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Málefni fatlaðs fólks
»    Stuðningsfulltrúi - Ungmennahúsið
»    Þroskaþjálfi - Ungmennahúsið

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

Nánar á hafnar�ordur.is

FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
LAUS STÖRF

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Lífeindafræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201710/1660
Iðjuþjálfi Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201710/1659
Flugmaður Landhelgisgæsla Íslands Reykjavík 201710/1658
Skurðlæknir Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201710/1657
Hjúkrunarfræðingur, heimahjúkr. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201710/1656
Sjúkraliði Landspítali, göngudeild þvagfæra Reykjavík 201710/1655
Iðjuþjálfi Landspítali, Iðjuþjálfun Reykjavík 201710/1654
Sérfræðingur Lánasjóður íslenskra námsmanna Reykjavík 201710/1653
Kennari á hestabraut Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ Mosfellsbær 201710/1652
Saksóknarfulltrúi Embætti héraðssaksóknara Reykjavík 201710/1651
Starfsmaður í ræstingu og búri Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201710/1650
Trésmiður Háskóli Íslands, framkv.- og tæknisvið Reykjavík 201710/1649
Læknir á sviði sóttvarna Embætti landlæknis Reykjavík 201710/1648
Kennari í húsasmíði Verkmenntaskóli Austurlands Neskaupstaður 201710/1647
Lífeindafræðingur/líffræðingur Landspítali, ónæmisfræðideild Reykjavík 201710/1646
Skrifstofumaður Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201710/1645
Námsstaða ljósmóður Landspítali Reykjavík 201710/1644
Starfsmaður í ræstingu og búri Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201710/1643
Almennur læknir Heilsugæslan Hamraborg Kópavogur 201710/1642
Ferðamálastjóri Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti Reykjavík 201710/1641
Kennarar í eðlisfr. og stærðfr. Kvennaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201710/1640

SÉRFRÆÐINGUR Í 
UPPLÝSINGAÖFLUN 
OG GREININGUM

Samtök or
a

Samorka óskar eftir að ráða drífandi einstakling sem býr yfir miklu 
frumkvæði, skipulögðum vinnubrögðum og getu til að sinna mikilvægum 
og spennandi verkefnum á sviði greininga. Um er að ræða skemmtilegt 
starf fyrir einstakling sem hefur áhuga og getu til að safna saman og 
greina hagtölur og ýmsar áhugaverðar upplýsingar sem varða orku- og 
veitustarfsemi á Íslandi og í nágrannalöndum okkar, og koma því til skila 
á mannamáli.
 
Samorka eru samtök orku- og veitufyrirtækja á Íslandi. Aðildarfélög 
Samorku eru um 50 talsins og með starfsemi um allt land. 
Hlutverk samtakanna er að starfrækja trúverðugan, fræðandi og jákvæðan 
vettvang um starfsemi orku- og veitufyrirtækja og styrkja þannig stöðu 
þeirra og rekstur.
 
Samtökin eru aðilar að Samtökum atvinnulífsins og eru staðsett í Húsi 
atvinnulífsins að Borgartúni 35. Í starfinu felst tækifæri til að vinna náið 
með ýmsum sérfræðingum aðildarfyrirtækja Samorku auk sérfræðinga 
annarra samtaka í Húsi atvinnulífsins.
   

HELSTU VERKEFNI:
• Söfnun, greining og miðlun upplýsinga sem varða orku og veitustarfsemi,  
 þ.m.t. umhverfis- og loftslagsmál. 

• Greining á áhrifum breytinga á rekstrarumhverfi orku- og    
 veitufyrirtækja. 

• Skýr og greinargóð framsetning gagna og upplýsinga. 

• Skipulagning og umsjón með framkvæmd opinna funda um málefni 

 orku- og veitugeirans. 

• Faglegur stuðningur við ýmis verkefni sem unnið er að hverju sinni. 

• Eftirfylgni með nýrri stefnu samtakanna.
 
MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi s.s. hagfræði eða verkfræði.

• Hæfni og áhugi á að greina upplýsingar og hagstærðir sem varða orku- 
 og veitustarfsemi hér á landi og í nágrannalöndum.

• Færni í markvissri framsetningu upplýsinga jafnt skriflega,    
 myndrænt og munnlega.

• Jákvæðni og mikil samskipta- og samstarfsfærni.

• Góð hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku.

NÁNARI UPPLÝSINGAR MÁ FINNA Á WWW.SAMORKA.IS
Bæði konur og karlmenn eru hvött til að sækja um starfið. Nánari upplýsingar um starfið veita Páll Erland, framkvæmdastjóri Samorku (pall@samorka.is), 
og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511-1225. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. 
Umsóknarfrestur er til og með 24. október. Farið er með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.



Munck Íslandi óskar eftir meiraprófsbílstjórum 
og vönum vélamönnum vegna verkefna í 
Reykjavík og á Reykjanesi.
>  Reynsla af sambærilegum  

störfum er kostur
>  Viðkomandi þarf að geta hafið  

störf sem fyrst

Áhugasamir sendi umsókn í gegnum 
ráðningarkerfi á www.munck.is fyrir 30. október, 
2017. Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.

Mikilvægt er að umsækjendur taki fram á 
umsókn hvaða réttindi þeir hafa. 
Nánari upplýsingar veitir Geir Birgisson 
starfsmannafulltrúi á netfanginu hr@munck.is 
eða í síma 511 7040.

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

Meiraprófsbílstjórar  
og vélamenn

Capacent — leiðir til árangurs

Landhelgisgæsla Íslands er 
löggæslustofnun sem hefur það 
hlutverk að sinna löggæslu og 
eftirliti sem og leit og björgun á 
hafsvæðinu umhverfis Ísland. 
Þá fer Landhelgisgæslan einnig 
með daglega framkvæmd 
öryggis- og varnarmála 
samanber varnarmálalög. 
 
Launakjör eru samkvæmt 
kjarasamningi �ármálaráðherra 
f.h. ríkissjóðs og Félags 
íslenskra atvinnuflugmanna 
vegna starfa flugmanna hjá 
Landhelgisgæslu Íslands. 
 
Umsækjendur þurfa 
að standast kröfur 
Landhelgisgæslunnar um 
líkamlegt og andlegt atgervi.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/5860 

Góð íslensku- og enskukunnátta, hæfni til tjáningar í ræðu 
og riti.
Framúrskarandi álags- og streituþol.
Áhugi á starfsumhverfi Landhelgisgæslunnar.
Stúdentspróf skilyrði. Staðfesting á sambærilegri 
menntun þarf að liggja fyrir frá mennta- og  
menningarmálaráðuneytinu.

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

Umsóknarfrestur

6. nóvember 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Gilt EASA Part FCL atvinnuflugmannsskírteini á flugvél með 
blindflugsáritun.
Bóklegu ATPL námi lokið.
Bóklegt námskeið í áhafnarsamstarfi (MCC).
Tegundaréttindi á Dash DHC8 æskileg.
A�urða samskiptahæfni.
Gott andlegt og líkamlegt atgervi.

Landhelgisgæsla Íslands auglýsir lausa til umsóknar stöðu flugmanns á flugvél. Landhelgisgæslan er með í rekstri og 
viðhaldi Eurocopter/Airbus Super Puma þyrlur og Dash 8 300 flugvél. Starfsemin fer að mestu fram á Íslandi en einnig að 
hluta til erlendis. Ráðið verður í starfið fljótlega. 

Landhelgisgæsla Íslands

Flugmaður

Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilskrár og kynningarbréf í gegnum vef Capacent. Umsækjendur skulu einnig 
skila inn sakavottorði, afriti af flugskírteini og læknisvottorði í gildi ásamt afriti af síðustu tveimur blaðsíðum í flugdagbók. 
Fylgiskjölum skal skilað rafrænt með umsókn eða útprentuðum á skrifstofu Capacent, Ármúla 13, í umslagi merktu 
viðeigandi starfi.

Efnalaugin Björg Háaleiti

Starfsmaður í afgreiðslu

vinna.is

Sæktu um starfið á

vinna.is/storf

Hæfniskröfur 
Góð íslenskukunnátta. 
Góð samskiptafærni. 
Rík þjónustulund og vingjarnlegt viðmót. 
Nákvæmni í vinnubrögðum. 
Stundvísi og áreiðanleiki. 

Athugið að áhugasamir eru hvattir til að 
sækja um sem fyrst þar sem umsóknir 
verða metnar jafnóðum. 

 

 
 
 

•
•
•
•
•

Umsóknarfrestur

29. október

Efnalaugin Björg Háaleiti óskar eftir að ráða 
starfsmann í afgreiðslu. Um framtíðarstarf 
er að ræða fyrir réttan aðila. Viðkomandi 
þarf að geta hafið störf fljótlega. Um 75% 
starf er að ræða með vinnutíma frá kl. 12:00 
til kl. 18:00.  
 

Efnalaugin Björg er �ölskyldufyrirtæki 
stofnað árið 1953. Fyrirtækið ber 
einkunnarorðin gæði, þekking og þjónusta.

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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Staðlaráð Íslands

Framkvæmdastjóri

 Capacent — leiðir til árangurs

Staðlaráð Íslands er vettvangur 
hagsmunaaðila til að vinna 
að stöðlun og notkun staðla 
á Íslandi. Ráðið starfar á 
grundvelli laga um staðla og 
Staðlaráð Íslands nr. 36/2003. 
Staðlaráð stendur fyrir 
námskeiðum og veitir ráðgjöf, 
upplýsingar og þjónustu um 
hvaðeina er lýtur að stöðlum og 
stöðlun. Jafnframt sér Staðlaráð 
um sölu staðla frá �ölmörgum 
staðlastofnunum. 
 
Nánar um fyrirtækið á  
www.stadlar.is

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/5861 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi.
Leiðtoga-, samskipta- og skipulagshæfileikar.
Reynsla af stjórnun og rekstri er nauðsynleg.
Þekking á stöðlun og reynsla af staðlavinnu er kostur.
Reynsla af alþjóðlegu samstarfi er kostur.
Frumkvæði, driraftur og metnaður.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
• 
•

Umsóknarfrestur

1. nóvember 

Starfssvið
Daglegur rekstur og stjórnun.
Ábyrgð  á �ármálum, áætlanagerð og eftirfylgni.
Ábyrgð á skipulagningu innlends staðlastarfs.
Ábyrgð á þjónustu við viðskiptavini og hagsmunaaðila.
Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi staðlastofnana.

Staðlaráð Íslands óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra til starfa. Leitað er að ábyrgum, kraftmiklum og drífandi 
einstaklingi sem hefur �ölbreytta reynslu úr atvinnulífinu og á gott með að virkja fólk til samstarfs. Framkvæmdastjóri ber 
ábyrgð á öllum rekstri Staðlaráðs gagnvart stjórn, bæði faglegu starfi og �ármálum. 

LÍN

Sérfræðingur

Capacent — leiðir til árangurs

Lánasjóður íslenskra 
námsmanna er félagslegur 
jöfnunarsjóður sem hefur 
það að markmiði að tryggja 
námsmönnum í lánshæfu námi 
jöfn tækifæri til náms án tillits 
til efnahags. Hjá LÍN starfa 
um 30 starfsmenn. Gildi þeirra 
eru fagmennska, samstarf og 
framsækni.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/5848 

Menntun, hæfni og reynsla:
Háskólapróf á sviði raungreina s.s. tölfræði, stærðfræði, 
verkfræði, viðskiptafræði eða annað próf sem nýtist í starfi.
Greiningarhæfni.
Góð almenn tölvufærni og góð þekking á Excel. 
Nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum. 
Góð samskiptafærni, samstarfsvilji og álagsþol.
Góð íslenskukunnátta er skilyrði.

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

Umsóknarfrestur

6. nóvember 

Helstu viðfangsefni: 
Umsjón með útreikningum og prófunum við greiðslu 
námslána. 
Tölfræðigreiningar.
Eftirfylgni á verkefnum.
Eftirfylgni og eftirlit með umsóknum, útborgunum og 
útreikningum námslána.
Þátttaka í innleiðingu tölvukerfis.
Önnur tilfallandi verkefni. 

Lánasjóður íslenskra námsmanna óskar eftir að ráða sérfræðing á skrifstofu framkvæmdastjóra. Um er að ræða 
framtíðarstarf og verkefnin eru �ölbreytt. Fyrsta starfsárið mun viðkomandi fá þjálfun og starfa í ráðgjafadeild sjóðsins til að 
öðlast þekkingu og skilning á framtíðar viðfangsefnum. Starfshlutfallið er 100% og umsækjandi þarf að geta hafið störf sem 
fyrst.

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

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Staða skólastjóra við Árbæjarskóla

Skóla- og frístundasvið

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

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu skólastjóra Árbæjarskóla.

Árbæjarskóli er einn stærsti grunnskóli landsins, staðsettur í einstöku umhverfi Elliðaárdalsins. Árbæjarskóli er grunnskóli fyrir 
nemendur í 1.-10. bekk og eru nemendur um 635 talsins og starfsmenn um 90. Skólinn er safnskóli á unglingastigi en til náms í 8. bekk 
koma saman nemendur þriggja skóla, Árbæjarskóla, Ártúnsskóla og Selásskóla. Skipulag skólans er árgangamiðað og er skólinn 
í fararbroddi þegar horft er til fjölbreytni í námi nemenda.  Þá er list- og verkgreinakennsla mikilvægur þáttur í námi og  starfsemi 
skólans. Árbæjarskóli hefur fengið menningarfána Reykjavíkur og flaggar Grænfánanum. Einkunnarorð skólans eru ánægja, áhugi, 
ábyrgð og árangur og lagt er út frá þeim gildum að ánægður og áhugasamur einstaklingur, sem tekst á við skyldur sínar af ábyrgð 
og festu, nái árangri.  Allt starf Árbæjarskóla byggir á teymisvinnu og mikil samvinna ríkir um alla þætti skólastarfsins, auk þess sem 
góð samvinna við grenndarsamfélagið er skólanum afar mikilvæg.  
Leitað er eftir einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum, hefur víðtæka þekkingu á skólastarfi, metnaðarfulla skólasýn og hefur 
áhuga á að starfa með börnum.

Umsókn fylgi greinargerð um framtíðarsýn umsækjanda á skólastarfið, yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið 
grunnskólakennari, upplýsingar um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt og annað er málið varðar.

Ráðið verður í starfið frá og með 1. janúar 2018.  Umsóknarfrestur er til og með 6. nóvember 2017.  

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ vegna Skólastjórafélags Íslands.  
Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður Stefánsdóttir, mannauðsstjóri, sími 411-1111.  Netfang: ragnheidur.e.stefansdottir@reykjavik.is

Meginhlutverk skólastjóra er að:
• Veita skólanum faglega forystu og móta framtíðarstefnu hans 

innan ramma laga og reglugerða, í samræmi við aðalnámskrá 
grunnskóla og stefnu Reykjavíkurborgar.

• Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi skólans.
• Bera ábyrgð á stafsmannamálum, s.s. ráðningum, vinnutil- 

högun og starfsþróun.
• Bera ábyrgð á samstarfi aðila skólasamfélagsins. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á grunnskóla- 

stigi.
• Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og þróunar  

í skólastarfi.
• Stjórnunarhæfileikar.
• Færni í áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Færni til að leita nýrra leiða í skólastarfi og leiða framsækna 

skólaþróun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.
• Frumkvæði, skipulagshæfni og metnaður í starfi.

Hjúkrunarfræðingur óskast 
Við leitum að hjúkrunarfræðingi á kvöldvaktir. Skógarbær 
er hjúkrunarheimili fyrir eldri og yngri einstaklinga sem 
þarfnast hjúkrunar allan sólarhringinn.

Um er að ræða fjölbreytt og áhugavert starf sem felur í sér 
samskipti við heimilismenn, aðstandendur og samstarfs-
fólk. Skógarbær er í Mjóddinni, miðsvæðis á höfuðborgar-
svæðinu. 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Skipuleggja og veita hjúkrunarmeðferð
• Skráning á hjúkrun í Sögukerfi
• Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu

Hæfniskröfur
• Íslenskt hjúkrunarleyfi
• Faglegur metnaður, frumkvæði og sjálfstæði  
 í vinnubrögðum 
• Jákvætt viðhorf og góðir samskiptahæfileikar
• Góð íslenskukunnátta

Starfshlutfall er samkomulagsatriði.

Frekari upplýsingar gefur Jónbjörg Sigurjónsdóttir,  
hjúkrunarforstjóri, í síma 510-2101 og í tölvupósti,  
sem sendist á netfangið jonbjorg@skogar.is 

Árskógum 2, Breiðholti / Mjódd

Skógarbær er hjúkrunarheimili fyrir eldri og yngri 
einstaklinga sem þarfnast umönnunar allan sólarhringinn

Umsóknarfrestur er til og með 31. október 2017.Rio Tinto  
Straumsvík 
Pósthólf 244 
222 Hafnarfjörður 
Sími 560 7000 
www.riotinto.is

Rio Tinto á Íslandi er þekkingarfyrirtæki sem rekur álverið ISAL í Straumsvík. Við bjóðum upp á margbreytileg störf og fjölbreytt verkefni þar 
sem hugvit, þekking og kunnátta starfsmanna gegnir lykilhlutverki. Við leggjum áherslu á markvisst fræðslustarf, gott upplýsingaflæði og 
umhverfi sem hvetur til góðrar frammistöðu. Framtíð okkar byggist á framúrskarandi starfsfólki sem skapar öruggan og eftirsóttan vinnustað. 
Áhersla ISAL á öryggis-, umhverfis- og heilbrigðismál eru forsenda framúrskarandi árangurs. Við leggjum okkur fram um að starfa í sátt við 
umhverfi og samfélag. Gildi ISAL eru ábyrgð, samvinna, heilindi og virðing.

Innkaupasvið
Rio Tinto á Íslandi óskar eftir að ráða sérfræðing á innkaupasviði.

Starfssvið:
» Gerð innkaupapantana
» Eftirfylgni innkaupapantana
» Verðsamningar
» Samskipti við birgja

» Samskipti við innri viðskiptavini

Menntunar- og hæfniskröfur:
» Reynsla af innkaupum æskileg
» Menntun sem nýtist í starfi
» Nákvæmni og sjálf stæði 

í vinnu brögðumí vinnu brögðumí vinnu 
» Mjög góð íslensku- og ensku - 

kunn átta er skil yrði átta er skil yrði átta er skil 
» Góð almenn tölvu kunnátta 

er skil yrðier skil yrðier skil 
» Jákvæðni og góð færni  

í mann legum samskiptum

Nánari upplýsingar veitir Arthur 
Guðmundsson í síma 560 7000.

Áhugasamir eru beðnir um að 
fylla út atvinnuumsókn og skila 
kynningarbré� á www.riotinto.is.
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www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Félagsbústaðir hf er sjálfstætt starfandi fasteignafélag í eigu Reykjavíkurborgar. Það á, rekur og leigir 
út yfir 2.000 íbúðir í Reykjavík. Hjá fyrirtækinu starfa ríflega 20 manns. Félagið er staðsett miðsvæðis í 
Reykjavík og er vottað í hóp framúrskarandi fyrirtækja á Íslandi 2016 af Creditinfo. 

