir

0205

N

Búsetugjald frá 
kr. 205.556,- 
til 330.017,-

ÞVERHOLT 15 ÞVERHOLT 17 EINHOLT 6







Bragavellir 17
230 Reykjanesbær
Einbýli og rekstur

Stærð: 286 fm
Fjöldi herbergja: 10
Byggingarár: 1991

Fasteignamat: 53.050.000

Verð: 90.000.000
Glæsilegt vel staðsett einbýlishús með viðskiptatækifæri. Örstutt frá flugstöðinni. Í dag er rekin gisting
með leyfi til 2020. Gistingin er á booking.com White House b&b með einkunnargjöf 9,7" byggt á yfir 800
umsögnum. Sjö gistiherbergi allt upp í 25fm og eru þau öll með flatskjá. Fjögur baðherbergi og velbúið
eldhús. Stofa og borðstofa með góðri mataraðstöðu. Einnig er innréttuð ágætis íbúð í bílskúr. Húsið er
allt hið snyrtilegasta og fallegur garður. Fasteignamat 2018 60.750.000.-

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

Háholt 9
220 Hafnarfjörður
Endaíbúð með útsýni 

Stærð: 115,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1991

Fasteignamat: 28.550

Verð: 39.900.000

RE/MAX SENTER kynnir í einkasölu vel skipulagða 107 fm fjögurra herbergja endaíbúð á þriðju hæð (efstu)
með stórum suður svölum með mjög gott útsýni. Ásamt 8,1 fm sérgeymslu með glugga í sameign. Samtals er
íbúð  samkvæmt  skráningu  115,1  fm.  Um  er  að  ræða  eign  á  mjög  barnvænum  stað  við  Háholt  9,  220.
Hafnarfirði, barnaskóli og leikskóli þar fyrir neðan hús.

Sameign mjög snyrtileg með hjólageymslu. Hús var bæði málað að utan og þak yfirfarið árið 2016.Bóka þarf
skoðun hjá Gulla í síma 661 6056 eða með tölvupósti á gulli@remax.is

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Sunnudag 1. Okt  kl.16:00-16:30

661-6056

Brekkubyggð 9 
210 Garðabær
Raðhús með bílskúr og útsýni.

Stærð: 108,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1979

Fasteignamat: 33.100.000
Bílskúr: Já

Verð: 47.500.000
RE/MAX SENTER kynnir í einkasölu 89,4 fm þriggja herbergja raðhús á tveim hæðum með 19,3 fm
bílskúr.  Samtals 108,7 fm. Auk þess fylgir eigninni sér geymsla í sameign. Um er að ræða mjög vel
skipulagða eign með fallegt og gott útsýni á eftirsóttum stað í Garðabæ.
- Nýyfirfarið þak (árið 2017), þar sem skipt var m.a. um þakjárn, þakpapp
- Eignin getur verið laus við kaupsamning
- Bóka þarf skoðun hjá Gulla í síma 661 6056 eða með tölvupósti á gulli@remax.is

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNND. 1. OKT. KL.14:00-14:30

661-6056

Hrauntún 4 
230 Reykjanesbær
Gott verð og góð staðsetning

Stærð: 233,6 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1957

Fasteignamat: 31.200.000
Bílskúr: Já

Verð: 40.900.000

REMAX Senter kynnir til sölu 6 herbergja einbýlishús ásamt bílskúr við Hrauntún 4, í Reykjanesbæ. Möguleiki
er að útbúa litla auka íbúð í kjallara Um er að ræða mjög vel staðsett eign í Reykjanesbæ þar sem stutt er í
skóla og þjónustu.

- Hér er gott tækifæri á ferð, mjög gott fermetraverð.
-  Bóka  þarf  skoðun  hjá  Gulla  í  síma  661  6056  eða  með  tölvupósti  á  gulli@remax.is  eða  hjá  Guðmundi  í
síma 898-5115/gudmundur@remax.is

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sölufulltrúi

gulli@remax.is

gudmundur@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS, Þriðjud. 3. október kl. 18:00-18:30

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

661-6056

898-5115

Eskiholt 10
210 Garðabær
Hlýlegt einbýli í Garðabæ!

