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Forstjóri

Borgun er leiðandi fjármálafyrirtæki í þróun 
og hagnýtingu lausna á sviði rafrænnar 
greiðslumiðlunar.  

Borgun hefur sérhæft sig í öruggri 
greiðslumiðlun í 35 ár og hefur vottun 
samkvæmt ISO/IEC 27001 staðli um 
upplýsingaöryggi. 

Borgun býður viðskiptavinum sínum 
færsluhirðingu vegna MasterCard, Maestro, 
Visa, Visa Electron, UnionPay, JCB, Diners, 
Discover og American Express.

Hjá Borgun starfa um 150 manns á Íslandi, auk 
starfsmanna hjá hlutdeildarfélögum í Mið-
Evrópu.

Borgun leggur áherslu á lipra og persónulega 
þjónustu og vinnur eftir gildunum: Vilji, Virði   
og Vissa. Sjá nánar á www.borgun.is

Nánari upplýsingar veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) og Bylgja Björk Pálsdóttir (bylgja@intellecta.is) í síma 
511-1225. Umsóknarfrestur er til og með 20. nóvember 2017. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að 
fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. Farið er með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	Háskólamenntun	sem	nýtist	í	starfi

•	Stjórnunar-,	rekstrar-	og	markaðsreynsla

•	Reynsla	úr	fjármálaumhverfi

•	Reynsla	af	erlendri	fjármálastarfsemi	er	kostur

•	Góð	þekking	á	upplýsingatækni

•	Framúrskarandi	samskiptahæfileikar

•	Skipuleg	vinnubrögð	og	frumkvæði	í	starfi

•	Rík	ábyrgðartilfinning	og	faglegur	metnaður

•	Góð	færni	í	að	tjá	sig	í	ræðu	og	riti

•	Gott	vald	á	enskri	tungu

Starfssvið:

•	Stjórnun	og	ábyrgð	á	daglegum	rekstri

•	Eftirfylgni	með	stefnu	og	ákvörðunum	stjórnar

•	Víðtæk	samskipti	við	erlenda	samstarfsaðila	
vegna	vaxtar	erlendis

•	Samskipti	við	banka	og	kortafyrirtæki

•	Greining	og	uppbygging	nýrra	markaða

•	Þátttaka	í	samningagerð	á	Íslandi	og	erlendis

•	Forsvar	gagnvart	fjölmiðlum,	eftirlitsaðilum	og	
öðrum	hagaðilum

Intellecta, Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Borgun	óskar	eftir	að	ráða	til	starfa	forstjóra.	Leitað	er	að	öflugum	einstaklingi	í	krefjandi	
stjórnunar-	og	leiðtogastarf	þar	sem	reynir	á	samskiptahæfni,	frumkvæði,	fjármálaþekkingu	
og	tæknilega	innsýn	í	starfsemi	sem	er	í	sífelldri	þróun.

Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér mat FME á hæfi framkvæmdastjóra eftirlitsskyldra aðila.

Ertu til?
Framtíðin er spennandi.

Sérfræðingur
á Burðarneti

Hefur þú brennandi áhuga á að 
starfa í frábæru teymi sérfræðinga í 
einu stærsta fjarskiptaneti landsins? 
Við erum að leita að kraftmiklum 
og metnaðargjörnum liðsmanni 
sem vill takast á við krefjandi 
verkefni á sviði flutningstækni. 

Umsóknarfrestur er til og með 
20. nóvember nk. 
Nánar á vodafone.is/storf



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 er forsenda framúrskarandi árangurs. Við leggjum okkur fram um að starfa í sátt við umhverfi og samfélag. 
Gildi ISAL eru ábyrgð, samvinna, heilindi og virðing.

Leitar þú nýrra tækifæra
Sérfræðingur í búnaði og rekstri
Við leitum eftir einstaklingi í hóp 
Búnaðar og reksturs í steypuskála.  
Um er að ræða spennandi og 
krefjandi starf í lifandi umhverfi.

Starfssvið:
» Hefur umsjón með áreiðanleika 

búnaðar í steypuskála
» Bestun á frammistöðu búnaðar
» Skipulag og yfirferð ástandsvöktunar
» Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi 

steypuskála innan samsteypunnar
» Tryggja að vörur uppfylli kröfur 

viðskiptavina
» Samskipti við viðhaldssvið  

og verktaka

Menntunar- og hæfniskröfur:
» Vélfræðingur eða vél/rafmagns-

tæknifræðingur eða menntun  
sem nýtist í starfi

» Þekking á gæðastýringum, tölfræði 
og hæfni til greiningarvinnu

» Reynsla af viðhaldi búnaðar  
og áreiðanleikafræðum

» Góð tölvukunnátta og þekking  
á upplýsingatækni

» Góðir samskiptahæfileikar
» Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
» Góð íslensku- og enskukunnátta
» Þekking á straumlínustjórnun er 

kostur, svo sem Lean og Six Sigma
» Sterk öryggisvitund
» Stundvísi, frumkvæði og nákvæmni

Nánari upplýsingar veitir Óskar 
Arnórsson í síma 560 7000.
Áhugasamir eru beðnir um að 
fylla út atvinnuumsókn og skila 
kynningarbréfi á www.riotinto.is.

Umsóknarfrestur er til  
og með 24. nóvember 2017.

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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Rio Tinto

Sérfræðingur í 
framleiðsluskipulagningu 

Capacent — leiðir til árangurs

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

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/3271 

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

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Umsóknarfrestur

20. nóvember 

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

Rio Tinto á Íslandi hf. óskar eftir að ráða sérfræðing í hóp framleiðsluskipulags í steypuskála. Í teyminu starfa �órir 
sérfræðingar sem sinna �ölbreyttum og kre�andi verkefnum. Leitað er eftir traustum og ábyrgum einstaklingi til þess að 
verða hluti af teyminu.

Vaka hf er eitt elsta fyrirtækið í bílabransanum á Íslandi
og er með fjölbreytta þjónustu við bíleigendur.
Í dag starfar fyrirtækið á hinum hinum ýmsu sviðum s.s.
bíla- og tækjaflutningar, dekkjaverkstæði, varahutasala,
dekkjahótel og móttaka förgunarbifreiða.

Vegna aukina umsvifa, vantar okkur í Vöku hf 
duglega starfsmenn í allar deildir.

Hæfniskröfur:
•	 Stundvísi	og	snyrtimennska
•	 Góð	mannleg	samskipti
•	 Þjónustulund
•	 Öguð	vinnubrögð
•	 Íslensku	kunnátta
•	 Vinnuvélaréttindi	og/	eða	meirapróf	kostur

Áhugasamir sendi inn umsókn á starf@vakahf.is

- Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar

Vaka hf leitar að  
starfsfólki 

– VERKIN  TALA
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Viðgerðarmaður  
á vélaverkstæði óskast
Við óskum eftir að ráða starfsmann á verkstæði 
í fullt starf. Reynsla af vélaviðgerðum er æskileg 
og menntun augljós kostur. Mikilvægt er að við-
komandi sé jákvæður, með ríka þjónustulund og 
eigi gott með samskipti við viðskiptavini.

Allar upplýsingar veitir Guðmundur  
í síma 894 0617, en allar umsóknir skal 
senda á netfangið thjonusta@velfang.is

Vélfang ehf. er sölu- og þjónustuaðili á sviði vinnu- og landbún-
aðarvéla. Helstu vörumerki eru JCB, CLAAS og FENDT. 
Vélfang ehf. var valið Framúrskarandi fyrirtæki 2015. Hjá Vélfangi 
starfar hópur fólks sem hefur það að markmiði að veita viðskipta-
vinum sínum framúrskarandi þjónustu og nú vantar einn í liðið.

Við flytjum raforku á Íslandi og stýrum uppbyggingu flutningskerfisins. Við sjáum fyrir okkur rafvædda framtíð sem er í takt við 

samfélagið og höfum sett okkur það markmið að tryggja örugga a�endingu á raforku til framtíðar og að ná sátt um þær leiðir 

sem farnar verða. Við viljum taka tillit til þarfa samfélagsins á hverjum tíma og sýnum ábyrgð í umgengni við náttúruna.

Hjá Landsneti berum við umhyggju hvert fyrir öðru, sköpum góðan vinnustað með spennandi verkefnum, með gildin okkar – 

samvinnu, ábyrgð og virðingu að leiðarljósi.

Starfssvið
• Stýring og vöktun raforkukerfisins

• Aðgerðastjórnun og áætlanagerð um rekstur flutningskerfisins

• Þátttaka í úrbótaverkefnum og straumlínulögun ferla

• Þátttaka í nýsköpunarverkefnum og snjallnetsþróun

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, s.s. verkfræði, tæknifræði eða menntun á sviði raungreina

• Mjög góð greiningarhæfni og færni til að setja fram upplýsingar á skýran hátt

• Samskiptahæfni og dri�raftur til að gera betur

• Útsjónarsemi og geta til að starfa undir álagi

Umsóknarfrestur er til og með 17. nóvember 2017.

Nánari upplýsingar veita Ragnar Guðmannsson, forstöðumaður stjórnstöðvar, og Ólafur Kári Júlíusson, 
mannauðssérfræðingur, sími: 563-9300, netfang: mannaudur@landsnet.is

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Landsnets, www.landsnet.is. 
Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Landsnet | Gylfaflöt 9 | 112 Reykjavík | Sími 563 9300 | landsnet@landsnet.is | www.landsnet.is

Sérfræðingur í stjórnstöð

VILTU LÁTA LJÓS ÞITT SKÍNA? 

Við leitum að sérfræðingi með brennandi áhuga á rafvæddri framtíð til að bætast í öflugan hóp 
starfs manna á kerfisstjórnunarsviði Landsnets á Gylfaflöt.

Stjórnstöðin er miðstöð fyrir stýringu og samhæfingu raforkukerfisins. Við bjóðum �ölbreytt starf, sam-
skipti við viðskiptavini og þátttöku í þróunar- og nýsköpunarverkefnum sem stuðla að bættu a�endingar-
öryggi. Í stjórnstöðinni starfar reyndur hópur sérfræðinga sem leggur áherslu á framúrskarandi þjónustu, 
öfluga teymisvinnu og stöðugar umbætur. Starfið er unnið í dagvinnu og á vöktum. 

Við leggjum áherslu á gott starfsumhverfi með spennandi verkefnum þar sem okkar starfsfólk hefur 
áhrif, nýtur stuðnings og góðrar þjálfunar í starfi og hefur tækifæri til þróunar.



www.intellecta.is

Scrum Master - hugbúnaðarþróun
Traust hugbúnaðarfyrirtæki í útflutningi eigin lausna óskar eftir að ráða Scrum Master.

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

Sjá nánar á www.intellecta.is

www.intellecta.is

NAV sérfræðingar - einstakt tækifæri
Við leitum að Microsoft Dynamics NAV sérfræðingum fyrir öflugt og leiðandi fyrirtæki í 
umfangsmikilli starfsemi.

•	 Viðskiptagreiningar / verkefnastjórnun
•	 Hugbúnaðarþróun

Sjá nánar á www.intellecta.is

Hefur þú ánægju af samskiptum við fólk
og áhuga á bættri samkeppni?

Samkeppniseftirlitið er í miklum samskiptum 
við atvinnufyrirtæki, tekur við kvörtunum 
og ábendingum og er í samtali við fyrirtæki 
um samkeppnisaðstæður.  Þá reiðir 
Samkeppniseftirlitið sig á upplýsingagjöf frá 
fyrirtækjum og er þess vegna í samskiptum 
við fjölda fyrirtækja á þeim mörkuðum sem 
rannsóknir lúta að. Stofnunin hefur eftirlit með 
samkeppnislögum og hefur það að markmiði 
að efla virka samkeppni í viðskiptum og vinna 
gegn óhæfilegum hindrunum og takmörkunum 
á frelsi í atvinnurekstri.

Hjá Samkeppniseftirlitinu starfar hópur sér-
fræðinga. Það er markmið Samkeppniseftirlitsins 
að hjá því starfi úrvalsfólk með mikla þekkingu 
og reynslu á ýmsum sviðum.

Nánari upplýsingar um stofnunina má finna á   
www.samkeppni.is

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511-1225 og Hilmar Þórðarson, sviðsstjóri rekstrarsviðs Samkeppnis-
eftirlitsins (hilmar@samkeppni.is) í síma 585-0707. Umsóknarfrestur er til og með 27. nóvember 2017. Umsókn óskast fyllt út á 
www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni.