Nánari upplýsingar um félagið má finna á heimasíðu þess, www.felagsbustadir.is 

Við leitum að kraftmiklum einstaklingum sem eru tilbúnir til að takast á við spennandi og krefjandi verkefni 
sem framundan eru hjá Félagsbústöðum.

Þróunarstjóri á sviði 
fasteigna 
Á næstu misserum er gert ráð fyrir að eignasafn 
Félagsbústaða stækki verulega. Það mun gerast 
með byggingu íbúða á vegum félagsins, þátttöku 
félagsins í utanaðkomandi fasteignaverkefnum og 
með kaupum íbúða á markaði. Næsti yfirmaður 
þróunarstjóra er framkvæmdastjóri.

Fulltrúi á þjónustu- og
samskiptasviði 
Samskipti við leigutaka er veigamikill þáttur 
í starfsemi Félagsbústaða. Allt frá því að 
leigusamband hefst með undirritun leigusamnings 
og þar til því lýkur koma upp ótal verkefni milli 
félagsins, leigutaka og umhverfis sem leiða þarf til 
lykta á faglegum grunni af sanngirni og festu. 

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Vinna við þróun fasteignasafns Félagsbústaða

• Kaup og sala fasteigna

• Þróun nýrra fasteignaverkefna

• Samskipti við væntanlega notendur, arkitekta og  
   framkvæmdaraðila

• Verkefnis- og gæðastjórnun framkvæmda

• Útboð framkvæmda og framkvæmdaeftirlit

• Önnur tilfallandi verkefni

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Umsjón með gerð og skráningu húsaleigusamninga

• Skráning og tilkynning íbúa við leigutakaskipti

• Umsjón með framfylgni á húsreglum

• Samskipti við umhverfi og opinbera aðila vegna  
   starfseminnar

• Almenn þjónusta og fyrirgreiðsla við leigjendur  
   Félagsbústaða

• Önnur tilfallandi verkefni

Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði verkfræði, tæknifræði eða   
   byggingarfræði eða önnur sambærileg menntun

• Reynsla af verkefnisstjórnun á sviði fasteignaþróunar  
   og nýtingu gæðakerfa við byggingu og rekstur fasteigna

• Þekking og áhugi á fasteignamarkaði í Reykjavík

• Mikil greiningarhæfni og skarpur hugur

• Færni í hugbúnaði sem nýtist starfinu

• Færni í mannlegum samskiptum

• Gott vald á íslensku, töluðu og rituðu máli

• Sjálfstæð, nákvæm og öguð vinnubrögð

• Frumkvæði, fagmennska og drifkraftur

Menntun og hæfniskröfur:
• Krafa er gerð um stúdentspróf eða  
   sambærilega menntun 

• Háskólapróf á sviði félagsvísinda er kostur

• Færni í mannlegum samskiptum

• Góð almenn tölvukunnátta

• Góð íslenskukunnátta í töluðu og rituðu  
   máli og málfærni í ensku

• Nákvæmni og samviskusemi

Upplýsingar veitir: Sverrir Briem - sverrir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 31. október nk.

Félagsbústaðir leita að þróunarstjóra á sviði fasteigna og  
þjónustufulltrúa á þjónustu- og samskiptasviði
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Hefur þú brennandi áhuga á sölu- og markaðsmálum, ertu góð(ur) í íslensku og ensku
og frábær að tengja við fólk augliti til auglitis, í gegnum síma og samfélagsmiðla? Hefur 
þú metnað til að ná árangri í starfi?

Í þessu starfi yrðir þú hluti af öflugu sölu- og markaðsteymi sem hefur það markmið að 
veita fyrirtaks þjónustu og fjölga farþegum í Strætó. Um er að ræða spennandi starf sem 
býður upp á þróun, möguleika og tækifæri til vaxtar. 

Við hvetjum bæði kyn til að sækja um starfið.
Umsóknarfrestur er til og með 4. nóvember 2017. 
Umsóknir berist á www.radningar.straeto.is

Við viljum fjölga í Strætó

Besta
leiðin

til að elska Strætó

Íbúðarhótel í miðbæ Reykjavíkur óskar 
eftir starfsmanni í gestamóttöku. 

Umsóknir um starfið, ásamt upplýsingum, 
nám og fyrri störf, skulu berast á netfangið: box@frett.is

Gestamóttaka
Svara tölvupóstum 
og símtölum
Eftirfylgni með þrifum
Þjónusta við gesti
Önnur tilfallandi verkefni

Starfssvið Hæfniskröfur: 
Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði
Samskiptahæfni og rík þjónustulund
Jákvæðni og sveigjanleiki
Reynsla af sambærilegu starfi er kostur

Starfsmaður í gestamóttöku

Um er að ræða vaktavinnu. Æskilegt er að viðkomandi búi í eða 
nálægt 101 Reykjavík. Skilyrði er að viðkomandi reyki ekki.

Húseigendafélagið vill ráða öflugan 
og fjölhæfan skrifstofumann.

Í starfinu fellst : Bókhald, gjaldkerastörf, umsjón með félagskrá  
og innheimtu, launauppgjör, samskipti við banka, vsk uppgjör, 
innkaup, bréfritun, umsjón með heimasíðu og húsfundaþjónustu, 
ritun fundargerða, upplýsingamiðlun, kynningastarf, samskipti við 
félagsmenn, öflun ganga og upplýsinga, símsvörun og móttaka o.fl.
Mjög góð bókhaldskunnátta (TOK), Tölufærni og íslenskukunnátta  
eru áskildir kostir. Sömuleiðis dugnaður, frumkvæði, sjálfstæði, 
samviskusemi, háttvísi og mikil færni og lipurð í mannlegum sam-
skiptum.

Miðað er við ráðningu frá 1. desember eða skv. samkomulagi.

Umsóknarfrestur er til 31. október 2017.

Húseigendafélagið, Síðumúla 29, 108 Reykjavík. - Netfang shg@huso.is



Ferðamálastjóri
Embæ�i ferðamálastjóra er laust til umsóknar með skipunartíma til �mm ára frá 1. janúar 2018.
Ferðamálastofa fer með framkvæmd ferðamála skv. lögum nr. 73/2005 um skipan ferðamála þar sem 
verkefni stofnunarinnar eru skilgreind. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra skipar 
ferðamálastjóra til �mm ára í senn og veitir hann Ferðamálastofu forstöðu. Ferðamálastjóri ræður 
annað starfsfólk stofnunarinnar. 

Á starfssviði ferðamálastjóra eru einkum e�irtalin atriði: 
• Ábyrgð á daglegum rekstri og starfsemi stofnunarinnar
• Ábyrgð á stefnumótun og áætlanagerð
• Stjórnun mannauðs
• Samskipti við stjórnvöld, stofnanir og atvinnulíf 
• Erlent samstarf og samskipti

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meistarapróf í fagi sem nýtist í starfi er skilyrði
• Stjórnunar- og rekstrarreynsla er skilyrði
• Fagleg þekking á ferðaþjónustu og atvinnulífi er æskileg
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er æskileg
• Reynsla af stefnumótunarvinnu og breytingastjórnun er æskileg
• Framtíðarsýn fyrir íslenska ferðaþjónustu ásamt frumkvæði og metnaði til að sýna árangur og 

kra�i til að hrinda verkum í framkvæmd
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og uppbyggilegt viðmót
• Leiðtogahæfileikar og geta til að hvetja aðra til árangurs
• Hæfni til tjáningar í ræðu og riti á íslensku og ensku.
• Vald á einu Norðurlandamáli er kostur.

Ráðningartími, kjör og umsóknarfrestur:
Ráðherra skipar í embættið til fimm ára að fengnu mati hæfnisnefndar sem ráðherra skipar með 
hliðsjón af reglum nr. 393/2012 um ráðgefandi nefndir er meta hæfni umsækjenda um embæ�i við 
Stjórnarráð Íslands. Um er að ræða fullt starf. Launakjör eru samkvæmt ákvörðun kjararáðs. 
Áhugasamir einstaklingar, bæði konur og karlar, eru hvattir til að sækja um embættið.

Umsóknarfrestur er til og með 31. október 2017.
Umsóknir ásamt ítarlegum upplýsingum um menntun og starfsferil sendist til atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytisins, Skúlagötu 4, 101 Reykjavík. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg 
starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi 
til að gegna star�nu rökstudd. 

Nánari upplýsingar veitir Sigrún Brynja Einarsdóttir, skrifstofustjóri á skrifstofu ferðamála í 
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, sigrun.brynja.einarsdo�ir@anr.is
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipan í embæ�ið hefur verið tekin.

E�ir mikinn vöxt undanfarin ár hefur íslensk ferðaþjónusta á skömmum tíma orðið burðarás í íslensku 
atvinnulí�. Örum vexti fylgja mörg tækifæri en jafnframt margar áskoranir. Með hliðsjón af þeirri vinnu 
sem á� hefur sér stað hjá stjórnvöldum í samstar� við atvinnulí�ð að undanförnu er fyrirséð að skipan 
ferðamála hér á landi taki breytingum á næstu misserum. Við þá vinnu og framtíðarþróun umhver�s og 
aðbúnaðar greinarinnar mun ferðamálastjóri gegna mikilvægu hlutverki. 



VILTU TAKA ÞÁTT?

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins – Skógarhlíð 14 – S: 528 3000 – www.shs.is

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins 
(SHS) vill ráða starfsfólk til að sinna 
slökkvistarfi og/eða sjúkraflutningum. 
Um framtíðarstörf er að ræða og þeir 
sem eru ráðnir munu fá nauðsynlega 
menntun og þjálfun til að sinna 
starfinu. Allir starfsmenn verða að 
vera reiðubúnir að vinna vaktavinnu.

Við erum að leita að einstaklingum 
sem vilja láta gott af sér leiða og 
hafa áhuga á að tilheyra öflugu liði 
sem hefur það hlutverk að sinna 
útkallsþjónustu á höfuðborgar 
svæðinu. Við viljum gjarnan sjá fleiri 
konur í liðinu og æskilegt er að 
umsækjendur séu ekki eldri en 28 
ára vegna kröfu um eðlilega endur
nýjun í liðinu.

Umsóknarfrestur er til 5. nóvember 
og nánari upplýsingar um hæfnis
kröfur og umsóknarferlið í heild sinni má 
finna á heimasíðu SHS (www.shs.is).

Kynningarfundur verður haldinn 
fyrir umsækjendur á slökkvistöðinni í 
Hafnarfirði, Skútahrauni 6, þann 26. 
október nk. kl. 17:00. 

Nánari upplýsingar veita Ingibjörg 
Óðinsdóttir mannauðsstjóri í 
síma 528 3122 og Elías Níelsson 
íþróttaþjálfari í síma 528 3000.

Framtíðarstörf

www.shs.is

Slökkvilið 
höfuðborgarsvæðisins

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



GRAFÍSK HÖNNUN OG VINNSLA
Fyrirtæki í alþjóðasamstarfi óskar eftir að ráða til sín starfsmann sem hefur þekkingu og/eða reynslu 
af grafískri vinnu og vörumerkjagildum.

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

HELSTU VERKEFNI:

• Hönnun á markaðs- og kynningarefni fyrirtækisins
• Grafísk vinnsla og umsjón með verkum tengdum 

vörumerki fyrirtækisins
• Hönnun og umsjón með efni fyrirtækisins á samfélagsmiðlum
• Önnur tilfallandi verkefni tengd markaðs- og kynningarmálum 

í samráði við markaðsstjóra

HÆFNISKRÖFUR:

• Reynsla af sambærilegu starfi
• Menntun í grafískri hönnun er kostur
• Þekking á möguleikum samfélagsmiðla fyrir fyrirtæki
• Lipurð og þjónustulund
• Þekking og reynsla í notkun á helstu 

myndvinnslu- og hönnunarforritum

Nánari upplýsingar um starfið veitir Agla Sigr. Björnsdóttir, agla@radum.is. 
Sótt er um starfið á heimasíðu Ráðum www.radum.is. Umsóknarfrestur er til og með 29. október nk.

www.landsvirkjun.is

Um er að ræða krefjandi starf sem felur meðal annars í sér almenn 
skrifstofustörf, skjalagerð, umsjón með samskiptum til og frá  
skrifstofu forstjóra og þjónustu við stjórn og undirnefndir hennar.  
Þá mun aðstoðarmaður fylgja eftir fjölbreyttum verkefnum og aðstoða  
við áætlanagerð.

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
- Mjög góð tölvukunnátta
- Framúrskarandi skipulagshæfileikar og samskiptahæfileikar
- Færni í íslensku, ensku og a.m.k. einu Norðurlandamáli

Við leitum að skipu-
lögðum og drífandi 
aðstoðarmanni forstjóra

Sótt er um starfið á vef Hagvangs, hagvangur.is. Nánari upplýsingar veitir Inga Steinunn 
Arnardóttir (inga@hagvangur.is). Umsóknarfrestur er til og með 4. nóvember 2017.

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.
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Skólamatur leitar að duglegum og barngóðum 
einstaklingum með góða samskiptahæfni til starfa
í Austurbæjarskóla í Reykjavík.

Vinnutíminn er frá kl.9-14 
63% stöðugildi.

Umsóknir og fyrirspurnir berist mannauðsstjóra 
á fanny@skolamatur.is

Mötuneyti
Austurbæjarskóla
Mötuneyti
Austurbæjarskóla
Mötuneyti

Hollt, gott og heimilislegt

Skólamatur ehf. 
Iðavöllum 1, 230 Reykjanesbær 
Sími 420 2500 
www.skolamatur.is

Heilsugæslan í Salahverfi óskar 
eftir að ráða hjúkrunarfræðing  

Um er að ræða fjölbreytt starf, að mestu við skólaheilsu- 
gæslu en einnig við almenn hjúkrunarstörf á heilsugæslu- 
stöð.

Staðan er laus frá l. janúar 2018 eða eftir nánara sam-
komulagi.

Reynsla af störfum á heilsugæslu er æskileg.
Starfskjör taka mið af kjarasamningi FÍH.
Öllum umsóknum verður svarað.

Upplýsingar gefur:
Hjördís Birgisdóttir, yfirhjúkrunarfræðingur
Netfang: hjordis@salus.is
Sími: 590-3900.

Umsóknarfrestur er til 3. nóvember 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læknir á sviði sóttvarna  
Embætti landlæknis óskar eftir að ráða lækni til starfa á sviði sóttvarna. 
Um er að ræða fullt starf en möguleiki er á hlutastarfi.  
Í boði er áhugavert og krefjandi starf þar sem reynir á almenna 
þekkingu í læknisfræði, samskiptahæfni og fagmennsku.  

Helstu verkefni 
 
 Vinna að sóttvörnum eins og 

skilgreint er í sóttvarnalögum 
nr. 19/1997. 

 Samskipti við helstu aðila 
innanlands og erlendis um 
sóttvarnir.  

 Önnur verkefni að beiðni 
sóttvarnalæknis.  

Kröfur um þekkingu og hæfni 
 

 Sérfræðimenntun í smitsjúkdómum 
eða reynsla í smitsjúkdómum og/
eða faraldsfræði æskileg. 

 Góð færni í að rita íslensku og 
ensku æskileg.  

 Almenn tölvukunnátta.  
 Jákvæðni og lipurð í mannlegum 

samskiptum.  
 Sjálfstæði í vinnubrögðum og 

skipulagshæfni.  
 Starfsreynsla á sviði stjórnsýslu er 

kostur.  

Næsti yfirmaður er sóttvarnalæknir en viðkomandi mun vinna í nánu 
samstarfi við teymi sérfræðinga í samræmi við lögbundna starfsemi 
sóttvarnalæknis. 

Umsókn með ítarlegri ferilskrá þar sem fram kemur ástæða umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda í starfið sendist til Embættis 
landlæknis, á netfangið thorolfur@landlaeknir.is.   
Frekari upplýsingar um starfið veitir Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir, 
netfang: thorolfur@landlaeknir.is.  
Umsóknarfrestur er til og með 6. nóvember 2017. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða eftir samkomulagi. 
Laun eru skv. kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og Læknafélags Íslands.  

Embætti landlæknis áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. Öllum 
umsóknum verður svarað. 

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

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

365 óskar eftir góðu fólki

MARKAÐSRÁÐGJAFI ÚTVARPSAUGLÝSINGA
365 auglýsir eftir duglegum, jákvæðum og
hugmyndaríkum einstaklingi með reynslu  
af auglýsingasölu.

Helstu kröfur:
- Reynsla af sölumennsku er skilyrði
- Sjálfstæði í starfi og hæfni til að vinna í hópi
- Rík þjónustulund og færni í mannlegum
   samskiptum
- Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæð vinnubrögð
- Þekking á íslensku viðskiptalífi
- Góð almenn tölvukunnátta

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á:
www.365.is undir „laus störf“.

365 hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um.

Umsóknarfrestur er til og með 30. október 2017.
Stefnt er að því að umsækjandi hefji störf sem fyrst.

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi



Húsnæðisfulltrúi
Fjölskyldusvið Akureyrarbæjar óskar eftir að ráða húsnæðis-
fulltrúa. Um er að ræða 100% starf og er æskilegt að viðkomandi 
hefji störf 1. janúar 2018. 

Helstu verkefni:
•	 Veitir	upplýsingar	og	ráðgjöf	um	húsnæðismál	til	íbúa		
	 bæjarins	
•	 Hefur	umsjón	með	afgreiðslu	umsókna	um	leiguíbúðir	og		
	 biðlista	eftir	leiguíbúðum
•	 Leggur	mat	á	umsóknir	um	sérstakan	húsnæðisstuðning	að		
	 því	er	varðar	fjárhagslegan	útreikning	
•	 Hefur	samskipti	við	leigutaka	Akureyrarbæjar	eftir	þörfum		
	 m.a.	við	upphaf	og	lok	leigutíma
•	 Sér	um	mánaðarlega	álagningu	húsaleigu	og	útreikninga		
	 m.a.	vegna	breytinga	á	leigunni
•	 Sinnir	ýmsum	þróunarverkefnum

Menntunar- og hæfniskröfur: 
•	 Háskólapróf	sem	nýtist	í	starfi	svo	sem	á	viðskipta-	eða		
	 rekstrarsviði
•	 Reynsla	af	félagsþjónustu	sveitarfélaga	einkum		 	
	 húsnæðismálum	er	æskileg
•	 Færni	í	öllum	almennum	tölvuforritum	er	nauðsynleg		
•	 Þekking	á	Navision,	SAP	og	One	er	kostur
•	Mikill	sveigjanleiki	og	framúrskarandi	samskiptahæfni	er		
	 nauðsynleg	svo	og	hæfni	til	að	vinna	sjálfstætt
•	 Gerð	er	krafa	um	vammleysi,	s.s.	að	vera	með	gott	orðspor		
	 og	að	framkoma	og	athafnir	á	vinnustað	og	utan	hans		
	 samrýmist	starfinu.