Stærð: 302,5 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1981

Fasteignamat: 74.000.000
Bílskúr: Já

Verð: 119.000.000
Fallegt og vel viðhaldið einbýlishús  á vinsælum stað við Eskiholt í Garðabæ. Húsið telur alls 302 fm
þar af er bílskúr 38 fm. Að auki er 35 m2 garðskáli sem er ekki inn í FM fjölda. Góð aðkoma er að
húsinu, næg bílastæði og yfirbyggt stæði undir húsinu fyrir framan bílskúr. Garðurinn er einstakur með
miklum gróðri í bland við timburverönd. Eignin er á pöllum, björt og glæsileg , allt nýmálað, hurð og loft
sprautulökkuð og ný gólfefni að mikli leiti, gegnheilt eikarparket með fiskibeinamunstri.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Bókið skoðun í síma 899-6753

899 6753

Álfholt 44
220 Hafnarfjörður
Góð 4ra herb. íbúð á jarðhæð!!

Stærð: 101,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1991

Fasteignamat: 23.950

Verð: 39.900.000
Vel skipulögð 4ra herb. á jarðhæð með útgengi út á lokaðan pall með miklu útsýni.
Eignin skiptist í forstofu/hol með flísum á gólfi. Eldhús með góðri innréttingu með miklu skápa og
borðplássi, flísar á gólfi. Í eldhúsinu er borðkrókur. Stofan er rúmgóð með útgegni út á lokaða
timburverönd með fallegu útsýni. Hjónaherbergið er með fataskáp og parketi á gólfi. 2 barnaherbergi
með parketi á gólfi. Baðherbergi með baðkari/sturtu aðstöðu, innrétting með fínu skápaplássi, flísar á
gólfum og veggjum.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánud. 2 okt kl.18.30-19.00

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

899 6753

8622001

Langholtsvegur 58
104 Reykjavík
Eftirsótt hverfi 

Stærð: 68,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1990

Fasteignamat: 24.900.000

Verð: 33.900.000
Falleg 3ja herb íbúð á jarðhæð á rólegum stað í bakhúsi við Langholtsveg 58.
Eldhús með viðar innréttingu og innbyggðum ísskáp og uppþvottavél.
Stofa og borðstofa í sama rými með útgengi út á verönd. Hjónaherbergi er inn af borðstofu með
fataskáp. Barnaherbergi með fataskáp. Baðherbergi er flísalagt gólf innrétting og baðkari með
sturtuaðstöðu. Þvottahús og hjólageymsla er í sameign ásamt sér geymslu. Sameignilegur garður.
Róleg og gott umhverfi í eftirsóttu hverfi.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Kristín Ósk
Sölufulltrúi

arg@remax.is

kor@remax.is

Opið
Hús

Mánudag 2 okt. kl. 18.00 - 18.30

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

899 6753

8226800

Trönuhjalli 9
200 Kópavogur
Falleg 3ja herbergja íbúð

Stærð: 82,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1990

Fasteignamat: 26.900.000

Verð: 34.900.000
Stofa / borðstofa er rúmgóð með stóra glugga sem snúa í suðurátt og parket á gólfi. Útgengt er út á
góðar svalir frá stofunni.
Eldhús er U-laga með stórum glugga við endann, rúmgóður borðkrókur. Hjónaherbergi er með parketi
á gólfi og stórum fataskáp.
Barnaherbergi er með parketi á gólfi og fataskáp.
Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf.

Senter

BRYNJAR
Lögg. fasteignasali

brynjar@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL. 15-15.30

666 8 999



Bílar 
Farartæki

Ford Capron A 361 húsbíll. Árgerð 
2010 Ekinn 123.þús Verð: 4250.000.- 
S. 776 7600

Fiat Capron A361 húsbíll. Árgerð 
2011 Ekinn : 145000 Verð: 
4.750.000.- S. 776 7600 Erum með 
margar gerðir af húsbílum til sölu.