Menntunar- og hæfniskröfurHelstu viðfangsefni

•	Aðstoð	við	sérfræðinga	við	málsmeðferð	
einstakra	mála	sem	stofnunin	hefur	til	
meðferðar

•	Umsjón	með	upplýsingaöflun
•	Þátttaka	í	fjölbreyttum	verkefnum	sem	
tengjast	meðferð	mála

•	Upplýsingagjöf	á	heimasíðu	og	
samfélagsmiðlum	

Intellecta, Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Samkeppniseftirlitið	leitar	að	öflugum	starfsmanni.	Starfið	felur	í	sér	mikil	samskipti	við	aðra	
starfsmenn	Samkeppniseftirlitsins	og	við	starfsmenn	fyrirtækja	vegna	rannsókna.	Í	starfinu	reynir	mikið	
á	yfirsýn,	öguð	vinnubrögð	og	nákvæmni	í	meðferð	talna	ásamt	því	að	geta	haldið	mörgum	boltum	á	
lofti	í	einu.	Um	nýtt	starf	er	að	ræða	og	gefst	því	viðkomandi	tækifæri	til	að	móta	það	að	hluta.	

•	Menntun	sem	nýtist	í	starfi
•	Mjög	gott	vald	á	rituðu	máli,																	
bæði	á	íslensku	og	ensku

•	Góð	samskiptahæfni	og	þjónustulund
•	Frumkvæði	við	úrlausn	viðfangsefna
•	Reynsla	af	sambærilegu	starfi	er	kostur
•	Góð	almenn	tölvukunnátta	

Samkeppniseftirlitið	áskilur	sér	rétt	til	þess	að	ráða	starfsfólk	á	grundvelli	auglýsingarinnar	næstu	sex	mánuði	
eftir	birtingu	hennar.	

Samkeppniseftirlitið leitar að aðstoðarmanni sérfræðinga

RÁÐNINGAR Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Síðumúla 5  •  108 Reykjavík  •  511 1225  •  intellecta.is
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What impact will you make?
deloitte.is

IFRS Sérfræðingur 
Deloitte óskar eftir metnaðarfullum sérfræðingi 
á sviði reikningsskila með áherslu á alþjóðlega 
reikningsskilastaðla (IFRS) sem mun vinna að 
greiningum á reikningshaldslegum álitaefnum og 
veita sérfræðiráðgjöf í þessum efnum.

Sérfræðingur á fjármálasviði (e. Controller) 

Fjármálasvið Deloitte leitar að nýútskrifuðum og 
metnaðarfullum einstaklingi, sem hefur mikinn 
áhuga á reikningshaldi og fjármálum fyrirtækja, sem 
mun vinna náið með fjármálastjóra Deloitte.

Viðskiptafræðingur – Hveragerði
Deloitte í Hveragerði óskar eftir að ráða 
öflugan viðskiptafræðing. Viðkomandi 
mun meðal annars vinna við krefjandi og 
áhugaverð verkefni á sviði reikningshalds og 
endurskoðunar.

Bókari – Reykjavík
Deloitte leitar að öflugum og drífandi einstaklingi 
í spennandi og krefjandi starf bókara. Unnið er 
í öflugu teymi sem að hluta til eða alfarið ber 
ábyrgð á öllu reikningshaldi fyrir einn eða fleiri 
viðskiptavini Deloitte.

Ráðgjafi við stefnumótun og 
hönnun tölvukerfa („Architecture“) 
Deloitte leitar að metnaðarfullum sérfræðingi til að 
hjálpa viðskiptavinum við mótun viðskiptastefnu 
og tæknistefnu í stafrænum heimi þar sem 
viðskiptamódel og tækifæri fyrirtækja hafa 
gjörbreyst á skömmum tíma.

Bókari – Akureyri
Deloitte á Akureyri leitar að öflugum og drífandi 
einstaklingi í spennandi og krefjandi starf bókara. 
Unnið er í öflugu teymi sem að hluta til eða alfarið 
ber ábyrgð á öllu reikningshaldi fyrir einn eða fleiri 
viðskiptavini Deloitte.

Nánari upplýsingar
Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst. Tekið er á móti umsóknum í gegnum 
heimasíðu Deloitte, www.deloitte.is, fyrir 26. nóvember 2017. Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar. 

Nánari upplýsingar veitir Harpa Þorláksdóttir mannauðsstjóri, harpa@deloitte.is.

Helstu verkefni eru

 • Greining á  reikningshaldslegum álitaefnum

 • Sérfræðiráðgjöf til ytri og innri aðila

 • Mat á áhrifum nýrra reikningsskilareglna

 • Aðstoð við innra starf og þjálfun 

 • Samskipti við erlenda sérfræðinga

Viðskiptafræðingur – Akureyri
Deloitte á Akureyri óskar eftir að ráða 
öflugan viðskiptafræðing. Viðkomandi 
mun meðal annars vinna við krefjandi og 
áhugaverð verkefni á sviði reikningshalds og 
endurskoðunar.

Helstu verkefni eru

 • Krefjandi og áhugaverð verkefni á sviði reikningshalds 
og endurskoðunar

 • Vinna að tilfallandi verkefnum fyrir viðskiptavini

Forritari „Robotics“ – Reykjavík
Deloitte leitar að forritara til að taka þátt í 
spennandi verkefnum á sviði ferla-sjálfvirkni 
(„Robotics“).

Helstu verkefni eru

 • Ferlagreining og ferlahönnun

 • Forritun í UIPath „Robotics“ umhverfi

 • Sjálfvirkni ferla með „Robotics“ tækni í m.a. 
fjárhagskerfum, launavinnslu og skýrslugerð.

Verkefnastjóri - „Project Manager“ 
Deloitte leitar að starfsmanni til að stýra verkefnum 
sem Deloitte er að vinna fyrir viðskiptavini og geta 
teymi verið sett saman af starfsmönnum Deloitte 
frá mörgum löndum. 

Helstu verkefni eru

 • Verkefnastjórnun verkefna á sviði stefnumótunar sem 
Deloitte vinnur fyrir viðskiptavini.

 • Verkefnastjórnun verkefna á sviði innleiðingar 
upplýsingakerfa.

 • Verkefnastjórnun „Robotics“ verkefna sem Deloitte 
vinnur fyrir viðskiptavini

Helstu verkefni eru

 • Greining á núverandi stöðu fyrirtækja með tilliti til 
styrkleika og veikleika þeirra

 • Stefnumótun sem unnin er með viðskiptavinum Deloitte 
og byggir á skilgreindum módelum Deloitte

 • Stafræn stefnumótun og hönnun nýrra viðskipamódela 
sem byggja á stafrænni (Digital) tækni fyrir viðskiptavini

Helstu verkefni eru

 • Árangursmælingar og fjárhagslegar greiningar

 • Stjórnendaskýrslur

 • Fjárhagsleg upplýsingagjöf

 • Aðstoð við áætlanagerð

 • Aðstoð við hagræðingu ferla í fjármáladeild

 • Aðstoð við framkvæmd ýmissa verkefna á fjármálasviði í 
tengslum við mánaðaruppgjör

 • Yfirumsjón yfir innheimtu

Helstu verkefni eru

 • Umsjón með fjárhagsbókhaldi, launavinnslu og 
skýrslugerð til stjórnanda. 

 • Vinna að tilfallandi verkefnum fyrir viðskiptavini

Helstu verkefni eru

 • Krefjandi og áhugaverð verkefni á sviði reikningshalds 
og endurskoðunar

 • Vinna að tilfallandi verkefnum fyrir viðskiptavini

Helstu verkefni eru

 • Umsjón með fjárhagsbókhaldi, launavinnslu og 
skýrslugerð til stjórnanda. 

 • Vinna að tilfallandi verkefnum fyrir viðskiptavini

Viltu hafa áhrif?
Vegna mikilla umsvifa leitar Deloitte að öflugum og metnaðarfullum sérfræðingum 
í samhentan hóp starfsmanna Deloitte. Við leitum að einstaklingum sem vilja hafa 
áhrif og hafa brennandi áhuga á að skara fram úr og veita framúrskarandi þjónustu. 

Í boði eru fjölbreytt og krefjandi störf í alþjóðlegu umhverfi.



Nova leitar að öflugum liðsfélögum í rekstur 
upplýsingakerfa í Microsoft umhverfi. Við 
leitum annars vegar að þaulvönum reynslu- 
bolta í faginu, og hins vegar að metnaðarfullum 
starfsmanni með ögn minni reynslu, en 
óslökkvandi þorsta í að læra meira. Þetta eru 
störf sem kre�ast þess að geta unnið 
sjálfstætt og undir álagi. 

Þekking og reynsla af rekstri kerfa í sýndar-
umhverfi (VMware) er nauðsynleg. Víðtæk 
reynsla af rekstri gagnagrunna (dba) er kostur.

Nova er skemmtilegur og sveigjanlegur 
vinnustaður þar sem mikið er lagt upp úr 
sjálfstæðum vinnubrögðum og góðum 
starfsanda. Við hlaupum hratt og leggjum 
gríðarlega áherslu á sterka liðsheild.

Áhugasamir sæki um á nova.is fyrir 19. nóvember.

skemmtistaðurStærsti

í heimi!

Vilt þú fara alveg í kerfi?

2017

Sæktu
um fyrir

19. nóvember
á nova.is

Rekstur upplýsingakerfa í Microsoft umhverfi

Hæfni og menntun
 » Háskólamenntun sem nýtist í starfi

 » Reynsla af rekstri og/eða útlánamálum 
fyrirtækja

 » Haldgóð þekking á fyrirtækjamarkaði

 » Leiðtogahæfni og geta til að virkja 
starfsmenn til að ná settum markmiðum

 » Lipurð í mannlegum samskiptum

Í Fyrirtækjamiðstöð Landsbankans starfa tæplega 50 manns  
sem sérhæfðir eru í þjónustu við meðalstór og smærri fyrirtæki á 
höfuðborgarsvæðinu. Innan Fyrirtækjamiðstöðvar eru m.a. deildir 

viðskiptastjóra, fyrirtækjaþjónusta og þjónustuver fyrirtækja. Flest starfsfólk 
er í daglegum samskiptum við viðskiptavini þar sem kappkostað er að tryggja 

fyrirtækjum í viðskiptum bestu þjónustu sem völ er á. 

Forstöðumaður 
Fyrirtækjamiðstöðvar

Helstu verkefni
 » Mótun á starfsemi Fyrirtækjamiðstöðvar í 
samræmi við stefnu og markmið bankans 

 » Daglegur rekstur og stjórnun

 » Gæta að hagkvæmni í rekstri og leita leiða 
til að auka tekjur og arðsemi

 » Að leiða vinnu við öflun nýrra 
viðskiptasambanda

 » Ábyrgð á gæðum útlánasafns 

Nánari upplýsingar veita Árni Þór Þorbjörnsson, framkvæmdastjóri Fyrirtækjasviðs,  
í síma 410 7450 og Bergþóra Sigurðardóttir, starfsþróunarstjóri, í síma 410 7907.

Umsókn merkt Forstöðumaður Fyrirtækjamiðstöðvar fyllist út á vef bankans, landsbankinn.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 26. nóvember nk. 
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Vefdeild er hluti af Upplýsingatæknisviði Landsbankans og ber ábyrgð 
á vef- og margmiðlunarmálum í samvinnu við hagsmunaaðila innan 

bankans. Í deildinni starfar kraftmikill hópur einstaklinga með sérhæfingu 
á ólíkum sviðum. Meðal þeirra vefsvæða sem deildin sér um eru netbankar 

Landsbankans, landsbankinn.is og innri vefur bankans.

Vefdeild
Landsbankans

Bæði störfin krefjast skipulagshæfni og agaðra vinnubragða. Mikil áhersla er lögð  
á frumkvæði, fagmennsku og færni í mannlegum samskiptum.

Nánari upplýsingar veita Snæbjörn Konráðsson, forstöðumaður Vefdeildar,  
snaebjornk@landsbankinn.is og Berglind Ingvarsdóttir, mannauðsráðgjafi,  

berglindi@landsbankinn.is. 
Umsókn merkt Vefhönnuður eða Vefforritari fyllist út á vef bankans, landsbankinn.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 24. nóvember næstkomandi.