Nánari	upplýsingar	um	starfið	er	að	finna	á	heimasíðu		
Akureyrarbæjar,	www.akureyri.is	þar	sem	sótt	er	um	rafrænt
Umsóknarfrestur er til og með 5. nóvember 2017

Safnaráð - safnasjóður · Gimli · Lækjargötu 3 · 101 Reykjavík · Sími 534 2234 · safnarad@safnarad.is · www.safnarad.is

Safnaráð auglýsir eftir umsóknum um styrki 
úr aðalúthlutun safnasjóðs á árinu 2018
Hlutverk safnasjóðs er að styrkja starf þeirra safna sem falla undir safnalög nr. 141/2011. Í þeim 
tilgangi getur sjóðurinn styrkt rekstur og skilgreind verkefni viðurkenndra safna og samstarfsverkefni 
slíkra safna innbyrðis.

Safnaráð veitir umsögn um styrkumsóknir úr safnasjóði. Mennta- og menningarmálaráðherra 
úthlutar styrkjum úr safnasjóði að fengnum tillögum safnaráðs samkvæmt safnalögum og 
úthlutunarreglum ráðsins frá 29. september 2015.

Í aðalúthlutun safnasjóðs eru veittir bæði verkefnastyrkir og rekstrarstyrkir úr safnasjóði, upphæð 
og fjöldi veittra styrkja ræðst af ráðstöfunarfé sjóðsins auk fjölda og gæðum umsókna.

Verkefnastyrkir: Öll viðurkennd söfn geta sótt um styrki til skilgreindra verkefna. Sjóðnum er 
einnig heimilt að styrkja aðra starfsemi til að efla faglegt safnastarf. Önnur söfn, safnvísar, setur og 
sýningar geta notið styrks úr safnasjóði til skilgreindra verkefna í samstarfi við viðurkennd söfn.

Rekstrarstyrkir: Viðurkennd söfn samkvæmt safnalögum nr. 141/2011 geta sótt um rekstrarstyrk 
til sjóðsins til að efla starfsemi sína. Viðurkennd söfn í eigu ríkisins og viðurkennd söfn sem hljóta 
rekstrarstyrk á fjárlögum munu ekki hljóta rekstrarstyrk úr safnasjóði sama ár, en geta sótt um 
verkefnastyrki.

Umsóknarfrestur er til 15. nóvember 2017. Umsóknum skal skila með því að fylla út 
rafrænt umsóknareyðublað á umsóknavef safnaráðs www.safnarad.is/umsoknavefur

Nánari upplýsingar má finna á vef safnaráðs www.safnarad.is/safnasjodur/hvad-styrkir-safnasjodur 
eða hjá framkvæmdastjóra safnaráðs Þóru Björk Ólafsdóttur, thora@safnarad.is.

FRAMKVÆMDASTJÓRI 
BORGARLEIKHÚSSINS

Starfs- og ábyrgðarsvið:  
•   Daglegur rekstur félagsins 
•   Fjármálastjórn og áætlanagerð 
•   Starfsmanna- og kjaramál 
•   Skýrslugerð til stjórnar

Menntunar- og hæfniskröfur: 
•   Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
•   Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar og reksturs æskileg 
•   Víðtæk þekking og reynsla af rekstri og stjórnun 
•   Mikil reynsla af áætlanagerð 
•   Framúrskarandi samskipta- og skipulagshæfileikar   
•   Frumkvæði, metnaður og drifkraftur 
•   Reynsla af menningartengdum rekstri er kostur

Leikfélag Reykjavíkur leitar að kraftmiklum og jákvæðum 
stjórnanda til að sinna daglegum rekstri félagsins og vinna náið 
með leikhússtjóra að áframhaldandi velgengni Borgarleikhússins.

Frekari upplýsingar veita Leifur Geir Hafsteinsson (leifurgeir@hagvangur.is) 
og Gyða Kristjánsdóttir (gyda@hagvangur.is)
Umsóknarfrestur er til og með 6. nóvember nk.
Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 
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Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið

www.capacent.is 

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

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

Félagið á auk þessa Midi.is sem annast miðasölu á mannfagnaði og viðburði, 
svo sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, íþróttaleiki og fleira. 
Hjá 365 starfa um 400 manns.

365 óskar eftir góðu fólki

LANDSBYGGÐARBLAÐAMAÐUR Á FRÉTTABLAÐIÐ 
VILTU SLÁST Í HÓP ÖFLUGUSTU BLAÐAMANNA LANDSINS?
Fréttablaðið óskar eftir  
blaðamönnum búsettum á:
•	 Suðurlandi
•	 Vestfjörðum
•	 Austurlandi

 Umsækjandi þarf:
•	að hafa góða þekkingu á íslensku samfélagi  

og brennandi áhuga á málefnum líðandi stundar
•	að hafa gott vald á íslenskri tungu
•	að vera fær í mannlegum samskiptum
•	að geta unnið undir álagi

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á Sunnu 
Karen Sigurþórsdóttur í gegnum netfangið 
sunnak@365.is 

Reynsla af fréttamennsku er skilyrði.

Umsóknafrestur er til 25 október

Metal ehf Garðabæ óskar eftir að ráða starfsmann í 
útkeyrslu og lagerstörf.
Um fullt starf er að ræða.  
Vinnutími frá kl. 08:00 til kl. 17:00.

Starfssvið:
• Útkeyrsla á vörum fyrirtækisins.
• Almenn lagerstörf
Hæfniskröfur:
• Bílpróf
• Dugnaður og sjálfstæð vinnubrögð
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð íslenskukunnátta.   

Góð laun í boði.
Umsóknir með ferliskrá sendist til petur@metal.is

Metal ehf  - Suðurhrauni 12b – 210 Garðabær

Óska Eftir Bílstjóra
Viðkomandi þarf að hafa meirapróf, vinnuvélaréttindi

getað bjargað sér í smáviðgerðum og hafa ríka þjónustulund,
25 ára eða eldri, hreint sakavottorð, 
reglusamur og stundvís skilyrði.

Um 100% starf er að ræða og þarf
viðkomandi að geta haað störf  jótlega.

Umsókn skal send fyrir 31.október
á netfangið info@taeki.is

HÚSGAGNASMIÐUR Á 
TRÉSMÍÐAVERKSTÆÐI 

Trésmiðjan Jari leitar eftir húsgagnasmiði eða einstaklingi 
með reynslu að vinna á trésmíðaverkstæði. 

• Íslenskukunnátta æskileg. 

Trésmiðjan Jari ehf er 25 ára gamalt fyrirtæki og byggir á 
traustum grunni. 

Nánari upplýsingar í síma 897-2533. 

Umsóknir sendist  
á netfangið tjari@simnet.is

Tölvunarfræðideild HR auglýsir eftir einstaklingi í stöðu aðjúnkts á sviði 
vef- og viðmótsþróunar í fullt starf en framúrskarandi umsækjendur á 
öllum sviðum tölvunarfræði eru hvattir til að sækja um.   

Aðjúnkt í tölvunarfræði

STARFSSVIÐ

– Kennsla í grunnnámi í tölvunarfræði.

– Leiðsögn nemenda.

– Þátttaka í stjórnsýslu deildarinnar.

HÆFNISKRÖFUR
– MSc-próf í tölvunarfræði, hugbúnaðarverkfræði 

eða tengdum greinum.

– Reynsla af kennslu æskileg og metnaður í 
kennslu á háskólastigi skilyrði.

– Hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði  
og sjálfstæði í starfi.

Tölvunarfræðideild HR býður upp á grunn- og framhaldsnám í tölvunarfræði, hugbúnaðar verkfræði  
og tölvunarstærðfræði. Deildin er sú stærsta sinnar tegundar á Íslandi og stunda samtals yfir  
800 nemendur nám við deildina.

Nánari upplýsingar um starfið veita Sigríður Elín Guðlaugsdóttir, framkvæmdastjóri mannauðs  
(sigridureg@ru.is), og Hallgrímur Arnalds (hallgrimur@ru.is), forstöðumaður grunnnáms í tölvunarfræði. 
Umsóknum ásamt starfsferilskrá, afriti af viðeigandi prófskírteinum, yfirliti yfir fræðastörf og reynslu af 
kennslu, afritum af helsta birta efni og meðmælum, skal skilað á vef Háskólans í Reykjavík, radningar.hr.is. 

Byrjað verður að fara yfir umsóknir 30. október og opið verður fyrir umsóknir þangað til búið er að ráða  
í viðkomandi stöðu.

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði fyrir 

einstaklinga og samfélag með siðgæði, sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi. Akademískar deildir háskólans eru 

fjórar: Lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og verkfræðideild og viðskiptadeild. Kennsla og rannsóknir við 

Háskólann í Reykjavík mótast af sterkum tengslum við atvinnulíf og samfélag. Lögð er áhersla á þverfagleika, 

alþjóðlegt umhverfi, nýsköpun og góða þjónustu. Nemendur Háskólans í Reykjavík eru um 3700 í fjórum deildum 

og starfa um 240 fastir starfsmenn við háskólann auk fjölda stundakennara.

Háskólinn í Reykjavík    |    Menntavegi 1    |    101 Reykjavík    |    Sími 599 6200    |    www.hr.is
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Skólamatur leitar að duglegum og barngóðum 
einstaklingum með góða samskiptahæfni til starfa
í leik- og grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu.

Um er að ræða 50%-100% stöðugildi.

Reynsla úr mötuneyti er kostur og íslenskukunná a 
er skilyrði.

Umsóknir og fyrirspurnir berist mannauðsstjóra 
á fanny@skolamatur.is

Mötuneyti

Hollt, gott og heimilislegt

Skólamatur ehf. 
Iðavöllum 1, 230 Reykjanesbær 
Sími 420 2500 
www.skolamatur.is

Byggingarstjóri fyrir 
Grunnskólann í Borgarnesi

 Borgarbyggð óskar eftir að ráða byggingarstjóra til að  
fylgjast með nýbyggingu við Grunnskólann í Borgarnesi

     BORGARBYGGÐ

Umsækjendur um stöðu byggingarstjóra við framkvæm-
dir við Grunnskólann í Borgarnesi skulu senda umsókn 
til Gunnlaugs Júlíussonar sveitarstjóra Borgarbyggðar. 
Með umsókn skulu fylgja gögn um nám, starfsferil og 
starfsreynslu. 

Gunnlaugur Júlíusson, sveitarstjóri Borgarbyggðar sími: 
433-7100, netfang: gunnlaugur@borgarbyggd.is
  
Umsóknarfrestur er til 5. nóvember n.k. 

Útboð fyrir nýbyggingu Grunnskólans ásamt framkvæmdum við 
endurnýjun eldra húsnæðis verður auglýst 1. desember 2017.  
Samið verður við verktaka í ársbyrjun 2018. Framkvæmdin er 
nokkuð umfangsmikil og gert ráð fyrir þrem framkvæmda- 
áföngum sem dreifast á árin 2018, 2019 og 2020.

Byggingarstjórinn skal uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til 
byggingarstjóra í byggingarreglugerð.

Byggingarstjóra er ætlað að vera trúnaðarmaður Borgar- 
byggðar, undirbúa og hafa eftirlit með framkvæmdum og  
kostnaðareftirlit. 

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

Skemmtilegur 
og lifandi 
vinnustaður

Helstu verkefni
• Sala og þjónusta við viðskiptavini
• Framstilling á vöru og vörumeðhöndlun  
• Umhirða búðar

Hæfniskröfur
• Jákvæðni og rík þjónustulund
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Reynsla af verslunarstörfum er kostur

• Almenn tölvukunnátta

Við leitum að þjónustuliprum einstaklingum sem eru tilbúnir að veita 
framúrskarandi og ábyrga þjónustu í jákvæðu starfsumhverfi.

Við leitum að hraustu og drífandi starfsfólki á lager. Óskað er 
eftir starfsfólki í fullt starf. Vinnutíminn er frá kl. 7.30-16.30.  
Viðkomandi þurfa að geta hafið störf fljótlega.

Helstu verkefni
• Almenn lagerstörf
• Móttaka og tiltekt vöru
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
• Stundvísi og dugnaður
• Vandvirkni og samviskusemi
• Reynsla af sambærilegu starfi er kostur

• Lyftarapróf er kostur

Starfsfólk á lager 
– Dreifingarmiðstöðin

Afgreiðsla í Vínbúðunum  
á höfuðborgarsvæðinu

Skemmtilegur 
og lifandi 
vinnustaður

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

Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri og sakavottorðs er krafist.
Umsóknarfrestur er til og með 1. nóvember nk. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is
Nánari upplýsingar veitir: Guðrún Símonardóttir, starf@vinbudin.is, 560 7700

Einnig leitum við að starfsfólki í 100% störf og hlutastörf í desember, í Vínbúðunum og Dreifingarmiðstöðinni.
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Dómsmálaráðuneytið
Sölvhólsgötu 7
101 Reykjavík
Sími 545 9000

Landsréttur auglýsir lausar til umsóknar 
stöður fimm löglærðra aðstoðarmanna 
dómara við Landsrétt. 

Landsréttur tekur til starfa 1. janúar 2018 á 
grundvelli laga nr. 50/2016 um dómstóla 
og ráðið verður í stöðurnar frá áramótum. 
Nánar um eðli starfs aðstoðarmanna og 
skilgreindar hæfniskröfur vísast til birtrar 
auglýsingar á Starfatorgi.

Umsóknarfrestur er til 30. október 2017. 
Áskilið er að umsóknir og fylgigögn berist 
með rafrænum hætti á landsrettur@domstolar.is.
Umsóknir gilda í allt að sex mánuði

Aðstoðarmenn dómara
í Landsrétti

ÓMSMÁLARÁÐUNEYTIÐ D

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

Prentmet ehf. í Reykjavík óskar eftir starfsmanni í 
pökkun og frágangsvinnu á prentverki.

Nánari upplýsingar veita framkvæmdastjóri mannauðs-
mála, ingasteina@prentmet.is, s. 856 0601.

Atvinnuumsókn er á 
prentmet.is/um-okkur/atvinnuumsokn
Umsóknarfrestur er til 27. október n.k. 

Prentmet býður upp á heildarlausnir í prentun þar sem hraði, 
gæði og persónuleg þjónusta fara vel saman í framleiðslunni. 

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

STARFSMAÐUR Í PÖKKUN

heildarlausnir í prentun

Leitar að starfsmanni á verkstæði.
Um er að ræða framtíðarstarf og er vinnutími frá 9:00 – 18:00.

Hæfniskröfur:
•	Viðkomandi	þarf	að	hafa	menntun	eða	mikla	reynslu	af		 	
	 störfum	tengdum	bifvéla-	eða	vélvirkjun.
•	Góð	íslensku-	og	enskukunnátta
•	Almenn	tölvukunnátta
•	Sjálfstæð	vinnubrögð.
•	Stundvísi.
•	Góð	þjónustulund	og	hæfni	í	mannlegum	samskiptum
•	Jákvæðni,	framtakssemi	og	almennt	hreysti.
•	 Lyftararéttindi	eru	kostur.

Matreiðslumaður/matráður óskast í Hagaskóla

Skóla- og frístundasvið

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

Hagaskóli óskar eftir að ráða til starfa matreiðslumann eða matráð til að stjórna mötuneyti skólans. Hagaskóli er 540 
nemenda unglingaskóli í Vesturbæ Reykjavíkur. Í Hagaskóla koma nemendur úr þremur skólum; Grandaskóla, Melaskóla 
og Vesturbæjarskóla. 

Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem býr yfir frumkvæði, leiðtogahæfileikum, framúrskarandi samskiptahæfni og 
hefur góða fagþekkingu á sínu sviði.

Um er að ræða fullt starf í dagvinnu. 

Frekari upplýsingar um starfið
Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og Eflingar. Starfshlutfall100%. Umsóknarfrestur 01.11.2017
Ráðningarform: Ótímabundin ráðning

Nánari upplýsingar um starfið veitir S. Ingibjörg Jósefsdóttir í síma 535-6500 og tölvupósti s.ingibjorg.josefsdottir@rvkskolar.is

Hagaskóli - Fornhaga 1 - 107 Reykjavík

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Eldun og framreiðsla á hádegisverði fyrir nemendur og 

starfsmenn.
• Yfirumsjón með eldhúsi.
• Ábyrgð á starfsmönnum eldhússins.
• Innkaup og birgðastýring.
• Gerð matseðla.

Hæfniskröfur:
• Menntun og reynsla í matreiðslu.
• Hæfni í mannlegum og jákvæðum samskiptum.
• Geta til að vinna í teymi.  
• Góð þekking á næringarfræði. 
• Þekking á rekstri mötuneyta. 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð. 
• Frumkvæði í starfi, reglusemi og stundvísi. 
• Geta til að vinna undir álagi.
• Tölvukunnátta.

LEX
LÖGMANNSSTOFA

Borgartúni 26
105 Reykjavík
Fax 590 2606

Sími 590 2600
lex@lex.is
www.lex.is

LEX er ein stærsta lögmannsstofa landsins með um 40 lögmenn innan sinna raða 
og sinnir verkefnum fyrir mörg af stærstu fyrirtækjum og stofnunum landsins.

SKJALASTJÓRI
 
LEX lögmannsstofa óskar eftir að ráða jákvæðan og drífandi 
skjalastjóra til starfa. Leitað er að einstaklingi sem er tilbúinn 
að ganga í fjölbreytt verkefni og hefur áhuga á að starfa í lifandi 
umhverfi. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

STARFSSVIÐ:
• Dagleg umsjón með skjalastjórn fyrirtækisins.

• Gerð og eftirfylgni verkferla á sviði skjalamála. 

• Umsjón með rafrænni vistun skjala. 

• Ráðgjöf og stuðningur til starfsmanna um verklag við skjalamál.

• Skráning og umsjón með bókasafni fyrirtækisins.

• Önnur verkefni í samráði við yfirmann.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
• Reynsla af skjalastjórnun.

• Háskólapróf í bókasafns- og upplýsingafræði                                   
eða annað próf sem nýtist í starfi er æskilegt.

• Góð almenn tölvukunnátta er skilyrði.                                             
Þekking á OneSystems er kostur.

• Góð tungumálakunnátta í ræðu og riti á íslensku og ensku.

 
Umsóknarfrestur er til 5. nóvember nk.

Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf 
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur 
fyrir hæfni viðkomandi í starfi. 

Nánari upplýsingar veita Jóna Björk Sigurjónsdóttir                         
(jona.sigurjonsdottir@capacent.is) og Andri Hrafn Sigurðsson 
(andri.sigurdsson@capacent.is) hjá Capacent.
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365 er framsækið fjölmiðla- og fjarskiptafyrirtæki sem veitir lifandi og 
upplýsandi þjónustu við landsmenn, 365 daga ársins. 365 starfar á öllum 
sviðum fjölmiðlunar; sjónvarps- og útvarpsrekstri, blaðaútgáfu og vefmiðlun, 
auk þess að bjóða fjarskiptaþjónustu, bæði net og farsíma.

Félagið á auk þessa Midi.is sem annast miðasölu á mannfagnaði og viðburði, 
svo sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, íþróttaleiki og fleira. 
Hjá 365 starfa um 400 manns.