GE Bílar
Bolafæti 1, 260 Reykjanesbær

Sími: 420 0400 / 776 7600
www.gebilar.is

Suzuki fjórgengis utanborðsmótorar 
Nettir, léttir, sparneytnir, hljóðlátir 
og áreiðanlegir. Eigum flestar 
stærðir á lager.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA SELJA 
BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur 
þar sem þú getur keypt eða selt 
bíl á einfaldan og hagkvæman 
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

MMC Outlander instyle phev + 
4x4 . Árgerð 2017, ekinn 2 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur.Ásett verð 5.290 
Tilboðsverð 4.990.000. Rnr.116038.

VW Golf highline. Árgerð 2013, 
ekinn 61 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 7 
gírar. Verð 2.690.000. Rnr.212596.

SKODA Kodiaq 4x4 ambition . 
Árgerð 2017, ekinn -1 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur 7 gírar. Verð 6.290.000. 
Rnr.116026.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

Humboldt 
filmustrekkingarvél 
til sölu.

Í mjög góðu standi. Gengur  
24 klst á sólarhring. Tilboð.

Upplýsingar gefur Hannes 
í síma 660-1000 eða að 
senda tölvupóst á: 
hannes.eyvindsson@tempra.is

Malarhöfða 2

Sími 5773777

www.bill.is

Verð: 4.490.000
Árgerð: 2016
Ekinn: 32þ.km.

Bensín
Sjálfskiptur

Rnr.271026.

TOYOTA Corolla

Verð: 390.000
Árgerð: 2003
Ekinn: 176þ.km.

Bensín
5 gírar

Rnr.250836.

FORD Fiesta  eco boostMERCEDES-BENZ A 180 amg

Verð: 1.990.000
Árgerð: 2017
Ekinn: 22þ.km.

Bensín
5 gírar

Rnr.260569.

TOYOTA Corolla

Verð: 250.000
Árgerð: 1998
Ekinn: 258þ.km.

Bensín
Sjálfskiptur

Rnr.260689.

TOYOTA Hiace

Verð: 1.690.000
Árgerð: 2005
Ekinn: 264þ.km.

Dísel
5 gírar

Rnr.271114.

VW Golf highline  bluemotion

Verð: 2.390.000
Árgerð: 2013
Ekinn: 86þ.km.

Bensín
Sjálfskiptur.

Rnr.270991.

 

KOMDU OG 
PRÓFAÐU!

Góð 
kaup!

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

Save the Children á Íslandi

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar



OPEL ASTRA TURBO Árg. 2007, ekinn 
127 Þ.km, bensín (180hö), 6 gíra, 
glerþak. TILBOÐ 699.000 kr. 100% 
Raðnr. 255984 á BILO.is

CITROEN C4 Árg. 2005, ekinn 162 
Þ.km, bensín, sjálfskiptur. TILBOÐ 
379.000 kr. 100% lán. Raðnr. 256849 
á BILO.is

SUZUKI LIANA Árg. 2006, ekinn 203 
Þ.km, bensín, 5 gíra. TILBOÐ 333.000 
kr. 100% lán. Raðnr. 256856 á BILO.is

HYUNDAI TUCSON DIESEL Árg. 2005, 
ekinn 182 Þ.km, dísel, sjálfskiptur, 
dráttarkrókur, ný dekk. TILBOÐ 
790.000 kr. 100% lán. Raðnr.288888 
á BILO.is

HYUNDAI TUCSON V6 Árg. 2005, 
ekinn 171 Þ.km, bensín, sjálfskiptur, 
dráttarkrókur, góð nagladekk fylgja. 
TILBOÐ 499.000 kr. 100% lán! Raðnr. 
256870 á BILO.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

 Bílar til sölu

Volvo S60 turbo,2,0l. 2/2007, ek, 
70þús, ssk, sk.2018. Tilboð 1.790þ. 
S.8458850

VW Golf 2013, ek. 81 þ.km. 
Bensín, sjálfsskiptur 7 gíra á 
heilsársdekkjum. Verð 1.790.000 
Nýskoðaður bíll í toppstandi. 
Vinsamlega hafið samband í síma 
8241025

Til sölu Opel Corsa C1200 árg. 2006 
Ek. 110 þús. Nýleg dekk. Verð kr 
275.000,- Uppl. í s. 820 6161

RR Silver Shadow árgerð 1971 ek. 31 
þús. mílur. Mjög fallegur og góður 
bíll sem hefur verið hugsað vel um 
og er í fínu standi. Staðsettur í Rvk. 
Uppl. í s. 8987930