Vefforritari

Vefhönnuður

Hæfni og menntun
 » Háskólamenntun í tölvunarfræði eða  
sambærileg menntun 

 » Reynsla og þekking á JavaScript, ASP.NET 
og vefforritun

 » Þekking og áhugi á React, REST og JSON 
er kostur 

Helstu verkefni
 » Útfærsla veflausna og vöruþróun

 » Þróun og viðhald netbanka og vefsvæða 
bankans                        

Hæfni og menntun
 » Grafísk hönnun eða sambærileg menntun

 » Reynsla af vefhönnun

Helstu verkefni
 » Hönnun veflausna og vöruþróun

 » Þróun og viðhald netbanka og vefsvæða 
bankans        

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
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Upplýsingatæknisvið sér um rekstur og þróun tölvukerfa, ásamt því að þjónusta starfsfólk og eftirlitsskylda 
aðila við notkun kerfanna.  Samstarf er við bæði innlendar og erlendar eftirlitsstofnanir um ýmis verkefni.   
Við leitum að tæknilega sinnuðum einstaklingi með góða þekkingu og reynslu af kerfisrekstri, ríka 
þjónustulund og góða öryggisvitund.  Í boði er fjölbreytt og krefjandi starf í skemmtilegu umhverfi. 

Helstu verkefni
• Uppfærsla og rekstur upplýsingatæknikerfa
• Uppsetning og viðhald tölvubúnaðar
• Umsjón með eldvegg, vefsíum og öðrum öryggisbúnaði
• Þjónusta við notendur tölvukerfa 
• Annað sem til getur fallið á upplýsingatæknisviði

Menntunar- og hæfnikröfur
• Viðeigandi menntun í kerfisrekstri eða tölvunarfræðum
• Reynsla af rekstri tölvukerfa 
• Þekking á umsýslu sýndarumhverfis (t.d. VMware)
• Þekking og reynsla af stjórnun eldveggja og öðrum vörnum netkerfa 
• Þekking og reynsla af Microsoft lausnum, s.s. Exchange,       

Skype og SCCM kostur
• Þekking á Veeam eða sambærilegum afritunarlausnum kostur
• Þekking á uppsetningu og stillingu gagnagrunna kostur
• Frumkvæði, þjónustulund og skipulögð vinnubrögð

KERFISSTJÓRI
  Leitum að öflugum 

starfsmanni í kerfisumsjón 
og þjónustu.

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

Umsjón með ráðningu hafa Bjarni 
Þór Gíslason upplýsingatæknistjóri 
(bjarnithor@fme.is) og Árni Ragnar 
Stefánsson mannauðsstjóri 
(arni@fme.is).

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir 
um að sækja um starfið á heimasíðu 
Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is eða á 
www.starfatorg.is.

Umsóknarfrestur er til og með 
27. nóvember nk. Umsókn um starfið 
þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein 
fyrir ástæðu umsóknar og hæfni 
viðkomandi til að gegna starfinu 
rökstudd. 

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita 
Óskar eftir að ráða starfsmann í fullt starf.

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita er byggðasamlag sveitarfélaganna Grímsnes- og Grafningshrepps, Bláskógabyggðar, 
Hrunamannahrepps, Skeiða- og Gnúpverjahrepps, Flóahrepps og Ásahrepps sem hefur það hlutverk að annast lögbundin 
verkefni byggingarfulltrúa og skipulagsfulltrúa auk verkefna sem varða umhverfis- og tæknimál. Verkefni byggðasamlagsins í 
umhverfis- og tæknimálum eru margvísleg en þar á meðal er unnið að vatns-, hita-, og fráveitumálum, gatnagerð, viðhaldi og 
nýbyggingum húsa, sorpmálum, vinnslu úrgangs og fleira sem til fellur. Starfsaðstaða er á Borg í Grímsnes- og Grafningshreppi.

Starfssvið :
•	Verkefnastjórnun	og	verkeftirlit	vegna	nýframkvæmda	og	

viðhaldsmála á sviði umhverfis- og gatnakerfa.
•	Ábyrgð	á	að	framkvæmd	verkefna	sé	í	samræmi	við	lög	og	

reglugerðir.
•	Samskipti	við	opinbera	aðila,	hönnuði	og	verktaka.
•	Vinna	við	fráveitumál.
•	Vinna	við	landupplýsingagrunn.
•	Vinna	við	GPS	landmælingar.
•	Vinna	við	umhverfismál.
•	Áætlanagerð	og	forgangsröðun	verkefna.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	Byggingafræðingur,	-tæknifræðingur	eða	-verkfræðingur	

eða aðra sambærilega menntun sem nýtist í starfi.
•	Reynsla	og	þekking	á	fráveitum	og	gatnagerð.
•	Reynsla	og	þekking	á	umhverfismálum.
•	Reynsla	og	þekking	á	verkefnastjórnun.
•	Reynsla	og	þekking	á	opinberri	stjórnsýslu	er	kostur.
•	Hæfni	í	mannlegum	samskiptum.
•	Sjálfstæð	vinnubrögð,	frumkvæði	og	skipulagshæfni.
•	Þekking	og	reynsla	af	notkun	Windows-Office	og	 

CAD-hugbúnaðar . 

Frekari upplýsingar um starfið veitir Eyþór Sigurðsson í síma 480 5500 á skrifstofutíma.

Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilskrá sem og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir  ástæðu umsóknar og rökstuðningi  
á hæfni viðkomandi í starfið. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Umsóknarfrestur er til og með 4. desember 2017 á netfangið tsv@utu.is

Hjúkrunarfræðingur 
Miðstöð meltingarlækninga, Læknastöðinni 
Glæsibæ, óskar eftir að ráða hjúkrunarfræðing til 
starfa. Starfshlutfall allt að 80%

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið 
laeknastodin@laeknastodin.is fyrir 15. nóvember nk.

Nánari upplýsingar veitir Kristín Ólafsdóttir 
deildarstjóri á kristin@laeknastodin.is

 Læknastöðin · Álfheimar 74 · 104 Reykjavík  
· sími: 5356800 · fax: 5356805

Embætti landlæknis auglýst 
laust til umsóknar

Velferðarráðuneytið auglýsir embætti landlæknis laust til 
umsóknar. Um embættið fer samkvæmt lögum nr. 41/2007,  
um landlækni og lýðheilsu. 
Heilbrigðisráðherra skipar landlækni til fimm ára í senn að 
fengnu mati nefndar skv. 9. gr. laga um heilbrigðisþjónustu, nr. 
40/2007.  Embættið heyrir undir yfirstjórn heilbrigðisráðherra.
Umsækjendur skulu hafa sérfræðimenntun í læknisfræði, 
þekkingu á sviði lýðheilsu og víðtæka reynslu eða menntun á 
sviði stjórnunar. Leitað er að einstaklingi með samskipta- og 
leiðtogahæfileika og góða þekkingu og reynslu af rekstri og 
stefnumótun. Mikilvægt er að viðkomandi hafi reynslu af  
stjórnunarstörfum á sviði heilbrigðisþjónustu.
Landlæknir ber ábyrgð á því að embættið starfi í samræmi við 
lög og stjórnvaldsfyrirmæli. Hann ber jafnframt ábyrgð á því að 
rekstrarútgjöld og rekstrarafkoma embættisins sé í samræmi 
við fjárlög og að fjármunir séu nýttir á árangursríkan hátt.  
Hlutverk landlæknis er meðal annars að: 
• veita ráðherra og öðrum stjórnvöldum, fagfólki og almenningi  
 ráðgjöf og fræðslu um málefni á verksviði embættisins,
• annast forvarna- og heilsueflingarverkefni,
• efla lýðheilsustarf í samvinnu við aðra sem að þeim málum  
 starfa og styðja við menntun á sviði lýðheilsu,
• vinna að gæðaþróun,
• hafa eftirlit með heilbrigðisþjónustu og  
 heilbrigðisstarfsmönnum,
• hafa eftirlit með lyfjaávísunum og fylgjast með og stuðla að  
 skynsamlegri lyfjanotkun landsmanna,
• veita starfsleyfi til einstaklinga sem uppfylla skilyrði laga og  
 reglugerða til notkunar starfsheita löggiltra heilbrigðisstétta,
• stuðla að því að menntun heilbrigðisstarfsmanna sé í sam 
 ræmi við kröfur heilbrigðisþjónustunnar á hverjum tíma,
• sinna kvörtunum almennings vegna heilbrigðisþjónustu,
• bera ábyrgð á framkvæmd sóttvarna, sbr. sóttvarnalög,
• safna og vinna upplýsingar um heilsufar og  
 heilbrigðisþjónustu,
• meta reglulega árangur af lýðheilsustarfi og bera hann  
 saman við sett markmið,
• stuðla að rannsóknum á starfssviðum embættisins,
• sinna öðrum verkefnum sem honum eru falin samkvæmt  
 lögum, stjórnvaldsfyrirmælum eða ákvörðun ráðherra.

Skipað verður í embættið frá 1. apríl 2018. Um kjör landlæknis 
fer samkvæmt ákvörðun kjararáðs þar til ný ákvörðun hefur 
verið tekin um laun og starfskjör skv. 39. gr. a. laga um rét-
tindi og skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996, með síðari 
breytingum. 
Ráðuneytið hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um 
embættið.
Upplýsingar um starfið veita Anna Lilja Gunnarsdóttir ráðu-
neytisstjóri (postur@vel.is) og Áslaug Einarsdóttir settur 
skrifstofustjóri (aslaug.einarsdottir@vel.is) í síma 545 8100.
Umsóknarfrestur er til 20. desember 2017. Með umsókn skal 
fylgja ítarleg starfsferilsskrá, starfsheiti og kynningarbréf þar 
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hvernig viðko-
mandi uppfylli hæfniskröfur fyrir starfið. Umsóknir skulu sendar 
til velferðarráðuneytisins, Skógarhlíð 6, 105 Reykjavík eða á 
netfangið postur@vel.is.  
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun 
liggur fyrir.

Velferðarráðuneytinu, 10. nóvember 2017.



ER FRAMTÍÐ 
ÞÍN HJÁ 
OKKUR?

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki með um 5100 starfsmenn, þar af um 600 á Íslandi. Fyrirtækið er brautryðjandi á heimsvísu 
í þróun og framleiðslu tækja og hugbúnaðar fyrir matvælaiðnað. Við leggjum ríka áherslu á nýsköpun og framþróun í öllu okkar 
starfi. Þess vegna viljum við ráða til okkur ö�ugt fólk, konur og karla,  sem hafa áhuga á að mæta nýjum og spennandi áskorunum 
á hverjum degi. Við bjóðum upp á góða vinnuaðstöðu, skilvirka starfsþjálfun, sveigjanlegan vinnutíma, glæsilegt mötuneyti, 
framúrskarandi íþróttaaðstöðu og gott félagslíf.

• Leiða vöru- og viðskiptaþróun Innova framleiðsluhugbúnaðarins
• Áætlunargerð og samþætting stefnu Innova við stefnu Marel
• Þróun viðskiptamarkmiða og þátttaka í stefnumörkun Innova
• Leiða og samhæfa vöruþróun Innova við aðrar deildir Marel
• Leiða innri samskipti og samskipti við ytri samstarfsaðila og viðskiptavini

Hæfniskröfur:
• MBA eða MSc gráða í viðskiptum eða tengdum fögum
• Tölvunarfræði eða tæknilegur bakgrunnur er kostur
• Reynsla í að leiða vöruþróunarteymi, semja um flókin 

hugbúnaðarverkefni og verðleggja fyrirtækjahugbúnað
• Minnst fimm ára reynsla í viðskiptastjórnun á hugbúnaðarsviði 

í alþjóðlegu umhver�
• Sjálfstæð vinnubrögð, færni í samskiptum og hæfni til að vinna 

í alþjóðlegu umhverfi
• Mjög góð enskukunnátta, í skrifuðu og mæltu máli 

ÞJÓNUSTUSÉRFRÆÐINGUR
Starfið felst í þjónustu við notendur Innova hugbúnaðarker�sins 
hjá viðskiptavinum Marel á Íslandi.  

Starfssvið:
• Þjónusta við viðskiptavini Marel á Íslandi á grundvelli þjónustusamninga
• Uppsetning og kennsla á Innova
• Uppfærslur á hugbúnaði og viðbætur við kerfi

Hæfniskröfur:
• Menntun á sviði rekstrarfræði, iðnaðarverkfræði, tölvunarfræði,

kerfisfræði eða sambærilegu
• Reynsla af þjónustu og uppsetningu á hugbúnaðarkerfum
• Færni í Microsoft SQL gagnagrunnum og netkerfum
• Sjálfstæð vinnubrögð, færni í samskiptum og hæfni til að vinna í teymi

HUGBÚNAÐARRÁÐGJAFI
Starfið felst í þjónustu, ráðgjöf, uppsetningu og innleiðingu á Innova 
hugbúnaðarkerfinu og verkferlum hjá viðskiptavinum. Starfið krefst  
ferðalaga erlendis og mikilla samskipta við viðskiptavini. 