365 óskar eftir góðu fólki

BLAÐAMAÐUR Á FRÉTTABLAÐIÐ 
VILTU SLÁST Í HÓP ÖFLUGUSTU BLAÐAMANNA LANDSINS?
Áhugavert starf á skemmtilegum vinnustað í 
stöðugri sókn

 Umsækjandi þarf:
•	að hafa góða þekkingu á íslensku samfélagi
•	og brennandi áhuga á málefnum líðandi stundar
•	að hafa gott vald á íslenskri tungu
•	að vera fær í mannlegum samskiptum
•	að geta unnið undir álagi

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á Sunnu 
Karen Sigurþórsdóttur í gegnum netfangið 
sunnak@365.is 

Reynsla af fréttamennsku er skilyrði.

Umsóknafrestur er til 25 október

kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Grunnskólar

· Forfallakennari í Salaskóla    

· Frístundaleiðbeinendur í félagsmiðstöðvar   
 Kópavogs    

· Frístundaleiðbeinendur í Kársnesskóla   

· Frístundaleiðbeinendur í Lindaskóla    

· Frístundaleiðbeinendur í Smáraskóla    

· Frístundaleiðbeinendur í Vatnsendaskóla    

· Húsvörður í Smáraskóla    

· Kennari á yngsta stig í Vatnsendaskóla    

· Kópavogsskóli óskar eftir frístunda-

 leiðbeinendum    

Velferðarsvið

· Starfsmaður á heimili fyrir fatlað fólk     

· Starfsmaður í félagslega heimaþjónustu     

Leikskólar

· Aðstoðarleikskólastjóri, leikskólakennari,leik-
 skólasérkennari og deildarstjóri í Austurkór    

· Deildarstjóri á Læk    

· Deildarstjóri og leikskólakennari á Álfatúni    

· Leikskólakennari á Marbakka    

· Leikskólakennari á Sólhvörfum    

· Leikskólakennari og þroskaþjálfi á Fífusölum    

· Leikskólakennari vegna stuðnings á   
 Sólhvörfum     

· Leikskólakennari/Þroskaþjálfi á Kópastein    

· Leikskólasérkennari á Kópahvol    

· Sérkennari á Álfatúni    

· Sérkennari-þroskaþjálfi á Baug    

· Starfsmaður í félagslega heimaþjónustu    

· Starfsmaður í sérkennslu á Læk    

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

Arion banki leitar að öflugum útibússtjóra í Borgartún 18
Útibú Arion banka í Borgartúni er stærsta útibú bankans og veitir einstaklingum og fyrirtækjum 
fjölbreytta fjármálaþjónustu. Þar starfar samstilltur hópur um 30 starfsmanna sem kappkostar 
að veita viðskiptavinum góða þjónustu.

Útibússtjórinn þarf að vera framsækinn, metnaðarfullur og hafa brennandi áhuga á að veita 
viðskiptavinum góða þjónustu ásamt því að vera tilbúinn að leggja sitt af mörkum á vegferð bankans 
inn í stafræna framtíð.

Hlutverk útibússtjóra er að vinna í samræmi við stefnu og markmið Arion banka í nánu samstarfi 
við svæðisstjóra á höfuðborgarsvæðinu. Viðkomandi leiðir teymi stjórnenda útibúsins sem bera 
ábyrgð á þjónustu við viðskiptavini. 

Hefur þú
leiðtogahæfni?

Helstu verkefni

•  Ábyrgð á þjónustu og viðskiptatengslum 
•  Ábyrgð á mannauðsmálum í útibúinu 
  í samvinnu við aðra stjórnendur
•  Framfylgir stefnu bankans og tryggja   
  sterka liðsheild
•  Stefnumótandi verkefni í samvinnu við   
  svæðisstjóra og útibússtjóra á svæðinu

Nánari upplýsingar um starfið veita Hafdís Hansdóttir svæðisstjóri, sími 580 2207, 
netfang hafdis.hansdottir@arionbanki.is og Hildur Sigurðardóttir mannauðsstjóri, sími 444 6364, 
netfang hildur.sigurdardottir@arionbanki.is.

Umsóknarfrestur er til og með 1. nóvember. Sótt er um starfið á arionbanki.is.

Hæfniskröfur

•   Háskólapróf sem nýtist í starfi
•  Haldbær þekking á lánamálum fyrirtækja 
  og einstaklinga 
•   Jákvætt viðmót og rík þjónustulund
•   Framúrskarandi leiðtoga- og samskiptafærni
•   Umbótahugsun, frumkvæði og drifkraftur
•  Reynsla af stjórnun
•   Áhugi á stafrænum lausnum

Arion banki er líflegur og spennandi vinnustaður. Við vinnum með viðskiptavinum okkar að 
því að búa í haginn fyrir framtíðina. Við ræktum jákvæðan starfsanda og leggjum áherslu á að 
starfsfólk okkar þroskist og þróist í starfi með markvissri fræðslu og þjálfun. Straum-
línustjórnun er hluti af daglegri menningu með stöðugum umbótum og samvinnu allra 
starfsmanna. Jafn réttur kvenna og karla til starfa er okkur hjartans mál og síðan árið 2015 
höfum við árlega fengið Jafnlaunavottun VR. Saman látum við góða hluti gerast.
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Hjá AGR Dynamics starfar öflugur hópur sérfræðinga við hugbúnaðarþróun og vörustjórnunarráðgjöf
fyrir alþjóðlegan hóp viðskiptavina. Vegna aukinna verkefna óskum við eftir kraftmiklum sérfræðingum
til starfa á skemmtilegum vinnustað við spennandi og krefjandi verkefni.

Umsækjendur skulu senda upplýsingar um menntun og starfsreynslu á job@agrdynamics.is 
fyrir 31. október.  Nánari upplýsingar veitir Haukur Hannesson, framkvæmdastjóri í 
síma 512-1000.  Fullum trúnaði heitið.

SQL sérfræðingur
Greining og úrlausn verkefna með T-SQL forritun fyrir alþjóðlegan hóp viðskiptavina
Tæknileg aðkoma að innleiðingu viðskiptalausna AGR Dynamics
Viðkomandi mun taka þátt í þróun viðskiptalausna AGR með áherslu á gagnagrunnsenda
Þekking og reynsla af SQL forritun er skilyrði
Háskólapróf á sviði tölvunarfræði, verkfræði eða önnur sambærileg menntun er skilyrði

AGR Dynamics     -     Smáratorgi 3     -    201 Kópavogur     -     s:  512 1000     -     www.agrdynamics.is

AGR Dynamics er alþjóðlegt hugbúnaðarfyrirtæki sem hefur frá stofnun, árið 1997, þróað 
eigin lausnir til hagræðingar í rekstri aðfangakeðjunnar. Á skrifstofum okkar á Íslandi, 
Bretlandi, Kanada og í Danmörku starfa 55 manns sem þjónusta alþjóðlegan hóp viðskiptavina.

Tæknilegur ráðgjafi
Stjórnun verkefna fyrir alþjóðlegan hóp viðskiptavina AGR
Greining og úrlausn á flóknum verkefnum tengdum vörustýringu og áætlunargerð
Tæknileg aðkoma að innleiðingu viðskiptalausna AGR Dynamics
Þekking og reynsla af SQL forritun er kostur
Háskólapróf á sviði verkfræði, tölvunarfræði, viðskiptafræði eða sambærileg menntun er skilyrði

Verkefnastjóri
Stjórnun og utanumhald verkefna fyrir alþjóðlegan hóp viðskiptavina AGR Dynamics
Stýring verkefnahópa við innleiðingu á viðskiptahugbúnaði AGR Dynamics
Reynsla af verkefnastjórnun í stórum hugbúnaðarverkefnum er kostur
Háskólapróf á sviði verkefnastjórnunar, verkfræði, viðskiptafræði eða sambærileg menntun er skilyrði

 

Fjölbreytt störf hjá alþjóðlegu 
upplýsingatæknifyrirtæki Auglýst er eftir:

A. Aðila, eða aðilum, sem sannanlega ætla 
að koma á ljósleiðaratengingu eða annarri 
a.m.k. 100Mb/s þráðbundinni netþjónustu á 
ofangreindu svæði í Norðurþingi (utan  
þéttbýlis) á næstu þremur árum á 
markaðslegum forsendum.

B.  Hæfum aðila, eða aðilum, til að taka að 
sér að byggja upp ljósleiðarakerfi með 
stuðningi frá opinberum aðilum og e.t.v. reka 
til framtíðar, komi til þess að enginn aðili 
svari lið A. hér að ofan. Aðilar sem óska eftir 
stuðningi skulu uppfylla tilteknar kröfur um  
�arskiptaleyfi, �árhagslegan styrk, reynslu af 
uppbyggingu og rekstri sambærilegra kerfa, 
raunhæfa verkáætlun o.fl.

C.  Eiganda mögulegra fyrirliggjandi �arskipta- 
innviða á ofangreindu svæði í Norðurþingi sem 
er tilbúinn að leggja þá til við uppbygginguna 
gegn endurgjaldi sem bjóðist öllum sem lýsa 
yfir áhuga á uppbyggingu samkvæmt lið B. hér 
að ofan á jafnræðisgrundvelli.

Áhugasamir skulu senda tilkynningu til 
EFLU verkfræðistofu á netfangið: 
kristinn.hauksson@efla. is fyrir kl. 12:00 þann  
3. nóvember 2017. Í tilkynningunni skal koma 
fram nafn og kennitala aðila, auk upplýsinga 
um ofangreint eftir því sem við á. Hægt er að 
óska eftir nánari upplýsingum og skýringum og 
skulu slíkar fyrirspurnir sendar á netfangið: 
kristinn.hauksson@efla.is

Áhugakönnun þessi er ekki skuldbindandi, hvorki 
fyrir Norðurþing, né þá sem sýna verkefninu áhuga. 

KÖNNUN Á ÁFORMUM MARKAÐSAÐILA 
VARÐANDI UPPBYGGINGU 
FJARSKIPTAINNVIÐA

Fyrirhuguð er lagning ljósleiðara í Norðurþingi 
(í Öxarfirði og Melrakkasléttu), sem veita á 
öruggt þráðbundið netsamband í drei�ýli 
sveitarfélagsins. Gert er ráð fyrir að tengja öll 
lögheimili í sveitarfélaginu. Einnig standi eigendum 
frístundahúsa og fyrirtækja, sem staðsett eru 
á ofangreindu svæði í drei�ýli Norðurþings, til 
boða að tengjast ljósleiðaranum. Gert er ráð fyrir 
að öllum þjónustuveitum verði heimilað að bjóða 
þjónustu sína á ljósleiðarakerfinu gegn gjaldi.

Áhugakönnun

EFLA VERKFRÆÐISTOFA
+354 412 6000          efla@efla.is          www.efla.is

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

Umsóknarfrestur er til og með 31. október 2017. Umsókn óskast fyllt út á www.hekla.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Dröfn Ámundadóttir, mannauðsstjóri  
í síma 590 5000 eða sigridur@hekla.is

Við hjá HEKLU leitum að hæfileikaríkum  
bifvélavirkja á þjónustuverkstæði.

Yfir 150 manns starfa 
hjá HEKLU hf. en félagið 
er leiðandi fyrirtæki í 
innflutningi, sölu og 
þjónustu við nýjar og 
notaðar bifreiðar.

Félagið er með umboð 
fyrir Volkswagen,  
Audi, Skoda og 
Mitsubishi og annast 
þjónustu við þessar 
tegundir.

Höfuðstöðvar HEKLU eru 
við Laugaveg 170-174 í 
Reykjavík.

Starfslýsing

-  Viðgerðir og viðhald á bifreiðum  
 í háum gæða- og tækniflokki.

-  Þátttaka í námskeiðum og   
 símenntun á vegum HEKLU.

Hæfniskröfur

-  Menntun á sviði bíla-, véla- eða rafmagnsviðgerða.

-  Góð íslensku-, ensku- og tölvukunnátta.

-  Sjálfstæði í vinnubrögðum, metnaður og vandvirkni.

-  Liðlegheit í samskiptum og létt lundarfar.

-  Stundvísi og almenn reglusemi.

-  Reynsla af viðgerðum á Volkswagen, Audi, Skoda  
 og Mitsubishi er kostur.

Bifvélavirki



  

PRENTARI 
ÓSKAST

Óskum eftir að ráða offsetprentara  
á fjögurra lita Heidelberg prentvélar.

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

Óska Eftir Bílstjóra
Viðkomandi þarf að hafa meirapróf, vinnuvélaréttindi

getað bjargað sér í smáviðgerðum og hafa ríka þjónustulund,
25 ára eða eldri, hreint sakavottorð, 
reglusamur og stundvís skilyrði.

Um 100% starf er að ræða og þarf
viðkomandi að geta haað störf  jótlega.

Umsókn skal send fyrir 31.október
á netfangið info@taeki.is

Sérfræðingur í markaðsmálum

Helstu verkefni
• Ábyrgð á þróun og rekstri sameiginlegrar erlendrar 

markaðssetningar íslenskra sjávarafurða
• Greining á mörkuðum, út�utningi íslenskra 

sjávarafurða og viðskiptatækifærum
• Ýmis málefni tengd ímynd íslensks sjávarútvegs
• Samstarf við hagsmunaaðila í sjávarútvegi, 

þjónustuaðila og stjórnsýslu

Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS) leita að kraftmiklum einstaklingi til  
að bera ábyrgð á erlendu markaðsstar� og utanríkisviðskiptum með íslenskar 
sjávar afurðir. Hollur og góður íslenskur �skur er seldur um allan heim og �ölda-
mörg tækifæri eru til staðar til að e�a enn frekar þessi viðskipti. Samkeppnis-
hæfni íslensks sjávarútvegs liggur í heilnæmu umhver�, ábyrgu �skveiði-
stjórnunarker�, áratuga þrautseigju og reynslu íslenskrar þjóðar og dri�rafti 
ö�ugra íslenskra fyrirtækja. 

Menntun og hæfni
• Háskólamenntun í markaðsfræðum eða önnur 

háskólamenntun sem nýtist í star�
• Reynsla af markaðsstörfum á erlendum 

mörkuðum er æskileg
• Mjög góð þekking á stafrænni 

markaðssetningu og samfélagsmiðlum
• Hæfni til að greina, setja fram og miðla 

upplýsingum á skýran hátt 
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Mjög góð samskipta- og samvinnufærni
• Góð tölvukunnátta
• Góð íslensku- og enskukunnátta

Frekari upplýsingar um starfsemi SFS má nálgast á www.sfs.is. 

Umsóknir skulu berast í gegnum vef SFS, www.sfs.is, ásamt ferilskrá og kynningarbré� með rökstuðningi fyrir 
hæfni í star�ð. Umsóknarfrestur er til og með 30. október nk. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem 
trúnaðarmál.  Nánari upplýsingar veitir Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri SFS, í síma 591 0300.

Munck Íslandi óskar eftir meiraprófsbílstjórum 
og vönum vélamönnum vegna verkefna í 
Reykjavík og á Reykjanesi.
>  Reynsla af sambærilegum  

störfum er kostur
>  Viðkomandi þarf að geta hafið  

störf sem fyrst

Áhugasamir sendi umsókn í gegnum 
ráðningarkerfi á www.munck.is fyrir 30. október, 
2017. Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.

Mikilvægt er að umsækjendur taki fram á 
umsókn hvaða réttindi þeir hafa. 
Nánari upplýsingar veitir Geir Birgisson 
starfsmannafulltrúi á netfanginu hr@munck.is 
eða í síma 511 7040.

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

Meiraprófsbílstjórar  
og vélamenn
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Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 

Auglýst er eftir:

A. Aðila, eða aðilum, sem sannanlega ætla 
að koma á ljósleiðaratengingu eða annarri 
a.m.k. 100Mb/s þráðbundinni netþjónustu í 
Ísafjarðarbæ (utan þéttbýlis) á næstu þremur 
árum á markaðslegum forsendum.

B.  Hæfum aðila, eða aðilum, til að taka að sér að 
byggja upp ljósleiðarakerfi með stuðningi frá 
opinberum aðilum og e.t.v. reka til framtíðar, 
komi til þess að enginn aðili svari lið A. hér að 
ofan. Aðilar sem óska eftir stuðningi skulu 
uppfylla tilteknar kröfur um �arskiptaleyfi, 
�árhagslegan styrk, reynslu af uppbyggingu 
og rekstri sambærilegra kerfa, raunhæfa 
verkáætlun o.fl.

C.  Eiganda mögulegra fyrirliggjandi 
�arskiptainnviða á ofangreindu svæði í 
drei�ýli Ísa�arðarbæjar sem er tilbúinn 
að leggja þá til við uppbygginguna gegn 
endurgjaldi sem bjóðist öllum sem lýsa yfir 
áhuga á uppbyggingu samkvæmt lið B. hér að 
ofan á jafnræðisgrundvelli.

Áhugasamir skulu senda tilkynningu til 
EFLU verkfræðistofu á netfangið: 
kristinn.hauksson@efla.is fyrir kl. 12:00 þann  
3. nóvember 2017. Í tilkynningunni skal koma 
fram nafn og kennitala aðila, auk upplýsinga 
um ofangreint eftir því sem við á. 
Hægt er að óska eftir nánari upplýsingum og 
skýringum og skulu slíkar fyrirspurnir sendar á 
netfangið: kristinn.hauksson@efla.is

Áhugakönnun þessi er ekki skuldbindandi, hvorki 
fyrir Ísa�arðarbæ, né þá sem sýna verkefninu 
áhuga. 

KÖNNUN Á ÁFORMUM MARKAÐSAÐILA 
VARÐANDI UPPBYGGINGU 
FJARSKIPTAINNVIÐA

Fyrirhuguð er lagning ljósleiðara í Ísa�arðabæ  
sem veita á öruggt þráðbundið netsamband í 
drei�ýli sveitarfélagsins. Gert er ráð fyrir að 
tengja öll lögheimili í sveitarfélaginu. Einnig standi 
eigendum frístundahúsa og fyrirtækja, sem 
staðsett eru í drei�ýli Ísa�arðarbæjar, til boða að 
tengjast ljósleiðaranum. Gert er ráð fyrir að öllum 
þjónustuveitum verði heimilað að bjóða þjónustu 
sína á ljósleiðarakerfinu gegn gjaldi.

Áhugakönnun

EFLA VERKFRÆÐISTOFA
+354 412 6000          efla@efla.is          www.efla.is

TRÉSMIÐUR ÓSKAST 

Starfssvið:

• Viðhald á húsnæði og húsgögnum

 í byggingum Háskóla Íslands

• Samskipti við starfsfólk og nemendur Háskóla Íslands

 í tengslum við starfssviðið

• Önnur tilfallandi verkefni 

Starfssvið:

• Viðhald á húsnæði og húsgögnum

 í byggingum Háskóla Íslands

• Samskipti við starfsfólk og nemendur Háskóla Íslands

 í tengslum við starfssviðið

• Önnur tilfallandi verkefni 

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Sveinspróf eða meistarapróf í húsasmíði

 eða húsgagnasmíði 

• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð 

• Góð almenn tölvukunnátta 

• Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum 

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Sveinspróf eða meistarapróf í húsasmíði

 eða húsgagnasmíði 

• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð 

• Góð almenn tölvukunnátta 

• Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum 

Laun eru skv. kjarasamningi fjármálaráðherra og 
hlutaðeigandi stéttarfélags.