Ford Fiesta Árg 2014, sjálfsk, 
EcoBoost 100 hö. Ek. 42 þús. 1 
eigandi, lítur vel út. Verð 1750 þús, 
uppl. 691 2341

Benz C 350 Plug in Hybrid 2015 Stw. 
Avantgarde leður og tekk innrétting. 
Avantgarde útlit. Comfort 
sætapakki. Harman Kardon sound 
system. Loftpúðafjöðrun ofl ofl ofl 
Stgr. 4.950þ.stgr. Uppl: 899 0410

TIL SÖLU
Loksins er Beauty Boxið til sölu. 
Piagglo Porter árg. 2001, ekinn 
49.000km. já þú sérð rétt. Einn 
eigandi. Ný dekk s/v, ný smurður, 
ný tímareim, 6 manna bíll. Bíllinn 
vekur athygli, svo auglýsingagildið 
er mikið. Hafið samband og fáið 
sögustund. Uppl. í síma 895 7199, 
Ómar.

 500-999 þús.

TILBOÐ 990.000 - 100% LÁN
LANDROVER FREELANDER 2.0 
TD4 DIESEL 4/2007 ek.180 þús, 
sjálfskiptur, topplúga, dráttarkrókur, 
sk.18, ný dekk, ásett verð 1.490 þús 
TILBOÐ 990 þús 100% lán í boði 
s.841 8955

 1-2 milljónir

LÍTIÐ KEYRÐUR MOLI
TOYOTA CAMRY 2,4 2007 ek.55 þús 
m. sjálfskiptur, sk.18, lýtur mjög 
vel út ásett verð 1490 þús TILBOÐ 
1.190 ÞÚS möguleiki á 100% láni 
s.841 8955

 Fellihýsi

Óska eftir fellihýsi í skiptum 
fyrir Subaru Forester árg 07 akst 
360þ einn eigandi, mikið nýtt í 
toppstandi. Uppl. 6980690

 Hjólbarðar

NÝJU SAILUN DEKKIN Á 
FRÁBÆRU VERÐI.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

Þjónusta

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - 
Bónleysing Flutningsþrif - Þrif 
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir 
menn.

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 
Uppl. í s. 699 6069 og 663 5315

 Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

 Málarar
Getum bætt við okkur inni 
verkefnum. Vönduð vinnubrögð 
og góð umgengni. Tilboð eða 
tímavinna. Lítið Mál ehf. Sigurður 
896-5758

REGNBOGALITIR
Getum bætt við okkur verkefnum 
innanhúss. Nýmálun, endurmálun, 
spörtlun, lökkun og fl. Vönduð 
vinnubrögð og snyrtileg umgengni. 
Hrólfur Ingi Skagfjörð löggiltur 
málarameistari Upplýs, malarar@
simnet.is, Sími 891 9890

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Tek að mér smíðar, raflagnir og 
pípulagnir. Löggildur verktaki. Uppl. 
í s. 848 6904

Hreinsa þakrennur, ryðbletta þök 
og tek að mér ýmis verkefni. Uppl. í 
s.8478704 eða manninn@hotmail.
com

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

Snyrti & nuddstofan Smart

Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!
Kíkjið á facebook síðu okkar: 

facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.

Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

Tímapantanir í s. 789 3031 & 897 3035 • helgasig2@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Auðbrekku 19 - 200 Kópavogi - Sími 554 3140 - velastilling@simnet.is

Alhliða bílaverkstæði

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
húsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar 
tegundir potta. 
Metum ástand og gerum við. 

Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339 • fjardarbolstrun@gmail.com

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.is

Öryggismyndavél fyrir sumarbústað og heimili. 

Uppl. í síma 699-6869 og rafeindir.is 

 
Tekur venjulegt GSM SIM kort, 
Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.   
SMS og MMS viðvörun í síma og netfang.   
Lætur vita ef rafmagn fer af og hiti breytist. 
Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara. 
Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl. 
Stýring á  hita, kveikja ljós, renna í pottinn. 
Getur tengst blikkljósi og sírenu.  Stýrist með appi. 
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