Starfssvið:
• Þjónusta og ráðgjöf við viðskiptavini
• Greining, ráðgjöf og hönnun á framleiðslu og viðskiptaferlum
• Innleiðing ker�shugbúnaðar til að styðja við ferla
• Uppsetning og kennsla á Innova

Hæfniskröfur:
• Menntun á sviði rekstrarfræði, iðnaðarverkfræði, tölvunarfræði,

kerfisfræði eða sambærilegu
• Reynsla af uppsetningu og innleiðingu á hugbúnaðarkerfum og

verkferlum ásamt reynslu af verkefnastjórnun og
viðskiptatengslum.

• Færni í Microsoft SQL gagnagrunnum og netkerfum er kostur
• Sjálfstæð vinnubrögð, færni í samskiptum og hæfni til að vinna í

alþjóðlegu umhver�
• Mjög góð enskukunnátta, í skrifuðu og mæltu máli

FORRITARI 
Verkefnin snúa sérstaklega að forritun á nýjum viðskiptalausnum 
tengdum IoT, viðskiptagreind og birtingu upplýsinga sem styrkja 
hugbúnaðarframboð fyrirtækisins.

Starfssvið:
• Greining, hönnun, forritun og prófun hugbúnaðar
• Þarfagreining og hönnun lausna í samvinnu við viðskiptavini
• Prófun nýrra lausna hjá viðskiptavinum
• Skjölun og þjálfun

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í tölvunarfræði, ker�sfræði eða verkfræði
• Reynsla af hugbúnaðargerð með C#, MS SQL Server og Visual Studio
• Reynsla af stjórnun viðskiptaferla og IoT er kostur
• Þekking á Scrum/Agile aðferðafræði
• Skapandi hugsun og færni í teymisvinnu
• Færni í samskiptum og hæfni til að vinna í alþjóðlegu umhverfi
• Mjög góð enskukunnátta, í skrifuðu og mæltu máli

INNOVA leitar að öflugu fólki 
Innova er framleiðsluhugbúnaður Marel sem þjónar matvælavinnslum í fiski, kjöti og kjúklingi. Hugbúnaðurinn er notaður við 
framleiðslueftirlit og stýringu og þjónar lykilhlutverki í matvælavinnslu í heiminum í dag. Innova er í örum vexti og starfa nú um 
160 manns við þróun, sölu og þjónustu á hugbúnaðinum um allan heim. 

Umsóknarfrestur er til og með 20. nóvember. Sótt er um rafrænt á heimasíðu Marel, www.marel.is/störf.
Nánari upplýsingar um störfin og umsóknarform er að finna á marel.is/störf.

VIÐSKIPTAÞRÓUNARSTJÓRI 
Product  Management & Business Development

Starfsmaðurinn mun bera ábyrgð á framtíðarsýn, stefnu, 
áætlanagerð og daglegum rekstri ásamt því að stuðla að skilvirkni 
teymisins hjá Innova.  

Starfssvið:



Hæfniskröfur:

Faglærður bifvélavirki

Rík þjónustulund

Finnst gaman að vera í vinnunni

Borgartúni  /  Holtagörðum  /  Reykjavíkurvegi  /  Akureyri  /  Sími 414 9900 

Nánari upplýsingar veitir Birgir Hákonarson í síma 665-9900

Umsókn með upplýsingum um menntun og reynslu skal 

skila á netfangið birgir@tekkland.is fyrir 24. nóvember 2017

Bifvélavirki 
óskast
Tékkland bifreiðaskoðun óskar eftir 
bifvélavirkja til að annast almenna 
bifreiðaskoðun á höfuðborgarsvæðinu.

Verkefnastjóri í Ráðhúsi Reykjavíkur

Skrifstofa borgarstjórnar

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

Auglýst er til umsóknar starf verkefnastjóra á skrifstofu borgarstjórnar í Ráðhúsi Reykjavíkur.
Skrifstofa borgarstjórnar fer með umsýslu fyrir borgarstjórn, borgarráð, forsætisnefnd og ýmsar aðrar nefndir auk þess sem 
hún heldur utan um þjónustu við borgarfulltrúa og aðra kjörna fulltrúa í nefndum og ráðum Reykjavíkurborgar. Skrifstofan 
annast þar að auki gerð umsagna vegna rekstrarleyfa veitinga- og gististaða og framkvæmd almennra kosninga í Reykjavík. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Starfshlutfall er 100%.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags við Reykjavíkurborg.

Nánari upplýsingar veitir Helga Björk Laxdal, skrifstofustjóri borgarstjórnar, í gegnum netfangið helga.laxdal@reykjavik.is.

Umsóknarfrestur er til 27. nóv nk. 
Umsóknum ásamt fylgiskjölum skal skilað á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/laus-storf. 

Meðal helstu verkefna eru:
• Þjónusta við kjörna fulltrúa og umsýsla fyrir  
 formann borgarráðs.
• Móttaka erinda og undirbúningur fyrir fundi borgarráðs  
 og borgarstjórnar.
• Skjalastjórnun, frágangur skjala og umsjón málaskrár.
• Þjónusta við viðskiptavini skrifstofunnar m.a. vegna   
 meðferðar rekstrarleyfisumsókna veitinga- og gististaða.
• Aðstoð við undirbúning og framkvæmd almennra  kosninga  
 í Reykjavík. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólagráða sem nýtist í starfi og/eða haldbær reynsla af  
 sambærilegu starfi.
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er æskileg.
• Þekking á verkefnum sveitarfélaga er æskileg.
• Mjög gott vald á íslenskri tungu.
• Góð tölvukunnátta.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum og frumkvæði.
• Samstarfshæfileikar og lipurð í mannlegum samskiptum.

S TA R F S S T Ö Ð :
R E Y K J AV Í K
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2 6 .  N ÓV E M B E R

V I L T  Þ Ú  V E R Ð A  H L U T I 
A F  G Ó Ð U  F E R Ð A L A G I ?

S K J A L A S T J Ó R I
Skjalastjóri leiðir þróun og umsjón með skjalavörslu félagsins. Hann ber  
ábyrgð á skjalastefnu og verklagi við skjalastjórnun og sér um daglega  
mó�öku, skráningu og miðlun skjala. Skjalastjóri mun hafa umsjón með  
að innleiða og framfylgja vörslureglum Þjóðskjalasafns Íslands.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Reynsla af skjalastjórnun
• Háskólapróf í bókasafns- og upplýsingafræði eða annað próf sem nýtist í starfi
• Reynsla af innleiðingu skjalastýringarkerfis er kostur
• Góð almenn tölvukunnátta er skilyrði. Þekking á OneSystems er kostur
• Góð tungumálakunnátta í ræðu og riti á íslensku og ensku
• Nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Færni og lipurð í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Þorsteinsdóttir mannauðsráðgjafi,  
gudrun.thorsteinsdottir@isavia.is.

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

Nú vantar okkur fleiri til að vera hluti af góðu ferðalagi með okkur.
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Isavia hlaut gullmerki PwC fyrir launajafnré�i í jafnlaunaú�ekt PwC 2015 og 2016.  
Við erum stolt af þeirri niðurstöðu og er hún í takt við jafnré�isáætlun félagsins 
sem hefur það að markmiði að nýta hæfni, kra£a og kunná�u starfsmanna til fulls
án þess að kynbundin mismunun eigi sér stað.

Hringur er flugumferðarstjóri
í flugstjórnarmiðstöðinni í Reykjavík.
Hann er hluti af góðu ferðalagi.



Kraftur, eldmóður og
hellingur af hæfileikum

Fagstjóri hitaveitu 
Framtíðarsýn og þróun er mikilvægur þáttur í góðum rekstri veitukerfa. Fagstjórar okkar gegna 
þar lykilhlutverki. Meðal fjölbreyttra verkefna er mótun framtíðarsýnar, gerð hermilíkans kerfisins 
og ábyrgð á hönnunarforsendum veitnanna.
Ef þú elskar að sökkva þér ofan í verkefni, hefur reynslu af hönnun veitukerfa, býrð yfir 
frumkvæði og skipulagshæfileikum viljum við heyra í þér. Þú þarft próf í verk- eða tæknifræði og 
þekking á hermun er kostur.

Við tökum á móti umsóknum á www.veitur.is þar sem nánari upplýsingar um starfið er að 
finna. Frekari aðstoð veitir Sólrún Kristjánsdóttir starfsmannastjóri í netfanginu starf@veitur.is.

Við tökum jafnréttið alvarlega og viljum hafa fjölbreyttan hóp starfsmanna. Því hvetjum við jafnt 
konur sem karla til að sækja um.

Umsóknarfrestur er til og með 20. nóvember. 

Kynntu þér vinnustaðinn Veitur á veitur.is og á Facebook

Hjá Veitum er frábær starfsandi, mikil ánægja með stjórnendur og allur aðbúnaður fyrsta flokks. Við 
leggjum mikla áherslu á jafnvægi vinnu og einkalífs, sí- og endurmenntun og möguleika til að vaxa í starfi. 
Við rekum stærsta veitukerfi landsins og starfsmenn okkar gegna mikilvægu hlutverki við að halda 
viðskiptavinum okkar í sambandi – alla daga.

„Heildarlengd lagnanna okkar
er svipuð vegalengdinni
frá Reykjavík til Sjanghæ.”



www.skagafjordur.is

Varaslökkviliðsstjóri óskast
Brunavarnir Skagafjarðar óska eftir að ráða varaslökkviliðsstjóra. 
Starfið er laust frá og með 1. desember 2017. Í starfinu felst m.a. umsjón og þjálfun 
Brunavarnir Skagafjarðar óska eftir að ráða varaslökkviliðsstjóra. 
Starfið er laust frá og með 1. desember 2017. Í starfinu felst m.a. umsjón og þjálfun 
Brunavarnir Skagafjarðar óska eftir að ráða varaslökkviliðsstjóra. 

slökkviliðsins, daglegt eldvarnareftirlit, úttektir og yfirferð uppdrátta. 
Varaslökkviliðsstjóri telst til vakthafandi liðsheildar og sinnir útköllum þegar
þörf er á. Allar nánari upplýsingar sem og menntunar- og hæfniskröfur má 
finna á heimasíðu sveitarfélagsins www.skagafjordur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 20. nóvember 2017.Umsóknarfrestur er til og með 20. nóvember 2017.
Sótt er um starfið í íbúagátt eða á heimasíðu sveitarfélagsins. 
Svavar Atli Birgisson, slökkviliðsstjóri, svarar fyrirspurnum í síma 453-5425 eða 
með tölvupósti svavaratli@skagafjordur.is.

INNKAUPAFULLTRÚI
DISTICA ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA METNAÐARFULLAN EINSTAKLING 
SEM VILL TILHEYRA ÖFLUGUM HÓPI STARFSMANNA INNKAUPA-
DEILDAR OG SINNA MEÐ ÞEIM KREFJANDI VERKEFNUM. 

HELSTU VERKEFNI MENNTUN OG HÆFIHELSTU VERKEFNI MENNTUN OG HÆFIHELSTU VERKEFNI MENNTUN OG HÆFI

• Umsjón með innkaupum
• Vöktun á birgðastöðu 

og veltuhraða
• Samskipti við innlenda og 

erlenda birgja
• Ráðgjöf og samskipti 

við viðskiptavini
• Önnur tilfallandi verkefni

• Menntun sem nýtist í starfi 
• Reynsla af innkaupum að lágmarki 3–5 ár
• Reynsla af notkun Navision, AGR eða 

sambærilegum kerfum
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Skipulögð og öguð vinnubrögð
• Greiningarhæfni, nákvæmni og samviskusemi

Upplýsingar um starfið veita:
• HJÖRDÍS ÓSK ÓSKARSDÓTTIR

DEILDARSTJÓRI INNKAUPADEILDAR

( 665 7510 
• VILBORG GUNNARSDÓTTIR

MANNAUÐSSTJÓRI

( 824 7136

Aðeins er tekið við umsóknum um starfið 
í gegnum ráðningarvef á heimasíðu 
Distica: www.distica.is.
Umsóknarfrestur er til og með 
20. nóvember nk.
Farið verður með allar umsóknir sem 
trúnaðarmál og öllum verður svarað.