Ráðið verður í starfið sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til 6. nóvember 2017.
Sótt er um starfið hér: www.hi.is/laus_storf

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum 
tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur 
verið tekin. Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá lokum 
umsóknarfrests.

Nánari upplýsingar um starfið veita
Ingólfur Aðalbjörnsson, byggingastjóri í síma: 
525-4757, gsm: 898-1433, netfang: ingoa@hi.is og 
Unnar Freyr Bjarnason deildarstjóri í síma 525-4712, 
gsm: 899-8290, netfang: ufb@hi.is.

Bygginga- og tæknideild, framkvæmda- og tæknisviðs Háskóla Íslands óskar eftir að ráða
trésmið í fullt starf. Starfið heyrir undir byggingastjóra Háskóla Íslands

Bygginga- og tæknideild hefur umsjón með endurbótum og viðhaldi bygginga og lóða Háskóla Íslands, 
umsjón með kerfum s.s. raf-, hita-, loftræsi- og stýrikerfum, sér um innkaup og viðhald á húsum og 
húsgögnum og búnaði ýmiskonar, auk þess að sjá um rekstur á trésmíða-, véla- og rafmagnsverkstæði.

Við ráðningar í störf við Háskóla Íslands er 
tekið mið af jafnréttisáætlun háskólans.

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
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Helstu verkefni
• Umsjón og eftirlit með samþykkt reikninga
• Afstemmingar lánardrottna
• Innleiðing á nýjum verkferlum
• Samskipti við erlendar skrifstofur

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun, viðskiptafræði eða önnur 

háskólamenntun sem nýtist í starfið
• Marktæk reynsla og þekking á bókhaldi, þekking á 

SAP bókhaldskerfi er mikill kostur
• Haldgóð þekking á fjárhagsbókhaldi
• Góð færni í Excel, almenn tölvufærni
• Góð íslensku- og enskukunnátta

Æskilegir eiginleikar
• Frumkvæði, nákvæmni og  sjálfstæð vinnubrögð   
• Hæfni í mannlegum samskiptum og geta til að starfa 

í hóp í alþjóðlegu umhverfi

> Sérfræðingur á fjármálasviði

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

Tekið er á móti umsóknum á vef Samskipa, samskip.is. Umsóknarfrestur er til og með 29. október nk. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Einar Þorbjörn Rúnarsson, forstöðumaður Innkaupapantana og greiðslustýringar, 
einar.runarsson@samskip.com

Samskip óska eftir að ráða sér-
fræðing til starfa á fjármálasviði 
í Innkaupa pantana og greiðslu-
stýringardeild. 

Samskip eru alþjóðlegt flutningafyrirtæki sem býður flutningalausnir og tengda þjónustu á landi, sjó og í lofti með 
hagkvæmni að leiðarljósi. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum faglega ráðgjöf og heildarlausnir á sviði flutninga- og 
flutningatengdrar þjónustu. Við höfum á að skipa fjölbreyttum hópi starfsfólks sem vinnur ávallt með frumkvæði, samheldni 
og þekkingu að leiðarljósi. Við leggjum áherslu á markvissa fræðslu og þjálfun starfsfólks. Öryggis- og heilbrigðismál 
starfsfólks eru okkur mikilvæg og bjóðum við upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu.

Auglýsing um 
skipulagsmál í 
Hveragerði
Bæjarstjórn Hveragerðisbæjar samþykkti á fundi sínum 
þann 12. október 2017 eftirfarandi skipulagsáætlanir:

Aðalskipulag Hveragerðis 2017-2029. Tillagan var auglýst í 
samræmi við 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 frá 10. júlí til 
31. ágúst 2017. Níu athugasemdir og umsagnir um tillöguna 
bárust og kölluðu þær á minniháttar breytingar á aðalskipu-
lagsuppdrætti og greinargerð. Tillagan hefur nú verið send 
Skipulagsstofnun til staðfestingar. 

Nýtt deiliskipulag á Edenreit. Tillagan var auglýst í samræmi 
við 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010frá 10. júlí til 31. 
ágúst 2017. Tvær athugasemdir við tillöguna bárust og köl-
luðu þær á minniháttar breytingar á deiliskipulagsuppdrætti 
og greinargerð. Tillagan hefur nú verið send Skipulagsstof-
nun til athugunar 

Breyting á deiliskipulagi við Austurmörk, Sunnumörk og 
Mánamörk. Tillagan var auglýst í samræmi við 1. mgr. 43. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010 frá 10. júlí til 31. ágúst 2017.  
Ein athugasemd við tillöguna barst og kallaði hún á minni-
háttar breytingu á deiliskipulagsuppdrætti og greinargerð. 
Tillagan hefur nú verið send Skipulagsstofnun til athugunar. 

Ofangreindar skipulagsáætlanir með samþykktum breyting-
um, samantekt á innsendum athugasemdum og umsögnum 
og svör bæjarstjórnar við þeim eru aðgengilegar á heima-
síðu Hveragerðisbæjar www.hveragerdi.is

Velferðarráðuneytið auglýsir styrki 
til félagasamtaka vegna verkefna á 

sviði heilbrigðismála
Auglýst er eftir umsóknum um styrki frá íslenskum félaga-
samtökum vegna verkefna sem falla undir verkefnasvið 
velferðarráðuneytisins á sviði heilbrigðismála. Ekki eru 
veittir styrkir til verkefna sem hljóta styrki á fjárlögum eða 
falla undir sjóði ráðuneytisins eða samninga sem gerðir 
hafa verið við ráðuneytið.

Einungis er tekið við rafrænum umsóknum.  
Nánari upplýsingar og leiðbeiningar um umsóknir á  
rafrænum eyðublöðum er að finna á vef 
velferðarráðuneyti sins (www.vel.is). 

Úthlutun fer fram einu sinni á ári og eru veittir styrkir til 
verkefna sem miða að því að veita einstaklingum eða 
hópum stuðning, fræðslu og ráðgjöf. Styrkir eru ekki veittir 
til lengri tíma en eins árs í senn.

Umsóknarfrestur er til kl. 16.00 mánudaginn 
20. nóvember 2017.
Úthlutað verður eigi síðar en 22. janúar 2018.

Umsókn sem berst eftir að umsóknarfresti lýkur verður 
ekki tekin til umfjöllunar.

Velferðarráðuneytinu 21. október 2017.

Velferðarráðuneytið auglýsir styrki 
til félagasamtaka vegna verkefna á 

sviði félagsmála 
Auglýst er eftir umsóknum um styrki frá íslenskum félaga-
samtökum um verkefni sem falla undir verkefnasvið 
ráðuneytis ins á sviði félagsmála.  
Ekki eru veittir styrkir til verkefna sem hljóta styrki á fjárlögum 
eða falla undir sjóði ráðuneytisins eða samninga sem gerðir 
hafa verið við ráðuneytið.

Veittir eru styrkir til afmarkaðra verkefna sem miða að því að 
veita einstaklingum eða hópum stuðning, fræðslu og ráðgjöf 
samkvæmt áherslum ráðherra hverju sinni. Styrkir eru ekki 
veittir til lengri tíma en eins árs í senn. Þá má m.a. veita til 
verkefna sem felast í því að:

a. Útbúa fræðsluefni og standa fyrir fræðslustarfsemi.
b. Vera málsvari og standa vörð um hagsmuni félagsmanna.
c. Bjóða upp á stuðning og ráðgjöf.

Veittir eru styrkir til félagasamtaka sem starfa á sviði 
endurhæfingar, málefna fatlaðs fólks, forvarna, fræðslu og 
fjölskyldu- og jafnréttismála. 

Að þessu sinni verður lögð sérstök áhersla á verkefni 
sem hvetja til sjálfstæðis og aukinnar virkni og þátttöku í 
samfélaginu með sérstakri áherslu á ungt fólk sem býr við 
félagslega einangrun. 

Ekki eru veittir styrkir til rekstrar. Með rekstri er m.a. átt við 
rekstur skrifstofu, þ.m.t. greiðslu húsaleigu. 

Hafi umsækjandi áður fengið styrk frá velferðarráðuneytinu til 
verkefnis þarf að liggja fyrir greinargerð um framkvæmd þess 
verkefnis og ráðstöfun styrkfjárins til að ný umsókn komi til 
greina.

Umsóknarfrestur er til kl. 16.00 mánudaginn 20. nóvember 
2017. Umsókn sem berst eftir að umsóknarfresti er lokið 
verður ekki tekin til umfjöllunar. Úthlutun fer fram eigi síðar 
en 22. janúar 2018.

Sækja skal um á rafrænu formi. Nánari upplýsingar og 
leiðbeiningar um umsóknir á rafrænum eyðublöðum er að 
finna á vef velferðarráðuneytisins (www.vel.is).

Velferðarráðuneytinu 21. október 2017.

facebook.com/UKinIceland

@UKinIceland

facebook.com/UKinIceland

@UKinIceland

Langar þig til  
Bretlands  

í framhaldsnám?

Breska sendiráðið auglýsir eftir umsóknum um  Breska sendiráðið auglýsir eftir umsóknum um  
Chevening-námsstyrk til íslenskra ríkisborgara  Chevening-námsstyrk til íslenskra ríkisborgara  

fyrir skólaárið 2018/19

Umsóknareyðublað og nánari upplýsingar:Umsóknareyðublað og nánari upplýsingar:
www.chevening.org/iceland

Umsóknarfrestur er 
til 7. nóvember



Hefur þú áhuga á  
eðli jarðhitakerfa?

Háhitakerfin á Reykjanesi eru sölt, dýnamísk,  
krefjandi og bjóða upp á fullt af áskorunum

Við tökum á móti umsóknum á heimasíðunni okkar. 

Starfið hentar jafnt konum sem körlum.
Nánari upplýsingar um starfið veita: 
Kristín Vala Matthíasdóttir, framkvæmdastjóri auðlinda, kvm@hsorka.is og
Petra Lind Einarsdóttir mannauðsstjóri, ple@hsorka.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 4. nóvember 2017.

Við leitum að öflugum starfsmanni til að styrkja Auðlindasvið okkar 
Auðlindasviðið ber ábyrgð á framþróun Auðlindagarðs, nýtingu jarðhitaauðlinda sem fyrirtækinu hefur verið treyst fyrir, vöktun og eftirliti. 

Starfið felur í sér 
• Vinnslueftirlit og stjórnun
• Stefnumörkun um nýtingu til skemmri og lengri tíma
• Samskipti við ráðgjafa, verktaka og aðra jarðhitasérfræðinga innanlands og utan

Við viljum gjarnan heyra í þér ef þú
• Hefur mikinn metnað, frumkvæði og getur unnið sjálfstætt
• Ert tilbúinn til að takast á við krefjandi verkefni
• Ert með menntun á sviði jarðvísinda eða verkfræði

Hjá HS Orku starfar hæfur, áhugasamur og vel menntaður 60 manna hópur með fjölbreytta reynslu og þekkingu á sínu sviði. Boðleiðir eru 
stuttar, ábyrgð skýr og það er gaman hjá okkur í vinnunni.

hsorka.is   
  

  

 
Þverholt 2   I   Mosfellsbær 270   I   Sími 525 6700   I   mos.is  

 
 

Umsóknarfrestur er til 5. nóvember 2017.   
Frekari upplýsingar á heimasíðu Varmárskóla (www.varmarskoli.is) auk þess veitir Þóranna Rósa Ólafsdóttir, skólastýra 
upplýsingar í síma 525 0700/899 8465. Umsóknir ásamt starfsferilskrá sendist á netfangið thoranna@varmarskoli.is. Öllum 
umsóknum verður svarað. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Við 
hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um starfið. 

Varmárskóli Mosfellsbæ 
 
LAUS STÖRF SKÓLAÁRIÐ 2017-2018 Í VARMÁRSKÓLA 
 
Varmárskóli er heildstæður grunnskóli sem vinnur í anda uppbyggingarstefnunnar. Skólastarfið er í þremur 
byggingum, yngri deild, eldri deild og Brúarlandi. Skólinn er staðsettur í náttúruparadís og lögð er áhersla á 
nýtingu umhverfis í námi nemenda. 
 

Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru 
leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi.  
 
Umsjónarkennara vantar í 3ja bekk              Skólaliði í fullt starf (eldri deild). Meðal annars 
vegna forfalla (tímabundin 80-100% staða)                    við gangavörslu og aðstoð í mötuneyti  
 

  

Menntunar- og hæfnikröfur: 
 Leyfisbréf grunnskólakennara 
 Frumkvæði, sjálfstæði og faglegur metnaður 
 Góð færni í samvinnu og samskiptum 

 

 

 

 

Stuðningsfulltrúi – í hlutastarf 
Frístundaleiðbeinendur – í 30-50% stöðu 

 
Menntunar- og hæfnikröfur: 

  Menntun eða reynsla sem nýtist í starfi 
 Áhugi á að vinna með börnum 
 Frumkvæði og sjálfstæði 
 Góð færni í samskiptum 

VÍS auglýsir til sölu Egil ÍS-877 (1990) sem skemmdist í  
bruna þ. 28. ágúst sl. Báturinn er seldur í því ástandi sem 
hann  er og er áhugasömum bent á að kynna sér ástand 
hans ítarlega.

Úr skipskrá: Smíðaár: 1990  |  Skráningarlengd: 17,86
Mesta lengd: 19,60  |  Breidd: 4,55  |  Brúttórúmlestir: 28,98

Nánari upplýsingar um skoðun á skipinu veitir Hallmundur 
Hallgrímsson í síma 560-5000 eða á hallmh@vis.is

VÍS  |   ÁRMÚLA 3   |   108 REYKJAVÍK   |   SÍMI 560 5000   |  VIS.IS

Tilboðum skal skilað á tilboðsvef VIS (utbod.vis.is) fyrir kl. 12:00 mánu- 
daginn 4. nóvember og gilda skilmálar vefsins með þeirri undantekningu að 
ekki er greiddur vsk. vegna kaupa á bátum.    

BÁTUR TIL SÖLU

 KÖNNUN Á ÁFORMUM 
MARKAÐSAÐILA VARÐANDI  

UPPBYGGINGU FJARSKIPTAINNVIÐA
Fyrirhuguð er lagning ljósleiðara í Sveitarfélaginu Vogum 
sem veita á öruggt þráðbundið netsamband í dreifbýli  
sveitarfélagsins. Gert er ráð fyrir að tengja öll lög heimili 
í dreifbýli sveitarfélagsins. Einnig standi eigendum 
frístundahúsa og fyrirtækja, sem staðsett eru í dreifbýli 
Sveitarfélagsins Voga til boða að tengjast ljósleiðaranum. 
Gert er ráð fyrir að öllum þjónustuveitum verði heimilað að 
bjóða þjónustu sína á ljósleiðarakerfinu gegn gjaldi.

Auglýst er eftir:
A. Aðila, eða aðilum, sem sannanlega ætla að koma á  
 ljósleiðaratengingu eða annarri a.m.k. 100MB/s  
 þráðbundinni netþjónustu í Sveitarfélaginu Vogum  
 (utan þéttbýlis) á næstu þremur árum á markaðslegum  
 forsendum.
B. Hæfum aðila, eða aðilum, til að taka að sér að byggja  
 upp ljósleiðarakerfi með stuðningi frá opinberum aðilum  
 og e.t.v. reka til framtíðar, komi til þess að enginn aðili  
 svari lið A hér að ofan. Aðilar sem óska eftir stuðningi  
 skulu uppfylla tilteknar kröfur um fjarskiptaleyfi,  
 fjárhagslegan styrk, reynslu af uppbyggingu og rekstri  
 sambærilegra kerfa, raunhæfa verkáætlun o.fl.
C. Eiganda mögulegra fyrirliggjandi fjarskiptainnviða í  
 Sveitarfélaginu Vogum sem er tilbúinn að leggja þá til  
 við uppbygginguna gegn endurgjaldi sem bjóðist öllum  
 sem lýsa yfir áhuga á uppbyggingu samkvæmt B hér að  
 ofan á jafnræðisgrundvelli.

Áhugasamir skulu senda tilkynningu til Sveitarfélagsins 
Voga á netfangið skrifstofa@vogar.is fyrir kl. 12:00 þann 
31. október 2017. Í tilkynningunni skal koma fram nafn og 
kennitala aðila, auk upplýsinga um ofangreint eftir því sem 
við á.

Hægt er að óska eftir nánari upplýsingum og skýringum  
og skulu slíkar fyrirspurnir sendar á netfangið  
skrifstofa@vogar.is

Áhugakönnun þessi er ekki skuldbindandi, hvorki fyrir  
Sveitarfélagið Voga né þá sem sýna verkefninu áhuga.

Þú ert ráðin/n!Þú ert ráðin/n!Þú ert ráðin/n!

FAST
Ráðningar

Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningumUppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningumUppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum
www.fastradningar.is
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Við leitum að starfsmanni á 
réttingaverkstæði okkar að 
Viðarhöfða 4. Viðkomandi þarf að 
vera tölvufær þar sem unnið er í 
rafrænu umhverfi og hluti þjálfunar 
og endurmenntunar er rafrænn.

Í boði er vinnuaðstaða sem uppfyllir 
ströngustu kröfur og staðla frá 
BMW, Land Rover og Jaguar, 
sem og endurmenntun til að 
viðhalda þekkingu og tileinka sér 
nýjustu tækni ásamt möguleika á 
sérhæfingu eftir getu og áhuga.

Við leitum að aðstoðarmanni á 
verkstæðið sem kemur til með að 
vinna sem hægri hönd verkstjóra. 
Viðkomandi þarf að vera mjög 
sterkur í mannlegum samskiptum 
og með mikla þjónustulund. 

Vinnutími:
Mánudaga til fimmtudaga
frá kl. 08:00–17:00 og 
föstudaga frá kl. 8:00–16:00

• Bílpróf
• Sjálfstæð og fagleg vinnubrögð 
• Tölvufærni
• Reynsla af störfum á bifreiðaverkstæði
• Bifreiðasmíðamenntun er kostur

Hæfniskröfur:

STARFSMAÐUR Á

RÉTTINGAVERKSTÆÐI 

AÐSTOÐARMAÐUR 

VERKSTJÓRA

Við leitum að bílstjóra til að aka og 
sjá um rekstur á bílaflutningabíl 
félagsins. Helstu verkefnin eru að 
sækja nýja bíla niður á höfn og að 
ferja bíla út um allt land.

Við leitum að starfsmanni í 
þjónustuver. Viðkomandi þarf að 
vera mjög sterkur í mannlegum 
samskiptum og með mikla 
þjónustulund. Starfið felst í 
símsvörun þar sem veittar eru 
upplýsingar til viðskiptavina, stofnun 
verkbeiðna og sölu varahluta. 

Vinnutími:
Mánudaga til fimmtudaga
frá kl. 08:00–17:00 og 
föstudaga frá kl. 8:00–16:00

• Bílpróf, aukin ökuréttindi CE
• Amk. tveggja ára reynsla

af akstri flutningabifreiða
• Mikil færni í mannlegum samskiptum
• Gott skipulag og

sjálfstæð vinnubrögð

Hæfniskröfur:

• Mikill áhugi á bílum
• Reynsla af viðgerðum er kostur
• Tölvufærni
• Bílpróf
• Sjálfstæð, skipulögð og

fagleg vinnubrögð eru nauðsynleg

Hæfniskröfur:

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI

Í ÞJÓNUSTUVERI

Við leitum að aðstoðarmanni á 
verkstæði. Viðkomandi kemur 
til með að sinna tiltekt og 
þrifum á vinnufatnaði og lítils 
háttar viðhaldi á ýmsum búnaði 
verkstæðisins.

Vinnutími:
Mánudaga til fimmtudaga
frá kl. 08:00–17:00 og 
föstudaga frá kl. 8:00–16:00

• Bílpróf
• Sjálfstæð vinnubrögð 
• Mikil færni í mannlegum samskiptum
• Útsjónarsemi og frumkvæði

Hæfniskröfur:

Vinnutími:
Mánudaga til föstudaga
frá kl. 08:00–17:00

Vinnutími:
Mánudaga til föstudaga
frá kl. 07:45–18:00

• Þekking og áhugi á bílum
• Mjög góð tölvufærni
• Stundvísi
• Sjálfstæð, skipulögð og fagleg 

vinnubrögð 

Hæfniskröfur:

AÐSTOÐARMAÐUR

Á VERKSTÆÐI

BÍLSTJÓRI

Á FLUTNINGABÍL

SPENNANDI ATVINNUTÆKIFÆRI HJÁ EINU STÆRSTA BÍLAUMBOÐI LANDSINS

VIÐ BÆTUM Í HÓPINN

BL leitast við að ráða fólk sem hefur metnað til þess að veita framúrskarandi og faglega þjónustu í samvinnu við samheldinn og sterkan starfsmannahóp. 
Hjá BL er öflugt námskeiða- og fræðslustarf fyrir starfsfólk, virkt starfsmannafélag og einstök fyrirtækjamenning sem við erum afar stolt af.

Sótt er um störfin á heimasíðu BL: www.bl.is/atvinna – Umsóknarfrestur er til 29. október nk.
Nánari upplýsingar veitir Anna Lára Guðfinnsdóttir, starfsmannastjóri, á netfanginu anna@bl.is
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Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Slökkvibifreiðar fyrir Slökkvilið  
 höfuðborgarsvæðisins, EES útboð nr. 14077.
• Ræsting Lindargötu 57, 59, 61 og 66, 
 EES útboð nr. 14081.

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

ÚTBOÐ
Hellnahraun 3. áfangi
Hafnar�arðarbær óskar eftir tilboðum í að ljúka 
gatnagerð í 3ja áfanga Hellnahrauns. Verkið felst 
að stærstum hluta í upphækkun brunna og 
niðurfalla, jöfnunarlagi undir malbik og malbikun.   

Útboðsgögn verða seld hjá umhverfis- og 
skipulagsþjónustu Hafnarfjarðarbæjar að Norðurhellu 
2, frá og með mánudegi 23. október 2017. Verð kr. 
5.000,-

Tilboð verða opnuð á sama stað, þriðjudaginn 7. 
nóvember 2017, kl. 11:00.

Verklok eru 22. desember 2017.

Helstu magntölur eru:
• Jöfnunarlag malbiks 4.450 m2
• Malbikun  7.920 m2

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is Hárgreiðslustofa
Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis 

auglýsir laust til leigu húsnæði fyrir 
hárgreiðslustofu í Þjónustuíbúðunum 

í Furugerði 1, Reykjavík.  

Umsóknarfrestur er til 30. október n.k. 
Nánari upplýsingar veitir Unnur Halldórsdóttir í síma 
411-1500, netfang unnur.halldorsdottir@reykjavik.is.  

Umsóknum skal skilað á Þjónustumiðstöð Laugardals  
og Háaleitis, Efstaleiti 1, 103 Reykjavík, 

eða á ofangreint netfang.

Málþing með notendum Faxaflóahafna
Þriðjudaginn 24. október 2017, kl. 16:00 í HÖRPU

Til þess að kynna það sem efst er á baugi hjá Faxaflóahöfnum sf. og fræðast um starfsemina á hafnarsvæðum fyrirtækisins 
boða Faxaflóahafnir sf. til málþings þriðjudaginn 24. október kl. 16:00, Björtuloft, 5. hæð, Hörpu.

Dagskrá málþingsins á að snerta málefni sem flestra á hafnarsvæðum Faxaflóahafna sf. og verður sem hér segir:
  
• Setning
 Kristín Soffía Jónsdóttir, stjórnarformaður

• Framkvæmdir og verkefni Faxaflóahafna sf. árið 2018 
 Gísli Gíslason, hafnarstjóri

• Skipulag og framkvæmdir – Gamla höfnin 
 Hildur Gunnlaugsdóttir, skipulagsfulltrúi 

• Akranes – Samgöngur á sjó og þróun á hafnarsvæðinu
 Steinar Dagur Adolfsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs Akraneskaupstaðar 

• Þróunarfélag Grundartanga - hlutverk og verkefni
 Guðjón Steindórsson, framkvæmdastjóri Grundartanga ehf - Þróunarfélag 

• Konur í Sjávarútvegi – Hafnir og konur 
 Guðrún Arndís Jónsdóttir, skrifstofustjóri Icelandic Pelagic 

• Umræður og fyrirspurnir 

• Úrslit úr samkeppni um gerð útilistaverks til að minnast atvinnuþátttöku kvenna við Gömlu höfnina  
í Reykjavík 2017 

 Líf Magneudóttir, formaður dómnefndar - afhending verðlauna

Fundarstjóri: Erna Kristjánsdóttir, markaðs- og gæðastjóri

Fundurinn er opinn öllum, en þeir sem eru með starfsemi á hafnarsvæðum Faxaflóahafna sf. eru sérstaklega hvattir til að mæta. 
Á fundinum gefst tækifæri til þess að koma með fyrirspurnir og ábendingar um það sem varðar hafnarrekstur, þjónustu og 
aðstöðu fyrir viðskiptavini.     

Gísli Gíslason, 
hafnarstjóri

Auglýst er eftir:

A. Aðila, eða aðilum, sem sannanlega ætla 
að koma á ljósleiðaratengingu eða annarri 
a.m.k. 100Mb/s þráðbundinni netþjónustu á 
ofangreindu svæði í Norðurþingi (utan  
þéttbýlis) á næstu þremur árum á 
markaðslegum forsendum.

B.  Hæfum aðila, eða aðilum, til að taka að 
sér að byggja upp ljósleiðarakerfi með 
stuðningi frá opinberum aðilum og e.t.v. reka 
til framtíðar, komi til þess að enginn aðili 
svari lið A. hér að ofan. Aðilar sem óska eftir 
stuðningi skulu uppfylla tilteknar kröfur um  
�arskiptaleyfi, �árhagslegan styrk, reynslu af 
uppbyggingu og rekstri sambærilegra kerfa, 
raunhæfa verkáætlun o.fl.

C.  Eiganda mögulegra fyrirliggjandi �arskipta- 
innviða á ofangreindu svæði í Norðurþingi sem 
er tilbúinn að leggja þá til við uppbygginguna 
gegn endurgjaldi sem bjóðist öllum sem lýsa 
yfir áhuga á uppbyggingu samkvæmt lið B. hér 
að ofan á jafnræðisgrundvelli.

Áhugasamir skulu senda tilkynningu til 
EFLU verkfræðistofu á netfangið: 
kristinn.hauksson@efla. is fyrir kl. 12:00 þann  
3. nóvember 2017. Í tilkynningunni skal koma 
fram nafn og kennitala aðila, auk upplýsinga 
um ofangreint eftir því sem við á. Hægt er að 
óska eftir nánari upplýsingum og skýringum og 
skulu slíkar fyrirspurnir sendar á netfangið: 
kristinn.hauksson@efla.is

Áhugakönnun þessi er ekki skuldbindandi, hvorki 
fyrir Norðurþing, né þá sem sýna verkefninu áhuga. 

KÖNNUN Á ÁFORMUM MARKAÐSAÐILA 
VARÐANDI UPPBYGGINGU 
FJARSKIPTAINNVIÐA

Fyrirhuguð er lagning ljósleiðara í Norðurþingi 
(í Öxarfirði og Melrakkasléttu), sem veita á 
öruggt þráðbundið netsamband í drei�ýli 
sveitarfélagsins. Gert er ráð fyrir að tengja öll 
lögheimili í sveitarfélaginu. Einnig standi eigendum 
frístundahúsa og fyrirtækja, sem staðsett eru 
á ofangreindu svæði í drei�ýli Norðurþings, til 
boða að tengjast ljósleiðaranum. Gert er ráð fyrir 
að öllum þjónustuveitum verði heimilað að bjóða 
þjónustu sína á ljósleiðarakerfinu gegn gjaldi.

Áhugakönnun

EFLA VERKFRÆÐISTOFA
+354 412 6000          efla@efla.is          www.efla.is

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

intellecta.is

RÁÐNINGAR



Lautarvegur 4
103 Reykjavik
Einstök staðsetning

Stærð: 172,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2016

Fasteignamat: 8.730.000
Bílskúr: Já

Verð: 89.800.000
Remax Fjörður kynnir: Sérlega glæsilega nýja fjögurra herbergja íbúð í fjölbýlishúsi á 2 hæð með 30 fm
bílskúr við Lautarveg 4 í Fossvoginum.Íbúðin skilast fullbúin að utan sem innan en án gólfefna nema á
forstofu,baðherbergi og þvottahús sem eru flísalögð. Innréttingar í eldhúsi eru sérsmíðaðar frá Brúnás.
Þetta er sérlega glæsileg eign í nýju húsi á þessum vinsæla stað í Fossvoginum þar sem stutt er í
göngu og hjólaleiðir í Fossvogsdalnum.Uppl gefur Páll Guðmundsson lögg,fasteignasali 8619300

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

Sigrún
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

pallb@remax.is

sein@remax.is

Opið
Hús

sunnudaginn 22 október 15:00 til 15:30

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

861-9300

894 2353

Lautarvegur 4
103 Reykjavik
Einstök staðsetning

Stærð: 104,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2016

Fasteignamat: 6.270.000

Verð: 79.900.000
Remax Fjörður kynnir: Sérlega glæsilega hæð með sérinngangi á þriðjuhæð (þak  íbúð) á efstu hæð í
nýju þriggja hæða fjölbýlihúsi við Lautarveg í Fossvoginum. Íbúðin skilast fullbúin að utan sem innan en
án gólfefna nema á forstofu,baðherbergi og þvottarhús sem eru flísalögð. Innréttingar í eldhúsi eru
sérsmíðaðar frá Brúnás úr hnotu og hvítlakkað. Frábær staðsetning á eftirsóttum stað í Fossvoginum
við gróið svæði með gönguleiðum og hjólastígum. Uppls gefur Páll Lögg,fasteignasali sími 8619300

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

Sigrún
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

pallb@remax.is

sein@remax.is

Opið
Hús

sunnudaginn 22 október 15:00 til 15:30

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

861-9300

894 2353

Berjarimi 36
112 Reykjavík
Sérinngangur og gott útsýni

Stærð: 89 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1996

Fasteignamat: 27.200.000

Verð: 37.900.000
RE/MAX Senter kynnir í einkasölu: Björt og rúmgóð 89 fm. 3ja herb. íbúð á 2. hæð með sérinngangi í
litlu fjölbýli neðst í rólegum botnlanga. Gott útsýni er bæði frá stofugluggum og svölum. Forstofa er með
flísalagt gólf ásamt fatahengi. Hol frá forstofu er parketlagt,  opið inn eldhús og stofu og aðrar
vistarverur. Eldhús er parketlagt með innréttingu sem er hvít ásamt eldavél og háf. Stofa og borðstofa
er bjart og rúmgott rými  með útgengi út á svalir í suðvestur. Útsýni til vesturs frá stofu.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gulli@remax.is

gunnar@remax.is

Bókið skoðun hjá Gulla í síma 661 6056

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

661-6056

8622001

Holtsgata 22
101 Reykjavík
Virkilega falleg íbúð  

Stærð: 115,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1958

Fasteignamat: 43.500.000

Verð: 58.900.000

RE/MAX Senter kynnir fallega 115,4 fm. fjögurra herbergja íbúð á 3. hæð, á eftirsóttum stað við Holtsgötu 22 í
101  Reykjavík.  Íbúðin  er  að  miklu  leyti  endurnýjuð  á  glæsilegan  hátt,  opnað  var  á  milli  stofu  og  eldhús,
eldhúsinnrétting gerð upp, flísalagt og sett inn vönduð tæki, ný gólfefni (eikarplanki) sett á alla íbúðina nema á
baðherbergi  sem einnig  var  tekið  í  gegn og flísalagt  með hexagon flísum á gólfi.  Hitalögn í  gólf  bæði  inn á
baði og í eldhús.

Nýjir gluggar eru á bakhlið hússins, skipt um árið 2016.
Skipt var um frárennslislagnir í kjallara árið 2016
Skipt var um frárennslislagnir á milli 3 og 4 hæðar árið 2016
Skipt var um skolp- og drenlagnir árið 2017

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD. 22. OKT KL.16:30-17:00

661-6056

Úthlíð 7 
105 Reykjavík
Mikið endurnýjuð eign

Stærð: 102,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1951

Fasteignamat: 37.100.000

Verð: 47.500.000

RE/MAX Senter kynnir í einkasölu þriggja herbergja mikið endurnýjaða 102,7 fm íbúð við Úthlíð 7, 105 Rvk.
Íbúðin er með tvö rúmgóð svefnherbergi, bjarta og fallega stofu og gott eldhús, baðherbergi og forstofa auk
þvottahús í sameign á sömu hæð. Íbúðin er á sérhæð, með sérinngangi, björt og skemmtileg.

Aðkoman er til  fyrirmyndar, hiti  í  bílaplani og í útiflísum sem liggja að anddyri. Snyrtilegur, gróin garður með
verönd fyrir framan hús og nýlega tyrftur grasblettur fyrir aftan hús. Sameiginlegt hjólaskýli og matjurtargarður
aftan  við  hús.  Falleg  eign  á  mjög  eftirsóttum stað  í  Hlíðunum sem hefur  fengið  gott  viðhald  í  gegnum árin.
Stutt á Klambratún og í skóla og leikskóla.

Búið er m.a að endurbæta skólp og dren í kringum húsið auk þess sem allar hita- og ofnalagnir í íbúðinni eru
endurnýjaðar.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD. 22. OKT KL.15:00-15:30

661-6056

Háholt 9 
220 Hafnarfjörður
Vel skipulögð eign með útsýni

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

Fasteignamat: 28.550.000

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.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD. 22.OKT KL.13:00-13:30

661-6056

Kleppsvegur 28
105 Reykjavík
Gott skipulag. 

Stærð: 96,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1962

Fasteignamat: 28.500.000

Verð: 35.900.000
RE/MAX Senter kynnir í einkasölu fjögurra herbergja íbúð á efstu hæð til hægri við Kleppsveg 28, 105
Reykjavík. Birt stærð eignarinnar er 96,6 fm, þar af er 4,5 fm geymsla í sameign hússins. Innviðir
íbúðarinnar eru sumstaðar komið á tíma endurnýjunar. Skipulag íbúðar er anddyri/hol en þaðan er
gengið í allar vistarverur íbúðar. Eldhús með eldri innréttingu og borðkrók. Stór rúmgóð og björt stofa
með útgengi á suðvestur svalir. Þrjú svefnherbergi og baðherbergi.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sölufulltrúi

gulli@remax.is

gudmundur@remax.is

Opið
Hús

Open House ...

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

661-6056

898-5115

Réttarholtsvegur 35
108 Reykjavík
Raðhús á eftirsóttum stað

Stærð: 109,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1960

Fasteignamat: 35.000.000

Verð: 52.400.000
RE/MAX Senter kynnir í einkasölu fimm herbergja 109,3 fm raðhús við Réttarholtsveg 35, 108 Rvk. Um
er að ræða mjög vel skipulagða eign á eftirsóttum stað í bústaðahverfi ásamt sérgarði með pall út frá
stofu sem snýr til suðurs. Raðhúsið er í efstu raðhúsalengjunni með tvö merkt bílastæði staðsett beint
fyrir framan húsið og skólalóð handan þess. Stutt í skóla, leikskóla, íþróttasvæði Víkings og
útvistarsvæði í Fossvogi.
Mikið endurnýjuð eign. Hús múrviðgert að utan og málað 2017

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD. 22. OKT KL.14:00-14:3

661-6056



Halldór Már 
Viðskiptafræðingur
Lögg. fasteignasali
Lögg. leigumiðlari

898 5599

Fasteignamiðlun

Síðumúli 13 - 108 Reykjavík - s: 577 5500 - www.atvinnueign.is  

TIL LEIGU - 331 fm. iðnaðar/skrifstofu-
húsnæði. Háar og góðar innkeyrsludyr.  
Eignin skiptist í 200 fm. iðnaðarbil á 1. 
hæð og á 2. hæð er 30fm. skrifstofurými 
og 90 fm. geymslurými.  Vsk. kvöð.

NORÐURHELLA 8 

TIL SÖLU - 978 fm. Iðnaðarhúsnæði með 
150 fm. millilofti.  7. metra lofthæð. Fimm 
stórar iðnaðarhurðir . Húsnæðið er allt í 
útleigu. Malbikað plan. Tilboð óskast.

VESTURHRAUN 3 

TIL SÖLU - 228 fm. iðnaðar og atvin-
nuhúsnæði á 2. hæðum. Á efri hæð eru 5 
rými. Á neðri hæð er 70 fm. iðnaðarrými 
með tveim innkeyrsluhurðum. Góður 
�árfestingakostur. Verð 46,9 m 

HVALEYRARBRAUT 22

TIL LEIGU - 900 fm skrifstofuhúsnæði á 
4. hæð, möguleiki á að skipta húsnæðinu  
niður í tvö rými.  Frábær staðsetning. Ekki 
vsk. kvöð. 

HOLTASMÁRI 1 

TIL LEIGU - 1000 - 4000 fm. á jarðhæð 
með mikil lofthæð. Hentar fyrir verslun, 
lager og iðnað. Vönduð bygging með 
nægum bílastæðum.  Vsk. kvöð.

VÍKURHVARF 1 

TIL SÖLU - 1098 fm. á 2. hæðum. Um er 
að ræða verslunar- og skrifstofuhúnæði. 
Fjöldi bílastæða. Allt í útleigu. 
Tilboð óskast. 

HAFNARGATA 51-55

TIL LEIGU - 511 fm. skrifstofuhúsnæði á 
4. hæð. Ennig 375. fm og 520 fm. á 3.hæð. 
Góð staðsetning. 

HLÍÐARSMÁRI 19 

TIL SÖLU / LEIGU-1216 fm. Stórt atvinnu-
húsnæði.  Um er að ræða �skvinnsluhús 
með �skmóttöku, vinnslusal, verkstæði, 
frystigeymslu, skrifstofuhúsnæði og.�.   
Tilboð óskast.  