Distica sérhæfir sig í dreifingu á lyfjum, heilsuvörum, neytendavörum 
og vörum fyrir heilbrigðisþjónustu og rannsóknarstofur.
Fyrirtækið er með um 70% markaðshlutdeild í lyfjadreifingu á Íslandi.
Nánar á www.distica.is.

Pantone:
Gulur =  Pantone 158
Grár  =  Pantone 432

CMYK:
Gulur =  M = 65, Y = 100 
Grár  =   C = 15, K = 80

GILDI DISTICA ERU ÁREIÐANLEIKI, 
HREINSKIPTNI  OG FRAMSÆKNI

www.distica.is

Dýralæknir með áherslu  
á bakteríufræði

Laust er til umsóknar starf dýralæknis á Tilraunastöð 
Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum.

Dýralæknir sem ráðinn verður í starfið mun starfa á sýkla-
deild og vinna að verkefnum Keldna varðandi greiningar 
á dýrasjúkdómum, uppbyggingu og þróun grunn- og 
þjónustuverkefna, viðbragðsáætlunum vegna  smitsjúk-
dóma og verkefnum þeim tengdum. Tilraunastöðin starfar 
m.a. sem innlend tilvísunarrannsóknastofa fyrir Campylo-
bacter og sýklalyfjanæmi og tekur starfið á deildinni mið 
af því.

Starfssvið
• Yfirumsjón með daglegri starfsemi sýkladeildar Tilrauna-

stöðvarinnar, þ.m.t.
• bakteríurannsóknir
• rannsóknir á sýklalyfjanæmi
• framleiðsla á bóluefni gegn sauðfjársjúkdómum 
 af völdum baktería

• Rannsóknir og þjónusta í þágu heilbrigðiseftirlits, 
sjúkdómsgreininga og sjúkdómsvarna fyrir búfé og 
önnur dýr, í samstarfi við Matvælastofnun  og starfandi 
dýralækna

• Þróun og endurbætur á greiningaraðferðum
• Ráðgjöf innan fræðasviða Tilraunastöðvarinnar
• Innlend- og alþjóðleg samvinna
• Leiðbeining nema í námsverkefnum

Gerðar eru eftirfarandi menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættispróf í dýralækningum
• Þekking og reynsla á sviði sjúkdómsgreininga og 

bakteríufræða
• Æskilegt er að umsækjandi hafi unnið við rannsókna-

verkefni og komið að stjórnun þeirra
• Samstarfshæfni, frumkvæði og klínísk reynsla eru 

ákjósanlegir kostir

Nánari upplýsingar veita Vala Friðriksdóttir deildarstjóri 
bakteríu- sníkjudýra- og meinafræðideildar Tilrauna- 
stöðvar HÍ í meinafræði að Keldum ( sími 585-5100,  
netfang: valaf@hi.is) og Sigurður Ingvarsson forstöðu-
maður Tilraunastöðvarinnar (sími 585-5100,  
netfang: siguring@hi.is).

Umsóknir skulu sendast framkvæmdastjóra Keldna  
(netfang keldurstarf@hi.is) fyrir 30.11.2017. 
Með umsókn skal fylgja ítarleg ferilsskrá ásamt   
upplýsingum um umsagnaraðila.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum stéttarfélaga 
opinberra starfsmanna við fjármálaráðuneytið.

Við ráðningu í störf við Tilraunastöðina er tekið mið af 
jafnréttisstefnu Keldna.

Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum er háskóla-
stofnun með margþætta starfsemi. Stofnunin sinnir grunn- og 
þjónusturannsóknum á sviði dýrasjúkdóma. Tilraunastöðin sinnir 
einnig þjónustu vegna heilbrigðiseftirlits í dýrum og eftirlits með 
búvöruframleiðslu.  Upplýsingar um starfsemi Keldna er að finna 
á www.keldur.is.

Vélstjóri
FISK Seafood ehf óskar eftir vélstjóra  

á Drangey Sk 2
Umsækjandi þarf að hafa VF-II réttindi
Óskað er eftir reynslumiklum vélstjóra.

Upplýsingar gefur Jón Ingi 
í síma 825 4417
Einnig er hægt að senda 
umsókn á netfangið 
joningi@fisk.is

Við hjá HEKLU leitum að kraftmiklum og hæfileikaríkum einstaklingi til 
starfa. Starfsmaður verður hluti af sterku söluteymi og fær tækifæri að 
taka þátt í mótun og þróun þjónustu til viðskiptavina HEKLU hf.

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.

Starfsvið:
-  Sala á vara- og aukahlutum í    
    þjónustuveri og verslun.
-  Kynning á nýjungum til 

samstarfsaðila.
-  Almenn verslunarstörf.

Hæfniskröfur
-  Reynsla og menntun sem nýtist í starfi.
-  Framúrskarandi söluhæfileikar.
-  Skipulagshæfni, frumkvæði og metnaður.
-  Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum   
    samskiptum.
-  Geta til að vinna sjálfstætt.

Kraftmikill
söluráðgjafi

Umsóknir berist gegnum heimasíðu HEKLU hf. http://www.hekla.is/storf

Umsóknarfrestur er til og með 17. nóvember nk. Nánari upplýsingar um starfið  
veitir Sigríður Dröfn Ámundadóttir, mannauðsstjóri í síma 590 5000 eða gegnum 
tölvupóstfangið sigridur@hekla.is – Um fullt starf er að ræða.



Þjóðskrá Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa við skráningar 
og mat fasteigna á Fasteignaskrársviði.

Við leitum að snjöllum starfsmanni í teymi sem vinnur að skráningu og skoðun fasteigna, 
útreikningi á fasteigna- og brunabótamati og yfirferð eignaskiptayfirlýsinga. Hópurinn er 
í daglegum samskiptum við fasteignaeigendur og sveitarfélög og leggur mikla áherslu á 
lipra og ábyrga þjónustu. 

Sérfræðingur við mat og skráningu fasteigna 

Reynsla og hæfni 
• Menntun á sviði byggingarmála, fasteignasölu eða 

sambærilegt sem nýtist í starfi

• Reynsla af matsstörfum eða fasteignasölu er kostur

• Reynsla af útreikningi byggingarkostnaðar er kostur 

• Réttindi í gerð eignaskiptayfirlýsinga er kostur

• Góðir skipulagshæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð

• Góð kunnátta í íslensku

Umsóknarfrestur er til og með 27. nóvember 2017. 

Umsóknum skulu fylgja starfsferilskrár og kynningarbréf. 
Umsóknir óskast sendar á netfangið starfsumsoknir@skra.is. 

Athygli er vakin á því, að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá 
því að umsóknarfrestur rennur út. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Nánari upplýsingar veitir Guðjón Steinsson, deildarstjóri 
fasteigna skráningardeildar í gegnum netfangið gs@skra.is.

Hlutverk Þjóðskrár Íslands er að greiða götu fólks og fyrirtækja í 
samfélaginu og gæta upplýsinga um réttindi þeirra og eignir. Við 
sinnum því með því að safna, varðveita og miðla upplýsingum 
um fólk, mannvirki og landeignir. Innan starfssviðs Þjóðskrár 
er rekstur fasteignaskrár og þjóðskrár, útgefið fasteignamat 
og brunabótamat, rekstur island.is og umsjón með útgáfu 
vegabréfa.

Við leggjum ríka áherslu á jákvæð samskipti og góða samvinnu 
sem er undirstaða góðrar þjónustu. Við teljum eftirsóknarvert að 
fá til liðs við okkur þá sem vilja starfa í anda gilda okkar um 
virðingu, sköpunargleði og áreiðanleika. 

Við höfum metnað til leggja áherslu á fjölskylduvænt starfs-
umhverfi með sveigjanleika fyrir starfsmenn. Þjóðskrá Íslands 
tekur nú þátt í tilraunarverkefni um styttingu vinnuvikunnar.

www.skra.is
www.island.is

ÁREIÐANLEIKIVIRÐING

SKÖPUNARGLEÐI

Við kunnum vel að meta frumkvæði, nákvæmni og hraða í vinnubrögðum. 
Við nýtum aðferðir straumlínustjórnunar til að verða betri í dag enn í gær. 

Starfshlutfall allra starfanna er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 27.11.2017

Sótt er rafrænt um störfin á www.starfatorg.is

Lausar stöður hjá Fjársýslu ríkisins 

Hugsar þú í 
lausnum?

Dreymir þig um  
samstarf & 

teymisvinnu?

Eru 

mannleg 
samskipti 

sérsvið þitt?

Er nákvæmni 
þér í blóð borin?

Gæti verið að 
greiningarhæfni 
sé millinafnið þitt?

Ertu um borð í 

tæknihraðlestinni?

Fylgir 
þolinmæðin
þér í hvert fótmál?

Langar þig að koma

 í liðið okkar?

Sérfræðingur á fjárreiðusviði

Fjársýslan er þjónustu- og þekkingarstofnun á sviði opinberra fjármála. Stofnunin veitir fjármálatengda þjónustu til ríkissjóðs og 

ríkisaðila og annast umsýslu fjármuna. Þá hefur hún yfirumsjón með bókhaldi og uppgjörum ríkissjóðs og tryggir tímanlegar og 

áreiðanlegar upplýsingar um fjármál ríkisins.

Helstu verkefni og ábyrgð
Þróun og umsjón með rekstri ásamt, 
þjónustu við notendur innheimtukerfa 
(TBR og Orri)
Uppgjör og afstemmingar
Þátttaka í gerð leiðbeininga og kennsla 

Um sviðið
Fjárreiðusvið sér m.a. um rekstur og 
þróun Tekjubókhaldskerfis ríkisins 
(TBR) og þjónustu við innheimtumenn 
ríkissjóðs, álagningaraðila og aðra 
notendur kerfa sem eru í umsjón 
sviðsins

Hæfnikröfur
Háskólamenntun á sviði viðskiptafræða 
eða góð reynsla af ofantöldum 
verkefnum  
Góð þekking á upplýsingatæknimálum 
er æskileg
Þekking á TBR er kostur
Góð kunnátta á Excel
Skipulagshæfni
Sjálfstæði í vinnubrögðum
Frumkvæði, metnaður til að ná árangri 
og tileinka sér nýjungar
Mjög góð samstarfs- og 
samskiptahæfni

Sérfræðingur á bókhaldssviði

Helstu verkefni og ábyrgð 
Umsjón og eftirlit með bókhaldi 
tiltekinna stofnana og fjárlagaliða 
Afstemmingar og uppgjör á bókhaldi
Þátttaka í gerð leiðbeininga og kennsla

Hæfnikröfur
Háskólamenntun á sviði viðskiptafræða 
Góð reynsla af bókhaldsvinnu
Þekking á Orra er kostur
Góð kunnátta á Excel
Skipulagshæfni
Sjálfstæði í vinnubrögðum
Frumkvæði, metnaður til að ná árangri 
og tileinka sér nýjungar
Mjög góð samstarfs- og 
samskiptahæfni

Um sviðið
Bókhaldssvið hefur yfirumsjón með 
bókhaldi fyrir ríkissjóð, ráðuneyti 
og þær ríkisstofnanir sem eru í 
bókhaldsþjónustu hjá FJS

Starfsmaður á bókhaldssviði

Helstu verkefni og ábyrgð
Skráning og skönnun ógreiddra 
reikninga
Vinna með rafræna reikninga
Eftirlit með stöðu reikninga

Hæfnikröfur
Stúdentspróf og/eða góða reynsla af 
skrifstofustörfum
Skipulagshæfni
Sjálfstæði í vinnubrögðum
Frumkvæði, metnaður til að ná árangri 
og tileinka sér nýjungar
Mjög góð samstarfs- og 
samskiptahæfni

Um sviðið
Bókhaldssvið hefur yfirumsjón með 
bókhaldi fyrir ríkissjóð, ráðuneyti 
og þær ríkisstofnanir sem eru í 
bókhaldsþjónustu hjá FJS

Leynist ráðgjafi 

innra með þér?

Stingur þú 
þér á bólakaf í 
bakvinnslu?

www.fjs.is

Nánari upplýsingar veitir Pétur Ó. Einarsson mannauðsstjóri - petur.einarsson@fjs.is - sími 545-7500
Laun skv. gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélög hafa gert
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Hjúkrunarfræðingur óskast við Dvalar- 
og hjúkrunarheimilið Jaðar í Ólafsvík

Dvalar - og hjúkrunarheimilið Jaðar í Ólafsvík auglýsir eftir 
hjúkrunarfræðingi til starfa í 80-100% stöðugildi.  