EYRARTR0Ð 12

Jón Óskar 
sölufulltrúi

í lögg. námi 
693 9258

Davíð
sölufulltrúi

Í lögg. námi
896 4732

Hamraborg 12
200 Kópavogur

Falleg og vel skipulögð þriggja herbergja íbúð á 5. hæð 
með miklu útsýni og stæði í bílageymslu í snyrtilegu 
lyftuhúsi á vinsælum stað. Svalirinar er lokaðar og 
flísalagðar.  Dyrasími með myndavél.  Snyrtileg sameign.

99,6 m2  |  VERÐ: 46.500.000

JÖTUNSALIR 2  | 201 Kópavogi

Hamraborg 12
200 Kópavogur

Falleg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í snyrtilegu fjölbýlishúsi 
á vinsælum stað. Ljóst eikarparket á gólfum, mahogany 
innréttingar. Tvö svefnherbergi. Eldhúsið er bjart með 
borðkrók og er gengið út á svalir milli eldhúss og stofu. 
Uppþvottavél fylgir með. Baðherbergi með sturtu.

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS
MÁN 23. OKT

KL. 18.00–18.30
ÞRI 24. OKT

KL. 17.30–18.00

91,4 m2  |  VERÐ: 39.900.000

RJÚPNASALIR 14 | 201 Kópavogi ÍBÚÐ ÍBÚÐ

Hamraborg 12
200 Kópavogur

Mjög falleg, björt og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 1. 
hæð með sérinngangi og sérgarði.  Ljóst eikarparket á gólfum.  
Svefnherbergin eru björt og rúmgóð með skápum.  Eldhúsið 
er bjart með tveimur gluggum og borðkrók.  Innréttingin er úr 
beyki, vel með farin og snyrtileg. Þvottahús innan íbúðar. 

OPIÐ HÚS
MIÐ 25. OKT

KL. 17.00–17.30

92,6 m2  |  VERÐ: 38.500.000

VALLENGI 6 | 112 Reykjavík ÍBÚÐ

hæð með sérinngangi og sérgarði.  Ljóst eikarparket á gólfum.  

er bjart með tveimur gluggum og borðkrók.  Innréttingin er úr 

ÓSKAR BERGSSON | Fasteignasali | Sími: 893 2499

Hamraborg 12
200 Kópavogur

Íbúð fyrir 60 ára og eldri.  Björt og falleg 3ja herbergja íbúð á 
1. hæð í litlu fjölbýli, með sérinngangi og sérgarði á vinsælum 
stað mjög miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu. Tvær geymslur 
og er önnur í óskráðu rými. Húsið er vel byggt og lítur vel út.

OPIÐ HÚS
MÁN 23. OKT

KL. 17.00–17.30

110 m2  |  VERÐ: 49.900.000

VOGATUNGA 33 A | 200 Kópavogi FJÖLBÝLISHÚS

Íbúð fyrir 60 ára og eldri.  Björt og falleg 3ja herbergja íbúð á 
1. hæð í litlu fjölbýli, með sérinngangi og sérgarði á vinsælum 

ÓSKAR BERGSSON | Fasteignasali | Sími: 893 2499

Hamraborg 12
200 Kópavogur

Stór og falleg íbúð á tveimur hæðum með stórum stofum og 
4 – 5 svefnherbergjum á einum besta staðnum í Smáranum, 
við lækinn.  Efri hæð með góðri lofthæð.  Þvottahús innan 
íbúðar.  Stór geymsla og stæði í bílageymslu sem er skráð 26,4 
fm. Tvennar svalir. 

OPIÐ HÚS
ÞRI 24. OKT

KL. 16.30-17.00

200,5 m2  |  VERÐ: 68.200.000

LÆKJASMÁRI 86 | 201 Kópavogi

íbúðar.  Stór geymsla og stæði í bílageymslu sem er skráð 26,4 

ÓSKAR BERGSSON | Fasteignasali | Sími: 893 2499

ÓSKAR BERGSSON | Fasteignasali | Sími: 893 2499 ÓSKAR BERGSSON | Fasteignasali |Sími: 893 2499

Hamraborg 12 | 200 Kópavogur | 416 0500 | www.eignaborg.is FASTEIGNASALA Í  40 ÁR  1977-2017

Hamraborg 12
200 Kópavogur

Glæsileg  128 m2 íbúð á  4. hæð með lokuðum svölum til 
suðurs ásamt bílskýli.  Beyparket á gólfum, baðherbergi 
flísalagt. Forstofa: rúmgóð flísalögð forstofa með góðum 
beikiskápum. Rúmgóð stofa. Þvottahús inn af eldhúsi

128 m2  |  VERÐ: 49.500.000

NÚPALIND 8 | 201 Kópavogur

VILHJÁLMUR | Fasteignasali | Sími:  864 1190

ÍBÚÐ
OPIÐ HÚS

ÞRI 24. OKT
KL. 17.00–17.30

ÍBÚÐ



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

Suðurgata 33 – 101 Reykjavík
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 22. OKTÓBER KL. 13:00 - 13:30
Glæsilegt og bjart parhús á frábærum stað í hjarta Reykjavíkur. Eignin er 157,4 fm. steinhús 
á pöllum, byggð 1984. Húsinu hefur verið haldið vel við. Garður með fallegum gróðri og góðri 
stétt. Tvö bílastæði fylgja eigninni.
Verð: Tilboð

Lyngás 1A – 210 Garðabær
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 22. OKTÓBER KL. 17:00 – 17:30
Glæsileg 170 fm. 4 herb. penthouse íbúð á efstu hæð með stórkostlegu útsýni í allar áttir af 
tvennum svölum. Íbúðin er tilbúin til afhendingar án gólfefna við kaupsamning.
Verð: 69,9 millj.

Vallarás 3 – 110 Reykjavík 
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 22. OKTÓBER KL. 14:00 - 14:30
Glæsileg 3ja herbergja íbúð á 3.hæð í lyftuhúsi. Eignin er skráð 87,6 fm. þar af er 4,6 fm. 
geymsla. Rúmgóð stofa með suður svalir. Sér merkt bílastæði fylgir eigninni. Eignin hefur verið 
endurnýjuð að stórum hluta.  
Verð: 37,5 millj.

Njálsgata 17 – 101 Reykjavík
OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 25. OKTÓBER  KL. 17:30 – 18:00 
Fallegt 102,3 fm. einbýli á þremur hæðum á besta stað í miðbæ Reykjavíkur. Skv. teikningum 
eru tvö góð svefnherbregi en í dag er stofu skipt í tvö herbergi svo svefnh. eru fjögur talsins. 
Eignin hefur verið nýtt til leigu stakra herbergja með góðum árangri. Verð: 52,9 millj.

Vatnsstígur 20-22 – 101 Reykjavík
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 22. OKTÓBER KL. 14:00 - 14:30 
Einstaklega glæsileg útsýnisíbúð í Skugganum á 8. hæð með óhindruðu útsýni til sjávar. Íbúðin 
er 137,2 fm. auk stæðis í bílakjallara og geymslu. Glæsileg stofa með gólfsíðum gluggum á þrjá 
vegu. Góðar yfirbyggðar suðursvalir. Eignin er mjög vönduð og falleg með einstöku útsýni.
Verð: 129 millj.

Kambasel 85 – 109 Reykjavík
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 22. OKTÓBER KL. 15:00 – 15:30
Björt og rúmgóð 2-3 herbergja 84,4 fm. íbúð á jarðhæð með sér garði. Möguleiki er að útbúa 
annað herbergi. Þvottahús innan íbúðar. Snyrtileg sameign, hjóla- og vagnageymsla. Laus við 
kaupsamning.
Verð: 36,9 millj.

Glaðheimar 24 – 104 Reykjavík
OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 25. OKTÓBER KL. 12:15 - 12:45
Falleg og björt 3ja herbergja íbúð við rólega götu í botnlanga. Vel staðsett eign þar sem stutt er 
í alla þjónustu, verslanir, útivist, íþróttir, sund, skóla og leikskóla.
Verð: 47,9 millj.

Austurströnd 12 – 170 Seltjarnarnes
OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 25. OKTÓBER KL. 17:30 - 18:00
Björt og falleg  67,2 fm. 2ja herbergja íbúð á 7. hæð með fallegu sjávarútsýni. Eigninni fylgir stæði 
í lokaðri bílageymslu með þvottaaðstöðu.  Einnig fylgir geymsla sem og sameiginleg vagna- og 
hjólageymsla.  Tilvalin fyrsta eign.  Verð: 38,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIN HÚS Í VIKUNNI



Sameinumst og eflum liðsheild með aukinni reynslu og þekkingu 

SEILUGRANDI 4 107 REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 24.OKT FRÁ KL: 17:30-18:00
 - 99,6 fm. 4ra herbergja endaíbúð á jarðhæð ásamt 30,9 fm. bílastæði = 130,5 fm.
- Sérafnotareitur sem er afgirtur fylgir eigninni.
- Gluggar á 3 vegu, björt og fín íbúð.
- Frábær staðset. stutt í skóla, leiks. og íþróttaaðs.
V. 50,9 millj.

STRANDVEGUR 8 - GARÐABÆ
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 22. OKT. KL 15:00-15:30
- Rúmgóð 114,4 fm 4ra herbergja íbúð auk bílastæðis í bílageymslu
- Mjög hátt til lofts í stofu og gluggi frá gólfi upp í loft
- 3 góð svefnherbergi
- Þvottahús innan íbúðar
Verð 59,9 millj.

FÍFULIND 11-  201 KÓPAVOGI
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 22. OKT. FRÁ KL: 17.30-18.00
 - 91,1fm. 3ja herbergja endaíbúð á jarðhæð.
- Vel skipulögð, opin stofa og eldhús. Útgegni á sérafnotareit.
- Fjölskylduvænt hverfi, leikskóli og skóli örstutt frá. 
- LAUS STRAX 
V. 40,9 milj.

STRANDVEGUR 18 – GARÐABÆ
OPIÐ HÚS SUNNU7DAGINN 22. OKT. KL 14:00-14:30
- Opin 140,6 fm 5 herbergja íbúð auk bílastæðis í bílageymslu
- 4 rúmgóð svefnherbergi
- tvennar svalir - lyfta 
- þvottahús innan íbúðar
Verð 65,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
INGIBJÖRG AGNES JÓNSDÓTTIR
Lögg. fasteignas. Sími 897 6717

Hafðu samband 
INGIBJÖRG AGNES JÓNSDÓTTIR
Lögg. fasteignas. Sími 897 6717

Hafðu samband 

ÁSDÍS RÓSA ÁSGEIRSDÓTTIR
Lögfr./lögg. fasteignas. Sími 895 7784

Hafðu samband 

ÁSDÍS RÓSA ÁSGEIRSDÓTTIR
Lögfr./lögg. fasteignas. Sími 895 7784

Sigurður Samúelsson 
Löggiltur fast. og eigandi 
sigurdur@landmark.is 
sími 896 2312 

Þórarinn Thorarensen 
Sölustjóri og eigandi 
th@landmark.is  
sími 770 0309 

Andri Sigurðsson 
Löggiltur fast. og eigandi 
andri@landmark.is 
sími 690 3111 

Þórey Ólafsdóttir 
Löggiltur fast. og eigandi 
thorey@landmark.is 
sími 663 2300 

Sveinn Eyland 
Löggiltur fast og eigandi 
sveinn@landmark.is 
sími 690 0820  

Kristján Ólafsson 
Löggiltur fast. 
kol@landmark.is sími 
512 4900 

Nadia Katrín Banine 
Löggiltur fast. 
nadia@landmark.is 
sími 692 5002 

Benedikt Ólafsson 
Í námi til lögg og eigandi 
bo@landmark.is 
sími 661 7788 

Ingibjörg Agnes Jónsdóttir 
Löggiltur fast. 
inga@landmark.is 
sími 897 6717 

Eggert Maríuson 
Í námi til löggildingar 
eggert@landmark.is 
sími 690 1472 

Jóhanna Gustavsdóttir 
Í námi til löggildingar 
johanna@landmark.is 
sími 698 9470  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa / skjalavinnsla 
landmark@landmark.is 
sími 512 4900 

Guðrún Diljá Lúðvíksdóttir 
Skrifstofa / í námi til lögg. 
gudrun@landmark.is 
sími 512 4900 

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir 
Löggiltur fast. 
asdis@landmark.is 
sími 895 7784 

- LANDMARK og SMÁRINN sameinast -
Reynslumikið starfsfólk, sem býr að viðamikilli þekkingu á markaði stillir saman krafta 

sína og úr verður ein öflugasta stofa landsins.

Við samrunann myndast öflug liðsheild sem stefnir ótrauð að aukinni skilvirkni og 
framúrskarandi þjónustu við viðskiptavini, jafnt seljendur sem kaupendur. 
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Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 
sigurdur@landmark.is 
sími 896 2312

Þórarinn Thorarensen
Sölustjóri og eigandi 
th@landmark.is   
sími 770 0309

Þórarinn Thorarensen
Sölustjóri og eigandi 

sími 770 0309

Þórey Ólafsdóttir  Þórarinn ThorarensenÞórey Ólafsdóttir  Þórarinn Thorarensen
Lögg. fast. og eigandi Sölustjóri og eigandi Lögg. fast. og eigandi Sölustjóri og eigandi 
thorey@landmark.is th@landmark.is   thorey@landmark.is th@landmark.is   
sími 663 2300 sími 770 0309sími 663 2300 sími 770 0309

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 
andri@landmark.is 
sími 690 3111 

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 
sveinn@landmark.is 
sími 690 0820  

Kristján Ólafsson 
Löggiltur fast.  
kol@landmark.is  
sími 512 4900 

Nadia Katrín Banine 
Löggiltur fast.  
nadia@landmark.is 
sími 692 5002 

Benedikt Ólafsson  
Í námi til lögg. /eigandi 
bo@landmark.is  
sími 661 7788 

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast.  
inga@landmark.is  
sími 897 6717 

Eggert Maríuson  
Í námi til löggildingar 
eggert@landmark.is 
sími 690 1472 

Jóhanna Gustavsdóttir 
Í námi til löggildingar 
johanna@landmark.is 
sími 698 9470  sími 698 9470  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 
landmark@landmark.is 
sími 512 4900 sími 512 4900 

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Skrifstofa/ í námi til lögg. 
gudrun@landmark.is 
sími 512 4900 sími 512 4900 

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir 
Löggiltur fast.  
asdis@landmark.is  
sími 895 7784 sími 895 7784 

577 5500 - Síðumúla 13, 108 Rvk. - www.ibudaeignir.is

Brautarás 15 , 110 Rvk.
Til sölu 297,9fm. fallegt raðhús í Árbæ á þremur hæðum, þar 
af 42fm. bílskúr. Stór stofa með arni, 5 svefnherbergi og þrjú 
baðherbergi. Kjallari með sérinngangi sem auðvelt væri að leigja út 
sem íbúð. Snyrtilegir garðar beggja vegna hússins. Verð 84,5 m. 

Nánari uppl: Jón Óskar Karlsson  í síma 693 9258 - jonoskar@ibudaeignir.is.
Halldór Már lögg. fasteignasali í síma 898 5599 -  ibudaeignir@ibudaeignir.is

  Fasteignamiðlun 

Opið hús: 23. október kl. 17:00 til 18:00

Ómar Guðmundson
löggiltur fasteignasali

sími 696-3559
omar@fasteignasalan.is

53,9mkr.

126,4fm - allt íbúðarfermetrar.
5-6 herb, þar af 3-4 svefnherbergi.
Stæði fyrir 2 bíla - snjóbræðsla.
Húsið hefur fengið gott viðhald.
Stutt í skóla og þjónustu.

OPIÐ HÚS 23. OKT, 17:30 - 18

GLAÐHEIMAR 22 - jarðhæð, sérinngangur

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Svan G. Guðlaugsson
löggiltur fasteignasali

 
sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

OPIÐ HÚS 
sunnudaginn 22.okt. kl.15:00-16:00

73,9 millj.Verð:

Falleg 4ra herbergja efri sérhæð með 
tveimur aukaíbúðum á góðum stað

Hæðin er með nýlegu eldhúsi,  
baðherbergi og gólfefnum

Tvær stúdíóíbúðir um 30 fm hvor,  
önnur í kjallara og hin í bílskúr

Heildarstærð er 194,5 fm 

Hæð með 2 aukaíbúðum

Álfheimar 7 
104 Reykjavík

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
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6 HERBERGJA RAÐHÚS Á TVEIMUR HÆÐUM
STÆRÐ 203,6 – 204,2 FM.

HÚSIN ERU 
VÖNDUÐ 

EININGAHÚS 
BYGGÐ FYRIR 

ÍSLENSKAR 
AÐSTÆÐUR 

Arkitektar: KR ark | Verkfræðiteikningar: Viðsjá ehf | Einingar: Einingarverksmiðjan | Reisningaraðili og aðalverktaki: Trévídd | Byggingarstjóri: Hans Ragnar Þorsteinsson | Verkkaupi: Þ4 ehf.

ÞÓRARINN THORARENSEN ■ S. 770 0309 ■ TH@LANDMARK.IS
SIGURÐUR SAMÚELSSON ■ S. 896 2312 ■ SS@LANDMARK.IS

GRUNNMYND 1. HÆÐ

GRUNNMYND 2. HÆÐ

  

Sameinumst og eflum liðsheild með aukinni reynslu og þekkingu 

Sigurður Samúelsson 
Löggiltur fast. og eigandi 
sigurdur@landmark.is 
sími 896 2312 

Þórarinn Thorarensen 
Sölustjóri og eigandi 
th@landmark.is  
sími 770 0309 

Andri Sigurðsson 
Löggiltur fast. og eigandi 
andri@landmark.is 
sími 690 3111 

Þórey Ólafsdóttir 
Löggiltur fast. og eigandi 
thorey@landmark.is 
sími 663 2300 

Sveinn Eyland 
Löggiltur fast og eigandi 
sveinn@landmark.is 
sími 690 0820  

Kristján Ólafsson 
Löggiltur fast. 
kol@landmark.is sími 
512 4900 

Nadia Katrín Banine 
Löggiltur fast. 
nadia@landmark.is 
sími 692 5002 

Benedikt Ólafsson 
Í námi til lögg og eigandi 
bo@landmark.is 
sími 661 7788 

Ingibjörg Agnes Jónsdóttir 
Löggiltur fast. 
inga@landmark.is 
sími 897 6717 

Eggert Maríuson 
Í námi til löggildingar 
eggert@landmark.is 
sími 690 1472 

Jóhanna Gustavsdóttir 
Í námi til löggildingar 
johanna@landmark.is 
sími 698 9470  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa / skjalavinnsla 
landmark@landmark.is 
sími 512 4900 

Guðrún Diljá Lúðvíksdóttir 
Skrifstofa / í námi til lögg. 
gudrun@landmark.is 
sími 512 4900 

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir 
Löggiltur fast. 
asdis@landmark.is 
sími 895 7784 

- LANDMARK og SMÁRINN sameinast -
Reynslumikið starfsfólk, sem býr að viðamikilli þekkingu á markaði stillir saman krafta 

sína og úr verður ein öflugasta stofa landsins.