Á Jaðri eru 12 hjúkrunarrými og 5 dvalarrými.
Heimilið var nýlega stækkað og allt tekið í gegn.   
Þar er vinnuaðstaða með því besta sem gerist.

Nánari upplýsingar veitir Inga Jóhanna Kristinsdóttir, forstöðu-
maður, í síma 857-6605

Skriflegum umsóknum er tilgreini menntun, fyrri störf og 2 um- 
sagnaraðila ber að skila til forstöðumanns Jaðars fyrir  20. nóvem-
ber 2017  á netfangið jadar@snb.is ellegar á póstfangið Hjarðartún 
3a, 355 Ólafsvík

Ólafsvík er einn af þremur þéttbýliskjörnum  
sem mynda sveitarfélagið Snæfellsbæ.  

Snæfellsbær er ungt sveitarfélag sem vefur sig utan um Snæfellsjökul:  Staðarsveit, Búðir, 
Breiðuvík, Arnarstapi, Hellnar, Hellissandur, Rif, Ólafsvík og Fróðárhreppur.    Í góðu veðri 
er Ólafsvík í tveggja tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík – og veðrið er að sjálfsögðu alltaf 

gott undir Jökli! 

Hér býr gott fólk sem er alltaf tilbúið til að bjóða nýja Snæfellsbæinga velkomna.  

Í Snæfellsbæ er sérstaklega fallegt umhverfi þar sem Snæfellsjökul ber hæst, enda býður 
bæjarfélagið upp á alla flóru landsins þegar kemur að landslagi, fugla- og dýralífi.  

Útivist og íþróttir er hægt að stunda hvenær sem er ársins, skíði og snjóbretti, gönguferðir, 
golf, hestamennsku, sund og margt fleira.  Nýtt glæsilegt íþróttahús er í Ólafsvík.  

Öflugt tónlistarlíf er í sveitarfélaginu og félagastarfsemi með miklum blóma.

Snæfellsbær

Forstöðumaður

• Þekking á hreinlætistækjum er kostur.

• Hæfni í mannlegum samskiptum.

• Reynsla af sölumennsku er æskileg
 en ekki nauðsynleg. 

• Stundvísi og áreiðanleiki.

• Æskilegt er að viðkomandi hafi náð 25 ára aldri.

• Þekking á pípulagnaefni er æskileg.

• Hæfni í mannlegum samskiptum.

• Reynsla af sölumennsku er æskileg
 en ekki nauðsynleg. 

• Stundvísi og áreiðanleiki.

• Æskilegt er að viðkomandi hafi náð 25 ára aldri.

TVÖ SPENNANDI OG 
SKEMMTILEG STÖRF
Menntun og reynsla Menntun og reynsla

Umsóknarfrestur er til 19. nóvember n.k. - um er að ræða framtíðarstarf. 
Nánari upplýsingar gefur sölustjóri Tengis - Arnar Árnason í síma 414 1000.
Vinsamlegast sendið umsóknir á netfangið, atvinna@tengi.is.

Sölumaður hreinlætistækja Sölumaður lagnaefnis

Gæði, þjónusta, ábyrgð - það er Tengi
Smiðjuvegi 76 • Kópavogi • Sími 414 1000 • www.tengi.is
Baldursnesi 6 • Akureyri  • Sími 414 1050 • tengi@tengi.is

Borgarsögusafn Reykjavíkur 

Verkefnastjóri á Borgarsögusafni

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut  
kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það  

margbreytilega samfélag sem borgin er.

Borgarsögusafn Reykjavíkur auglýsir eftir verkefnis-
stjóra í tímabundið starf til tveggja ára.

Ábyrgð og verksvið:
Verkefnastjóri sér um gerð húsa- og byggðakannana í hverfa-
hlutum borgarinnar ásamt varðveislumati sem er hluti af 
vinnu við deiliskipulag og hverfisskipulag.  Veitir umsagnir til 
skipulagsfulltrúa vegna deiliskipulags og breytinga á húsum. 
Veitir einstaklingum og framkvæmdaaðilum ráðgjöf um viðhald 
og viðgerðir á gömlum húsum í Húsverndarstofu. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í arkitektúr eða skipulagsfræðum með áherslu  
 á eldri hús.
• Þekking á byggingartækni og lagaumhverfi byggingar-  
 og skipulagsmála.
• Reynsla á fagsviðinu er kostur.
• Metnaður, skipulagshæfni og  frumkvæði í starfi.
• Færni í mannlegum samskiptum og sveigjanleiki.  
• Gott vald á upplýsingatækni og -miðlun.
• Mjög gott vald á íslensku og ensku, jafnt töluðu  
 sem rituðu máli.

Um Borgarsögusafn: 
Borgarsögusafn Reykjavíkur samanstendur af Árbæjarsafni, 
Sjóminjasafni, Ljósmyndasafni Reykjavíkur, Viðey og Land-
námssýningunni í Aðalstræti. Borgarsögusafn Reykjavíkur 
sinnir m.a. minjavörslu í Reykjavík í samræmi við ákvæði laga 
um menningarminjar nr. 80/2012 og  heldur skrár yfir fornleifar, 
hús og mannvirki í Reykjavík.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
hlutaðeigandi stéttarfélags. Umsóknafrestur er til og með 26. 
nóvember. Umsækjendur sæki um á heimasíðu Reykjavíkur-
borgar, www.reykjavik.is/laus-storf.  Sérstök athygli er vakin á 
markmiðum starfsmanna- og mannréttindastefnu Reykjavíkur-
borgar sem er að finna á www.reykjavik.is

Nánari upplýsingar veitir:
María Karen Sigurðardóttir, deildarstjóri minjavörslu og 
rannsókna á tölvupósti maria.karen.sigurdardottir@reykjavik.is 
og í síma 411-6300.

bmvalla.is

Starfssvið 
· Þátttaka í burðaþolshönnun einingahúsa
· Undirbúningur einingateikninga til framleiðslu og til 

skipulagsyfirvalda
· Verkefnastjórnun einingaverkefna með 

viðskiptavinum og hönnuðum þeirra
· Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
· Menntun í byggingafræði, verkfræði, tæknifræði eða 

öðru sambærilegu
· Reynsla af vinnu í Autocad og Revit nauðsynleg
· Önnur almenn tölvukunnátta
· Lipurð í samskiptum
· Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi

Starfssvið
· Undirbúningsvinna og stjórnun 

uppsetningarverkefna fyrirtækisins
· Verkstjórn og eftirlit með uppsetningu eininga
· Eftirfylgni öryggisstefnu fyrirtækisins á verkstöðum
· Skráning atvika í verkefna- og gæðakerfi 

fyrirtækisins
· Náið samstarf við framleiðslu- og söludeild 

fyrirtækisins
· Önnur tilfallandi verkefni innan fyrirtækisins

Hæfniskröfur
· Húsasmíðameistarapróf /önnur iðnaðar- eða 

tæknimenntun.
· Reynsla af störfum í byggingariðnaði
· Lipurð í samskiptum
· Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi 
· Almenn tölvukunnátta

Smellpassar þú í hópinn?
BM VALLÁ LEITAR AÐ ÖFLUGUM STARFSMÖNNUM Í 

HÚSEININGADEILD FYRIRTÆKISINS, SMELLINN

Starfsmaður í hönnunardeild Verkefnastjóri uppsetninga húseininga

BM Vallá er rótgróið og leiðandi fyrirtæki í byggingariðnaði. 

Hjá okkur starfar öflugur hópur starfsfólks við �ölbreytta 

framleiðslu og þjónustu. Við bjóðum upp á fyrsta flokks 

starfsaðstöðu með aðgang að mötuneyti. Fyrirtækið starfar eftir 

0 slysa stefnu þar sem öryggismál starfsmanna eru í forgangi 

og gæðakerfi okkar er rekið samkvæmt ISO 9001 staðlinum. 

Umsóknir sendist fyrir 20. nóvember 2017 á netfangið radning@bmvalla.is. 

Bæði störfin eru með starfsstöð í Reykjavík. Nánari upplýsingar um ofangreind störf 

veitir framkvæmdastjóri Smellinn húseininga hjá BM Vallá í síma 617 5460



Um er að ræða �ölbreytt starf á fámennum 
vinnustað. Starfið felst í hefðbundnum 
skrifstofustörfum fyrri hluta dags og viðveru  
í miða sölu seinni hluta dags. Starfs maðurinn 
vinnur að kynningar- og markaðsmálum í 
samstarfi við forstöðumann og sér jafnframt  
um innkaup og umsjón með veitingum.
 
Ráðningartími og starfshlutfall
Viðkomandi þarf að geta hafið störf  
15. desember 2017. Starfshlutafall er 100%
 
Menntunar og hæfniskröfur
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Góð íslensku og ensku kunnátta.
• Háskólamenntun er kostur.
• Sjálfstæði, ögun og skipulag í vinnubrögðum.
• Framúrskarandi hæfni  

í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði og metnaður  

til að ná árangri í starfi.
• Þekking á tónlistarsenu landsins er kostur.
 
Launakjör
Starfskjör samkvæmt VR-samningum.
 
Umsóknarfrestur er til og með  
15. nóvember 2017.
Upplýsingar gefur Aino Freyja, forstöðumaður,  
í síma 44 17 502 á milli kl. 10 – 12 virka daga.  
Einnig má senda fyrirspurn á aino@salurinn.is.
 
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt  
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

 SALURINN

AUGLÝSIR 
EFTIR 
FJÖLHÆFUM 
STArFS-
MANNI

REIR ehf, LAUGAVEGUR 7, 101 REYKJAVÍK

VERKSTJÓRI
Á SVIÐI BYGGINGA-
FRAMKVÆMDA
Reir ehf. fasteignafélag í umfangsmiklum byggingar-
framkvæmdum á höfuðborgarsvæðinu leitar að 
kraftmiklum og úrræðagóðum verkstjóra með góða 
samskiptafærni til að stýra framkvæmdum á verkstað.
Starfið felst í verkstjórn vegna byggingaframkvæmda, 
skipulag starfsmanna í byggingarflokki og utan-
umhald um verk hverju sinni.

Reynsla af bygg ing ar störfum er skilyrði.

Umsóknir sendist á netfangið arni@reir.is 
Nánari upplýsingar veitir Árni Guðlaugsson
(arni@reir.is / gsm 788-7599)
Umsóknarfrestur er til 21. nóvember en unnið
er úr umsóknum jafnóðum og þær berast.
Reir bíður upp á öruggt vinnuumhverfi
og samkeppnishæf laun.

Er verið að leita að þér?
RÁÐUM EHF • Vegmúla 2, 108 Reykjavík • Sími 519 6770 • radum@radum.is

– VERKIN  TALA
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Viðgerðarmaður  
á vélaverkstæði óskast
Við óskum eftir að ráða starfsmann á verkstæði 
í fullt starf. Reynsla af vélaviðgerðum er æskileg 
og menntun augljós kostur. Mikilvægt er að við-
komandi sé jákvæður, með ríka þjónustulund og 
eigi gott með samskipti við viðskiptavini.