Við samrunann myndast öflug liðsheild sem stefnir ótrauð að aukinni skilvirkni og 
framúrskarandi þjónustu við viðskiptavini, jafnt seljendur sem kaupendur. 

LANDMARK / SMÁRINN    |   Hlíðasmára 2   |   201 Kópavogur   |   Sími 512 4900   |   www.landmark.is 

6 HERBERGJA RAÐHÚS Á TVEIMUR HÆÐUM
LAXATUNGA 36-44 STÆRÐ 203,6 – 204,2 FM.

HÚSIN ERU 
VÖNDUÐ 

EININGAHÚS 
BYGGÐ FYRIR 

ÍSLENSKAR 
AÐSTÆÐUR 

Arkitektar: | Verkfræðiteikningar: | Einingar: | Reisningaraðili og aðalverktaki: | Byggingarstjóri: | Verkkaupi:

ÞÓRARINN THORARENSEN ■ S. 770 0309 ■ TH@LANDMARK.IS
SIGURÐUR SAMÚELSSON ■ S. 896 2312 ■ SS@LANDMARK.IS

GRUNNMYND 1. HÆÐ

GRUNNMYND 2. HÆÐ

SELTSELTSELTSELTSELT

Verð:  
Endahús = 57,9 millj.  
Miðjuhús = 55,9 millj.

Afhending 
áætluð apríl 2018.

GERPLUSTRÆTI 8
134 fm 5 herbergja íbúð á 2. Hæð.
4 svefnherbergi
Sjónvarpshol
þvottahús innan íbúðar
Verð 52,9 millj.
Ásdís Rósa s: 895-7784

GERPLUSTRÆTI 12
115,4 fm  4ra herbergja íbúð á 1. Hæð
3 svefnherbergi
Þvottahús innan íbúðar
Svalir eru óvenju rúmgóðar eða um 30 fm
Verð 48.2 millj.
Ingibjörg Agnes s: 897-6717

GERPLUSTRÆTI 12
116.9 fm 4ra herbergja íbúð á 2. Hæð
3 svefnherbergi
Þvottahús innan íbúðar
Verð 47,5 millj.
Jóhanna s: 698-9470

AÐEINS 3 EIGNIR ERU EFTIR Í ÞESSU FALLEGA HÚSI  
VIÐ GERPLUSTRÆTI Í MOSFELLSBÆ

EIGNUM SKILAÐ FULLBÚNUM ÁN GÓLFEFNA. 
STÆÐI Í BÍLSGEYMSLU FYLGIR. 

LYFTUHÚS OG SÉRINNGANGUR AF SVÖLUM. 

OPIÐ HÚS VERÐUR MÁNUDAGINN 23. OKT. KL 17:30-18:00



Á BESTA STAÐ Í HAFNARFIRÐI

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTUVER
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 
ALLA VIRKA DAGA

585 5500
hafnarfjordur.is

ATVINNULÓÐIR
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Fjöldi atvinnulóða við Hellnahraun III standa fyrirtækjum í leit að framtíðar-
staðsetningu til boða. Flestar lóðirnar henta vel undir matvælaiðnað.

Greiðar samgöngur og höfn með mikla möguleika
Á svæðinu eru lausar 33 lóðir í vaxandi iðnaðar- og athafnahverfi á 
hagstæðu verði, stærðir frá 2.906 m2 - 5.875 m2. Rík áhersla er lögð á gott 
og aðlaðandi starfsumhverfi. Fjölbreytt og öflugt atvinnulíf er á svæðinu, 
nálægð við alþjóðaflugvöll og höfn og greiðar samgöngur. 

Nánari upplýsingar um lóðir, stærðir, gatnagerðargjöld, 
úthlutunarskjöl og reglur á hafnar�ordur.is

Tekið verður við umsóknum frá 1. nóvember og þær afgreiddar í þeirri röð 
sem þær berast. Upplýsingar gefur Lilja Ólafsdóttir í síma: 585-5623 og á 
netfangið: liljao@hafnar�ordur.is

Grandavegur 42 A,B og C
Perla í vesturbænum

Helmingur 
íbúða seldur !

Stórglæsilegar útsýnisíbúðir
Lokaáfangi Grandavegs 42 sem samanstendur af þremur  
stigagöngum frá 6 upp í 9 hæða byggingar meðfram Eiðsgranda 
þar sem flestar íbúðir njóta sjávarútsýnis.  

Í boði eru studioíbúðir ásamt 2ja og 3ja herb. íbúðum.  Íbúðirnar  
afhendast fullbúnar utan gólfefna í stofu og herbergjum.   
Vandaðar innréttingar frá HTH í eldhúsi og baðherbergjum 
ásamt því sem eldhús skilast með gæðatækjum frá AEG  
m.a. ísskáp, uppþvottavél, tveir ofnar, span helluborð og háf.

Stæði í lokaðri bílgeymslu fylgir hverri íbúð
Yfirbyggðar svalir
Allar þriggja herbergja íbúðir með tveimur baðherbergjum
Kvarts steinn í borðplötum eldhúss og baðherbergja
Baðherbergi og forstofa flísalögð
Þvottaaðstaða innan íbúða
Fataskápar í herbergjum og forstofu
Þakíbúðir með um 150 fm þakrými
2ja til 3ja herbergja íbúðir
Stærð íbúða frá 59 fm til 155 fm
Vel skipulagðar og fjölbreyttar íbúðir
Flestar íbúðir njóta sjávarútsýnis 
Alls er um að ræða 85 íbúðir

2ja herb íbúðir frá 44,5 millj.
3ja herb íbúðir frá 62,7 millj.

Nánari upplýsingar veitir : 

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

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

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

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

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is SÖLUMENN Á STAÐNUM -  ÁHUGASAMIR VELKOMNIR

Fullbúin sýningaríbúð

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 22.okt. kl.14:00-16:00



519 5500
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

2 herb.  65,1 fm Rúmgóð 2ja herb.  íbúð

Leifsgata 18

32.500.000

101 Reykjavík
Íbúð

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Opið hús mán 23. okt. kl. 17.00-17.30

4  herb. 230,1 fm Gott raðhús í Fossvogi

Brúnaland 26

88.500.000

108 Reykjavík
Raðhús

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

5 herbergi 134 fm

Brandur fasteignasali

Blönduhlíð 3

69.500.000

105 Reykjavík
Íbúð Sérinngangur

Glæsilega endunýjuð

897 1401

Opið hús mán 23. okt kl. 17.30-18.00

2  herbergi 81,3 fm

Brandur fasteignasali

Vatnsstígur 20-22

56.900.000

101 Reykjavík
Íbúð Laus fljótlega

Stæði í bílskýli

897 1401

Opið hús þri 24. okt kl. 17.00-17.30

4 herbergi 106,1 fm

Brandur fasteignasali

Kristnibraut 47

45.900.000

113 Reykjavík
Íbúð Jarðhæð

Fallegur pallur

897 1401

Opið hús mán 23. okt kl.  18.30-19.00

5-6 herbergi 173 fm

Innb. bílskúr nú innréttaður sem stúdíó-íbúðGóð íbúð í miðborginni

Þóra fasteignasali

Hjallabrekka 32

72.900.000

200 Kópavogur
Einbýlis Frábæru útsýni

 777 2882

Opið hús sun 22. okt. kl 17.00-17.30

2 herbergi

Suðursvalir - LAUS VIÐ KAUPSAMNING 

Þóra fasteignasali

Marteinslaug 10

33.900.000

113 Reykjavík 
3. hæð Álklætt fjölbýlishús m/lyftu 

 777 2882

4 herbergi 118,6 fm

 Tveir pallar við norður og suðurhlið

Gulaþing 12

51.900.000

203 Kópavogur
Íbúð Sérinngangur

Opið hús mán 23. okt kl 17:30-18 Opið hús mán 23. okt kl 17.30-18.00

4-5 herb. 93 fm

Auka herbergi á jarðhæð í sameign

Þóra fasteignasali

Stóragerði 34

38.900.000

108 Reykjavík
Íbúð á 3ju hæð LAUS VIÐ KAUPSAMNING

 777 2882

Opið hús mán 23. okt. kl.  17.30-18.00 (
 

5 herbergi 190.4 fm

Sigurður Fannar fasteignasali

Lækjarsel 1

57.900.000

109 Reykjavík
Neðri sérhæð Gott fjölskylduhús

897 5930

Fjögur svefnherbergi Eftirsótt staðsetning

Opið hús þri. 24. okt. kl. 17:30 - 18:00

2  herb. 60,7 fm Frábær staðsetning

Úlfar Þór fasteignasali

Blönduhlíð 2

32.900.000

105 Reykjavík
Íbúð

897 9030

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Héðinn fasteignasali 848 4806

5 herbergi 427,1 fm

Brandur fasteignasali

Dalvegur 16b

Verð tilboð

201 Kópavogur
Verslunarhúsnæði Laust fljótlega

Möguleiki að kaupa rekstur á hjólbarðaverk. með

897 1401

Verslunar og þjónusturými með innkeyrsluhurðum



Mánatún 1
105 REYKJAVÍK

LIND fasteignasala kynnir:

Nýjar og glæsilegar íbúðir í 8 hæða fjölbýli 
við Mántaún 1. Afhending áætluð í apríl 2018. 
Fullbúnar án gólfefna, votrými flísalögð. Mjög 
gott skipulag, aukin lofthæð. Sérsmíðaðar 
innréttingar frá Brúnás. Stæði í bílakjallara fylgir 
öllum íbúðum. Traustur byggingaraðili með yfir 
30 ára reynslu.

Pantið skoðun hjá Láru í síma 899-3335

STÆRÐ: frá 81,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-4

Verð frá 51,5 M
Heyrumst
Lára   899 3335
Löggiltur fasteignasali

Þrastarás 16
220 HAFNARFJÖRÐUR

Góð fjögurra herbergja íbúð á annari hæð í 
tveggja hæða húsi, sérinngangur er af svölum. 
Stutt er í skóla og leikskóla og er hverfið 
fjölskylduvænt. Geymsla er innan íbúðar.

STÆRÐ: 97,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

39.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Þorrasalir 15, íb 305
201 KÓPAVOGUR

Falleg íbúð á þriðju hæð í lyftuhúsi ásamt stæði 
í bílageymslu. Sér inngangur af svölum. Aflokuð 
viðarverönd. Eignin stendur við 18 holu golfvöll 
GKG og stutt er í alla helstu þjónustu.

STÆRÐ: 93,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

44.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Starfsheiti

B-tröð 3, Víðidal
110 REYKJAVÍK

Mikið endurnýjað hesthús, 4 stíur sem eru úr 
riðfríu stáli og plasti, pláss fyrir 8 hesta. Nýlega 
búið mála húsið að utan og þakjárn. Kaffistofa 
með parketi á gólfi og amerískum ísskáp.

STÆRÐ: 59,8 fm HESTHÚS       HERB: 4

11.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Löggiltur fasteignasali

Klappakór 1B
203 KÓPAVOGUR

Falleg 3 herbergja íbúð á jarðhæð með verönd 
og stæði í upphitaðri bílageymslu. Sér inngan-
gur, innbyggð uppþvottavél og ísskápur geta 
fylgt. Laus í desember.

STÆRÐ: 88,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

39.900.000
Heyrumst
Arna   692 5515
Löggiltur fasteignasali

Kársnesbraut 17
200 KÓPAVOGUR

Falleg og vel skipulögð íbúð með sér inngangi 
á miðhæð í þríbýli. Opin og björt. Arinn í stofu. 
Talsvert endurnýjuð. Garður og svalir í suður.

STÆRÐ: 89,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

39.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Flyðrugrandi 14
107 REYKJAVÍK

LAUS TIL AFHENDINGAR!  
Góða tveggja herbergja íbúð á 2.hæð við 
Flyðrugranda 14 í Reykjavík.

STÆRÐ: 61,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

34.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    22. okt 14:00 – 14:30 OPIÐ HÚS    23. okt 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    22. okt 16:30 – 17:00

OPIÐ HÚS    23. okt 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    22. okt 14:00 – 14:30

Uppspretta  
ánægjulegra  
viðskipta

LIND Fasteignasala

NÁNARI  
UPPLÝSINGAR  
VEITA

Kristján  
Þórir Hauksson
Lögg. fasteignasali

696 1122
  kristjan@fastlind.is

Þorsteinn 
Yngvason
Lögg. fasteignasali

696 0226
  thorsteinn@fastlind.is

Stefán  
Jarl Martin
Lögg. leigumiðlari

892 9966
  stefan@fastlind.is

Hannes 
Steindórsson 
Lögg. fasteignasali

699 5008
  hannes@fastlind.is

Hlíðasmári 6    201 Kópavogur    www.FASTLIND.is

KYNNINGARVEFUR:  
www.AFHUS.is

HVERFISSÍÐA:  
www.GLADHEIMAHVERFID.is

Íbúðir afhendast fullbúnar með gólfefnum,  
ísskáp, uppþvottavél, þvottavél & þurrkara.

Lokuð og upphituð bílageymsla, stórar svalir 
með lokuðu svalaskýli.

 Verð á 2 herbergja frá 40.900.00  Stærðir 75 - 139 fm  Verð á 4 herbergja frá 62.400.00 

Fallegar & vel skipulagðar 
íbúðir í glæsilegu húsi.

Álalind 14
VIÐ KYNNUM Í FORSÖLU

ÁÆTLUÐ AFHENDING JÚNÍ - ÁGÚST 2018

ÞEIR SEM FESTA KAUP Í FORSÖLU GETA VALIÐ UM INNRÉTTINGU.



Mánatún 1
105 REYKJAVÍK

LIND fasteignasala kynnir:
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öllum íbúðum. Traustur byggingaraðili með yfir 
30 ára reynslu.

Pantið skoðun hjá Láru í síma 899-3335

STÆRÐ: frá 81,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-4

Verð frá 51,5 M
Heyrumst
Lára   899 3335
Löggiltur fasteignasali

Þrastarás 16
220 HAFNARFJÖRÐUR

Góð fjögurra herbergja íbúð á annari hæð í 
tveggja hæða húsi, sérinngangur er af svölum. 
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STÆRÐ: 97,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

39.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Þorrasalir 15, íb 305
201 KÓPAVOGUR

Falleg íbúð á þriðju hæð í lyftuhúsi ásamt stæði 
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STÆRÐ: 93,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

44.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Starfsheiti

B-tröð 3, Víðidal
110 REYKJAVÍK

Mikið endurnýjað hesthús, 4 stíur sem eru úr 
riðfríu stáli og plasti, pláss fyrir 8 hesta. Nýlega 
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með parketi á gólfi og amerískum ísskáp.

STÆRÐ: 59,8 fm HESTHÚS       HERB: 4

11.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Löggiltur fasteignasali

Klappakór 1B
203 KÓPAVOGUR
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fylgt. Laus í desember.

STÆRÐ: 88,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

39.900.000
Heyrumst
Arna   692 5515
Löggiltur fasteignasali

Kársnesbraut 17
200 KÓPAVOGUR
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39.900.000
Heyrumst
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Löggiltur fasteignasali
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130 fm. og 160 fm.  Bílskúr  Nýbygging

Glæsileg raðhús á einni hæð við Vogatungu við Leirvogstungu.
Húsin skilast á byggingarstigi 4. eða eftir nánara samkomulagi.
Góð lofthæð. 

Hvammabraut 5
Sumarbústaður í Grímsnesi

Hagaland 4
270 Mosfellsbær

Laugavegur 82
101 Reykjavík

73,6 fm 4 herbergi Laus til afhendingar 182,9 fm 5 herbergi Efri hæð Bílskúr

54 fm 2 herbergi 4. hæð 

Löggildur fasteignasali Löggildur fasteignasali
Knútur 7755 800 Knútur 7755 800

Hdl. Löggildur fasteignasali
Gunnar 842 2217

29.000.000 64.900.000

Hólagata 35
230 Reykjanesbæ

95,2 fm 4 herbergi Fyrsta hæð 

Nemi til fasteignasala
Hólmar 898 3276 25.900.000

34.900.000

Dalsel 15
109 Reykjavík 

Óðinsgata 5
101 Reykjavík 

Fífuhjalli 15
200 Kópavogur 

76,7 fm 2 herbergi Efsta hæð

318,8 fm 10 herbergi Þrjár íbúðir290 fm 8 herbergi Einbýli

Nemi til fasteignasala
Hólmar 898 3276

Löggildur fasteignasali
Rúnar 7755 805

Löggildur fasteignasali
Guðbrandur 896 3328

29.900.000

TILBOÐ102.000.000 42-55 milljónir

Helgafell fasteignasala  ·  Stórhöfða 33  · 110 Reykjavík 
S. 566 0000  ·  www.helgafellfasteignasala.is

Hólmar
Nemi til 

fasteignasala

Guðbrandur
Löggiltur

fasteignasali

Rúnar
Löggiltur

fasteignasali

Knútur
Löggiltur

fasteignasali

Gunnar
Hdl. Löggiltur
fasteignasali

Rúrý
Innanhúss-
ráðgjafi

VEFARASTRÆTI 16-22
270 Mosfellsbær

Sunnudag 22. okt. kl. 14-16
Þriðjudag 24. okt. kl. 17-19
Miðvikudag 25. okt. kl. 17-19
Fimmtudag 26. okt. kl. 17-19

Sölumenn á staðnum

TVEGGJA TIL FJÖGURRA 
HERBERGJA ÍBÚÐIR

Mikill metnaður einkennir alla 
hönnun og efnisval 

Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar 
frá Axis, lýsing frá Lumex og góð lofthæð.

Húsið er staðsteypt, klætt báruáli frá Áltak, 
þar sem hönnunin fær að njóta sín til fulls. 

Innsteypt innfelld lýsing undir svölum. 
Hiti undir steyptri stétt. 

Bílageymsluhús í sérflokki og stórar og 
góðar geymslur með 35 stæðum 

ásamt 41 bílastæði utandyra. 
 

Rafmagnsopnanir í anddyrum, teppa-, 
og flísalögð sameign. Hljóðplötur í 

sameign til að dempa hljóð utan íbúðar. 
Ljósleiðaratenging komin inn í íbúðir. 

Sameign og lóð eru fullfrágengin.. 

Afhending við kaupsamning

Líklega vönduðustu íbúðir landsins 33-61 millj.
Gæðin liggja í smáatriðunum

OPIÐ HÚS
mán. 23. okt. kl. 18-18:30

OPIÐ HÚS
mán. 23. okt. kl. 18:30-19:00

OPIÐ HÚS
mán. 23. okt. kl. 18-18:30

Sunnudag  22. okt. kl. 12-13
Rúnar og Knútur sýna

VOGATUNGA 50-54
270 Mosfellsbær

Virkilega fallegur staður í ört vaxandi sérbýlishúsahverfi

Verktakar

Knútur og Rúnar

Erum með nokkur 
spennandi verkefni 
á borðinu.
Hafið samband.