Allar upplýsingar veitir Guðmundur  
í síma 894 0617, en allar umsóknir skal 
senda á netfangið thjonusta@velfang.is

Vélfang ehf. er sölu- og þjónustuaðili á sviði vinnu- og landbún-
aðarvéla. Helstu vörumerki eru JCB, CLAAS og FENDT. 
Vélfang ehf. var valið Framúrskarandi fyrirtæki 2015. Hjá Vélfangi 
starfar hópur fólks sem hefur það að markmiði að veita viðskipta-
vinum sínum framúrskarandi þjónustu og nú vantar einn í liðið.
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Málefni fatlaðs fólks
»    Framtíðarstarf - Smárahvammur
»    Starfsmaður - Hæfingarstöðin Bæjarhrauni
»    Þroskaþjálfi afleysing - Hæfingarstöðin Bæjarhrauni

Grunnskólar
»    Frístundaleiðbeinandi - Áslandsskóli
»    Grunnskólakennari í mótttökudeild - Hvaleyrarskóli
»    Faggreinakennari - Lækjarskóli
»    Skólaliði - Lækjarskóli
»    Stuðningsfulltrúi - Lækjarskóli
»    Frístundaleiðbeinandi í Krakkaberg - Setbergsskóli
»    Skólaliði í íþróttahús - Setbergsskóli
»    Stuðningsfulltrúi í Krakkaberg - Setbergsskóli
»    Frístundaleiðbeinandi - Skarðshlíðarskóli
»    Skólaliði - Víðistaðaskóli

Leikskólar
»    Leikskólakennari - Arnarberg
»    Leikskólakennari - Álfasteinn
»    Deildarstjóri - Hlíðarberg
»    Leikskólakennari - Hlíðarberg
»    Leikskólakennari - Hlíðarendi
»    Sérkennslustjóri - Hlíðarendi
»    Leikskólakennari - Hvammur
»    Deildarstjóri - Hörðuvellir
»    Leikskólakennari - Hörðuvellir
»    Leikskólakennari - Leikskólinn Tjarnarás
»    Leikskólakennari - Vesturkot
»    Leikskólakennari - Víðivellir
»    Þroskaþjálfi - Víðivellir
»    Þroskaþjálfi hlutastarf - Víðivellir

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
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Vinnumálastofnun

Þjónusturáðgjafi

Helstu verkefni:

•	 Fagleg og persónuleg ráðgjöf til þjónustuþega um 
réttindi, skyldur og þjónustuleiðir í samræmi við lög 
og reglur og þarfir hvers og eins.

•	Að veita fyrirmyndarþjónustu til þjónustuleitenda 
í móttöku á þjónustuskrifstofu, í gegnum síma, 
netspjall og tölvupóst.

•	Aðstoð við fyrstu skref í atvinnuleitinni, umsóknir, 
óskastörf og ferilskrá.

•	Meðhöndlun og úrvinnsla umsókna.

Menntunar- og hæfnikröfur:

•	Háskólapróf sem nýtist í starfi s.s. á sviði 
félagsvísinda og lögfræði.

•	Metnaður fyrir því að veita fyrirmyndarþjónustu.

•	Samskipta- og skipulagshæfni.

•	Vilji til að læra og takast á við nýja hluti.

•	Mjög góð íslenskukunnátta bæði 
munnleg og skrifleg.

•	Mjög góð enskukunnátta bæði 
munnleg og skrifleg.

Vinnumálastofnun leitar að þjónusturáðgjöfum til starfa á þjónustuskrifstofu VMST 
á höfuðborgarsvæðinu til að veita þeim sem til stofnunarinnar leita fyrstu ráðgjöf 
og þjónustu. Stofnunin er að efla og styrkja framlínuráðgjöf sína og munu nýir 
þjónusturáðgjafar taka þátt í að móta starfið. Leitað er eftir einstaklingum 
sem eiga auðvelt með að tileinka sér gildi Vinnumálastofnunar:  
Fyrirmyndarþjónusta; Virðing; Áreiðanleiki.

Vinnumálastofnun   Kringlunni 1, 103 Reykjavík   Sími 515 480 www.vmst.is

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki

Laun eru samkvæmt stofnanasamningi 
Vinnumálastofnunar og viðkomandi stéttarfélags.

Sækja skal um starfið á Starfatorgi: www.starfatorg.is.  
Starfið er með númerið 201711/1740

Umsóknarfrestur er til og með 29. nóvember 2017.

Nánari upplýsingar um starfið veita  
Íris Guðmundadóttir forstöðumaður (iris.
gudmundsdottir@vmst.is) og Vilmar Pétursson 
mannauðsstjóri (vilmar.petursson@vmst.is) í 
síma 515-4800 eða með fyrirspurn í tölvupósti. 

Samskiptastjóri
Umsóknarfrestur er til og með  
27. nóvember nk.

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

Veðurstofa Íslands nýtur mikils traust í 
samfélaginu. Mikilvægt er að viðhalda því 
trausti sem verður m.a. gert með því að 
vinna eftir framsækinni samskiptastefnu.

Veðurstofa Íslands er opinber stofnun 
sem heyrir undir umhverfis- og auðlinda-
ráðuneytið. Hjá stofnuninni starfa um 135 
manns með fjölbreytta menntun og starfs-
reynslu sem spannar mörg fræðasvið. Auk 
þess starfa um 110 manns við athugana- og 
eftirlitsstörf víðsvegar um landið. Hlut verk 
stofn un ar innar er öflun, varðveisla og 
úrvinnsla gagna, sem og miðlun upp lýs-
inga á helstu eðlisþáttum jarðarinnar, 
þ.e. lofti, vatni, jörð, snjó, jöklum og 
hafi. Starfsemin fer fram á fjórum sviðum: 
Eftirlits- og spásviði, Fjármála- og 
rekstr ar sviði, Athugana- og tæknisviði 
og Úrvinnslu- og rannsóknasviði. 
Nánari upplýsingar um stofnunina má 
finna á heimasíðu hennar www.vedur.is

Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða í nýtt 
starf samskiptastjóra. Samkiptastjóri ber m.a. 
ábyrgð á að setja upp og innleiða samskipta-
stefnu stofnunarinnar, framfylgja henni með 
faglegumvinnubrögðum og nútíma tækni. 
Star�ð heyrir undir Skrifstofu forstjóra og 
mun viðkomandi sitja í framkvæmdaráði 
stofnunarinnar. 

Meginhlutverk 
  Ábyrgð á verkefnum og verkferlum 

tengdum samskiptum við ytri og innri aðila 
þar með talið verkferlum og leiðbeiningum 
er tengjast samskiptum í atburðum

  Ábyrgð á upplýsingamiðlun stofnunarinnar 
þ.m.t. hvaða miðlar eru notaðir, samnýting 
þeirra, hagnýting nýrrar tækni og hvernig 
best er að ná til einstakra markhópa

  Heldur utan um formleg innlend og alþjóð-
leg tengslanet stofununarinnar auk þess að 
halda utan um samskipti við innlenda og 
erlenda samstarfs- og hagsmunaaðila

  Heldur utan um samskipti við �ölmiðla 
og skipulagningu viðburða á vegum 
stofnunarinnar

  Fylgist með þróun á sviði samskipta-
stjórnunar og sinnir faglegri ráðgjöf við 
stjórnendur og starfsmenn

Menntunar- og hæfniskröfur 
  Háskólapróf sem nýtist í star�: s.s. 

�ölmiðla-, samskipta-, markaðs- og eða 
upplýsingafræði

  Framhaldsmenntun æskileg
  Haldgóð reynsla af �ölmiðlun, samskipta-

stjórnun, upplýsinga- og eða markaðs- og 
kynningarmálum

  A�urða hæfni til að miðla upplýsingum í 
gegnum mismunandi samskiptamiðla

  A�urða hæfni í mannlegum samskiptum
  Frumkvæði og metnaður og hæfni til að 

leiða verkefni og hópa
  Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku 

og ensku
  Skipulög vinnubrögð

Laun taka mið af kjarasamningum ríkisins og 
viðeigandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um star�ð veita  
Inga S. Arnardóttir, inga@hagvangur.is og 
Gyða Kristjánsdóttir, gyda@hagvangur.is, 
hjá Hagvangi.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um 
að sækja um star�ð á heimasíðu Hagvangs, 
www.hagvangur.is

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Hjúkrun aldraðra
• Ákveða, skipuleggja og veita hjúkrunarmeðferð
• Er nánasti samstarfsmaður deildarstjóra og  
 vinnur að skipulagningu á starfsemi deildar í  
 samráði við hann
• Fylgjast með nýjungum í faginu
• Ábyrgð á rekstri og mönnun deildar í fjarveru 
 hjúkrunardeildarstjóra
• Er leiðandi í klínísku starfi og framþróun   
 hjúkrunar og umbóta á deildinni
• Vinnur náið með hjúkrunardeildarstjóra að   
 mótun liðsheildar
• Sérstök ábyrgð á tilteknum verkefnum sem   
 honum eru falin

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Íslenskt hjúkrunarleyfi
• Jákvætt viðmót og framúrskarandi  
 samskiptahæfni
• Frumkvæði, skipulögð vinnubrögð og faglegur  
 metnaður til að ná árangri
• Leiðtogahæfni
• Þekking á verkefnastjórnun og umbótastarfi
• Góð íslenskukunnátta

Um er að ræða tvö störf. Störfin eru laus nú þegar eða eftir 
nánara samkomulagi. 

Starfshlutfall og starfsfyrirkomulag er eftir samkomulagi..

Nánari upplýsingar veitir Guðný H. Guðmundsdóttir 
framkvæmdastjóri hjúkrunar í síma 522-5600. 
Umsóknarfrestur er til 
3. desember n.k.og skila 
skal umsóknum á gudny@skjol.is
Umsóknum skal fylgja náms- og 
starfsferilskrá ásamt afritum 
af prófskírteinum. 

Lausar stöður aðstoðardeildarstjóra



EMBEDDED SOFTWARE DESIGNER

ELECTRONICS DESIGNER

MECHANICAL ENGINEER

The embedded software designer will work on developing state of the art microcontroller controlled medical products to 

improve people’s mobility. The embedded software designer will be part of an interdisciplinary team within R&D, working 

closely with other R&D units.

The electronics designer will work on developing state of the art microcontroller controlled medical products to improve 

people’s mobility. The electronics designer will be part of an interdisciplinary team within R&D, working closely with 

other R&D units.

The mechanical engineer will work on developing state of the art microcontroller controlled medical products to improve

people’s mobility.  The mechanical engineer will be part of an interdisciplinary team within R&D, working closely with 

other R&D units.

RESPONSIBILITIES
•   Embedded software programming with C/C++ for devices

     running the ARM architecture

•   Participation in requirements analysis together with internal

    and external partners

•   Documentation of code and testing activities

•   Development of suitable testing equipment and methods

•   Software verification according to international standards

•   Participation in risk management activities

RESPONSIBILITIES
•   Design of electronics architecture based on existing modules,

     including power electronics, FPGA, Arm Cortex MCU and

    communication channels

•   PCB design

•   Participation in FPGA coding

•   Participation in requirements analysis together with internal

    and external partners

•   Documentation and testing activities

•   Development of suitable testing equipment and methods

•   Participation in risk management activities

RESPONSIBILITIES
•   Hardware design on both system- and component-levels, including

    molded parts, soft padding components and lightweight structural

    components

•   Cooperation with prototyping labs and aesthetic design teams

•   Optimization of hardware for manufacturing, cost and performance

•   Participation in requirements analysis together with internal and

    external partners

•   Documentation and testing activities

•   Development of suitable testing equipment and methods

•   Verification of mechanical parts according to international standards

•   Participation in risk management activities

QUALIFICATIONS
•   University degree in field related to software development

•   Minimum of 5 years’ experience in programming of

    embedded systems

•   Experience with feedback control systems preferred

•   Experience in medical device development preferred

•   Strong analytical and problem solving capabilities

•   Highly proficient in spoken and written English

QUALIFICATIONS
•   University degree in field related to electronics development

•   Minimum of 5 years’ experience in design of electronics 

•   Experience in EMC/EMI compliance preferred

•   Experience in FPGA preferred

•   Experience in medical device development preferred

•   Strong analytical and problem solving capabilities

•   Highly proficient in spoken and written English

QUALIFICATIONS
•   University degree in mechanical engineering

•   Minimum of 5 years’ experience in mechanical development

•   Highly proficient in SolidWorks

•   Experience in injection molding preferred

•   Experience in Finite Element Analysis preferred

•   Experience in medical device development preferred

•   Strong analytical and problem solving capabilities

•   Highly proficient in spoken and written English

Application period ends November 19th, 2017.
Please apply on our website: ossur.is/mannaudur under the appropriate position.
For further information contact Human Resources +354 515 1300.

Össur is a leading global provider of non-invasive orthopaedics with
2800 employees in over 20 countries worldwide.
The core values of the company are Honesty – Frugality – Courage. WWW.OSSUR.COM

Ljósmóðir eða hjúkrunarfræðingur
Við viljum bæta við okkur ljósmóður eða hjúkrunarfræðingi  
á IVF klíníkina Reykjavík. IVF klíníkin Reykjavík er einkarekin 
deild sérhæfð í rannsóknum og meðferðum á ófrjósemi. Við 
framkvæmum til dæmis  tæknisæðingar, glasafrjóvganir og 
smásjárfrjóvganir.  Við vitum að meðferð sem mætir þörfum 
sjúklinganna og tekur tillit til  bæði líkamlegra og sálrænna 
þátta er forsenda þess að ná besta mögulega árangri. 

IVF klíníkin Reykjavík er rekin af IVF Sverige  sem er 
stærsti aðilinn í meðferðum á ófrjósemi á Norðurlöndunum.  
Fyrirtækið er samsett af 8 tæknifrjóvgunardeildum í Svíþjóð, 
Noregi og Íslandi með 150 starfsmenn.

Verkefni

IVF klíníkin er að leita að starfsmanni til að sinna fjölbreytt-
um verkefnum í þverfaglegu teymi.  Verkefnin sem tilheyra 
starfinu eru samskipti við  sjúklinga á staðnum,  í síma og 
tölvu, vinna við  eggheimtur, fósturfærslur og tæknisæðing-
ar. 

Ert það þú sem við erum að leita að?

Við erum að leita að þér sem ert með ljósmóður- eða 
hjúkrunarfræði  menntun.  Það er kostur ef þú hefur reynslu 
af  kvenskoðunum og ómskoðunum. 

Vinnan okkar er teymisvinna og því er mjög mikilvægt að 
þú hafir mjög góða samskiptahæfileika og njótir þess að 
vinna með öðrum. Fyrir þér eru gæðastarf og nákvæmni 
sjálfsagðir hlutir og þú ræður við að vinna skilvirkt og af 
yfirvegun á álagstoppum.  Þú hefur ríka ábyrgðartilfinningu, 
þjónustulund og  metnað til að sinna  markmiðum deildar-
innar um stöðugar framfarir  í þágu sjúklinganna.

Vinnutími

80-100% starf sem unnið er frá 7-17  á virkum dögum.   
Í fyrstu verður ráðið til reynslu í 6 mánuði.

Umsóknir

Sendu okkur umsókn á brynja.karlsdottir@ivfklinikin.is  og 
segðu okkur frá hversvegna þú sækist eftir starfinu og láttu 
starfsferilsskrá fylgja með. Umsóknarfrestur er til  
20. nóvember  og viðtöl fara fram í desember.

MótX 
leitar að vönum 
mótamönnum

MótX óskar eftir því að ráða
vana mótamenn í öflugt mæl-
ingargengi til starfa sem fyrst. 

Mikil vinna og 
góður starfsandi.

Hægt er að senda inn umsókn á 
tölvupóstfangið motx@motx.is

  eða hafa samband við Guðmund  
      í síma 861 2736

Hlíðasmára 19 | 201 Kópavogur | sími 898 8872 | www.motx.is

Sérfræðingar í                  
ráðningum   

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is
lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is
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Íshella 10 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100

Uppsetning 
og viðhald á

iðnaðarhurðum
Óskum eftir að ráða öflugan starfsmann við 
uppsetningu og viðhald á iðnaðarhurðum.

 Viðkomandi þarf að vera handlaginn, 
vandvirkur, með ríka þjónustulund 

og geta unnið sjálfstætt.

 Talað og lesið íslensku og hafa bílpróf.

 Umsóknir sendist á
 joi@hedinshurdir.is

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga leitar að 
áhugasömum og drífandi einstaklingi í starf fulltrúa á 
skrifstofu frá og með 1. janúar næstkomandi. 

Um er að ræða �ölbreytt og kre�andi framtíðarstarf
í 100% starfshlutfalli.

Starfssvið: 
•   Almenn skrifstofustörf 
•   Umsjón með  orlofsvef og úthlutun úr orlofssjóði
•   Umsjón með félagaskrá félagsins 
•   Tengsl við stjórnir vísinda- og orlofssjóðs 
•   Umsjón með skjalavinnsluker� félagsins 
•   Umsjón með �arfundabúnaði félagsins 
•   Auglýsingaö�un fyrir Tímarit hjúkrunafræðinga 
•   Önnur tilfallandi verkefni   

Hæfniskröfur:
•   Stúdentspróf eða önnur haldbær menntun sem 
     nýtist í star� 
•   Frumkvæði og sjálfstæði í star� 
•   Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti
•   Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum 
•   Framúrskarandi þjónustulund og jákvæðni
•   Góð almenn tölvukunnátta, t.d. í word og excel 
•   Skipulagshæ�leikar og góð y�rsýn y�r verkefni 
•   Þekking á tölvukerfunum DK og Hannibal er kostur 

Umsókn og ferilskrá sendist á gudbjorg@hjukrun.is.

Nánari upplýsingar veitir Guðbjörg Pálsdóttir, 
formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, í síma 
540-6400 eða í tölvupósti gudbjorg@hjukrun.is. 

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum 
tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur 
verið tekin.

Umsóknarfrestur er til og með 30. nóvember 2017.

Fulltrúi á skrifstofu

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.



Starfsmaður í mötuneyti í  
Menntaskólanum í Kópavogi

Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða starfsmann í 
mötuneyti skólans. Um er að ræða hlutastarf og er vinnutími frá kl. 
09:00-13:00. Starfið felur í sér afgreiðslu, undirbúning málsverða 
og frágang. Æskilegt er að umsækjandi hafi reynslu af vinnu í 
mötuneyti og/eða menntun á þessu sviði.

Áríðandi er að viðkomandi eigi gott með samskipti og sé  
þjónustulipur.
Laun eru skv.  samningi SFR- stéttarfélags í almannaþjónustu og 
fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs.

Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu skólans í síma 594 4000 
hjá skrifstofustjóra eða umsjónarmanni mötuneytis.

Skólameistari

Byggingarfulltrúi

Helstu verkefni

Hæfniskröfur til starfsins

Sérfræðingur á sviði skipulags- og tæknimála .

Hæfniskröfur

Í boði eru

Umsóknarfrestur er til og með 20. nóvember nk.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf.
stra@stra.is www.stra.is

Sveitarfélagið Hornafjörður auglýsir laus til umsóknar störf
byggingarfulltrúa og sérfræðings á sviði skipulags- og tæknimála

Hornafjörður er blómstrandi 2200 manna samfélag sem byggir á sjávarútvegi og ferðaþjónustu. Öflugt
menningar- og félagslíf er í sveitarfélaginu og fjölbreytt íþróttastarf fyrir börn og ungmenni. Öll almenn þjónusta
er til staðar og má þar nefna m.a. tónskóla, líkamsrækt, knatthús, sundlaug og heilbrigðisstofnun. Samgöngur
til Hafnar eru greiðar, beint flug og strætó

ber ábyrgð á byggingarmálum og hefur eftirlit með mannvirkjagerð sem fellur undir 1. og 2.
mgr. 9. gr. laga um mannvirki nr.160/2010. Byggingarfulltrúi skal hafa löggildingu sem hönnuður skv. 25.gr.
laga um mannvirki.

byggingarfulltrúa eru að annast móttöku og afgreiðslu byggingarleyfisumsókna vegna
byggingarleyfisskyldra framkvæmda, stöðuleyfa og fyrirspurna auk útgáfu byggingarleyfa að skilyrðum
uppfylltum. Byggingarfulltrúi annast að auki eftirlit með byggingarframkvæmdum og frágangi þeirra, sem og
umhverfi lóða til samræmis við samþykkt gögn, skilmála, byggingarreglugerð og lög sem því tengjast. Hann
vinnur að stefnumótun innan sviðsins, situr fundi skipulagsnefndar undir fundargerðum byggingarfulltrúa auk
annarra þeirra faglegu starfa er falla til hverju sinni.

eru að umsækjendur hafi háskólamenntun á sviði byggingarmála, löggildingu í
mannvirkjahönnun og haldgóða þekkingu á sviði byggingar- og umhverfismála, reynsla á umræddu sviði er
jafnframt æskileg. Áhersla er lögð á lipurð í mannlegum samskiptum, fagmennsku, frumkvæði og metnað til
árangurs í starfi.

annast fjölbreytt störf á sviðinu, hann hefur m.a yfirumsjón
með tölvumálum sveitarfélagsins, annast greiningarvinnu ýmiskonar, áætlanagerð auk annarra sérhæfðra
verkefna skv. beiðni skipulagsstjóra hverju sinni.

eru að umsækjendur hafi háskólamenntun, sem nýtist í starfið. Reynsla af störfum innan
stjórnsýslunnar er æskileg, auk góðrar íslensku- og enskukunnáttu í ræðu og riti. Áhersla er lögð á marktæka
þekkingu og reynslu á sviði upplýsingatækni/tölvumála.

áhugaverð framtíðarstörf í barnvænu umhverfi þar sem öll nútíma þægindi eru til staðar, næg
atvinnutækifæri, gott tómstundar- og félagslíf í friðsælu og framsæknu bæjarfélagi. Laun verða í samræmi við
kjarasamning launanefndar sveitarfélags og viðeigandi stéttarfélaga. Sjá einnig á heimasíðu
www.hornafjordur.is.

Gengið verður frá ráðningum fljótlega.

veitir nánari upplýsingar um starfið í síma: 588-3031 alla virka daga frá
kl.13-15. Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt meðfylgjandi gögnum til , sjá nánar

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan til 3. tölul. 2. mgr. 2. gr.
reglna um auglýsingar á lausum störfum nr. 464/1996, með síðari breytingum, sem settar eru með stoð í 2. mgr. 7. gr. laga nr.
70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningar hefur
verið tekin.

Öryggisvörður
Laust er til umsóknar starf öryggisvarðar við Stofnun 
Árna Magnússonar í íslenskum fræðum við Suðurgötu. 
Meginverkefni öryggisvarðar eru:
- almenn öryggisgæsla á stofnuninni utan skrifstofutíma;
- umsjón með húsnæði stofnunarinnar.

Um er að ræða fullt starf á vöktum í Árnagarði  
frá 1. janúar 2018.
Leitað er eftir áreiðanlegum og stundvísum starfsmanni 
með hreint sakavottorð. Æskilegt er að viðkomandi hafi 
reynslu af öryggisgæslu eða tengdum störfum og sé vanur 
tölvupóstsamskiptum. Viðkomandi þarf að vera lipur í 
samskiptum. Stúdentspróf eða iðnmenntun er kostur. 

Starfið heyrir undir stjórnsýslusvið stofnunarinnar.
Umsóknir skulu berast til Stofnunar Árna Magnússonar í 
íslenskum fræðum á rafrænu formi á netfangið sigurborg.
stefansdottir@arnastofnun.is. Öllum umsóknum verður 
svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins 
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 
Laun eru skv. kjarasamningi SFR og fjármála- og 
efnahagsráðherra f.h. ríkissjóðs.

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

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

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Sigurborg Stefánsdóttir, fjármálastjóri stjórnsýslusviðs, 
sigurborg.stefansdottir@arnastofnun.is  eða í síma 
525 4010.

Umsóknarfrestur er til 30. nóvember 2017

Starfsmaður á 
tæknisvið

Við leitum að rafeindafræðing, 
mekatrónískum hátæknifræðing eða 
manni með sambærilega menntun.

Umsókn með upplýsingum um 
menntun og starfsreynslu skal 
senda á jon@velasalan.is merkt 
„Tæknisvið“ fyrir 15. des. nk.

www.velasalan.iswww.velasalan.is

NEED A JOB?
AÞ-Þrif is looking for people
– full time and part time jobs 

PROFESSIONALISM
GOOD SERVICE 
HONESTY

AÞ-Þrif is looking for people to hire, both 
for full time job and part time job.
Preferably between 20–40 years of age, icelandic 
and/or english speaking with driving license.
Clean criminal record required.

Please apply via www.ath-thrif.is or send email: 
gerda@ath-thrif.is
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Ístak er leiðandi fyrirtæki á íslenskum verktakamarkaði. Starfsfólk Ístaks starfar víðsvegar 
um landið sem og erlendis. Ístak var stofnað árið 1970 og hefur annast ýmis verkefni, 
svo sem virkjanir, stóriðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð auk flugvalla, ennfremur 
húsbyggingar fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, fyrirtæki og einstaklinga. Ístak hefur 
mikla hefð fyrir samvinnu við dönsk verktakafyrirtæki og er í eigu danska verktakans Per 
Aarsleff, sem er með yfir 4.500 starfsmenn í ýmsum heimsálfum. Ístak leggur áherslu á 
verkefni á Íslandi, Færeyjum og á Grænlandi.

Kranastjórnandi
Ert þú kranastjórnandi sem hefur áhuga á að taka þátt í fjölbreyttum verkefnum fyrirtækisins?
Ístak leitar að kranamanni til að stýra mobile krana á verkefnum Ístaks á höfuðborgarsvæðinu. 

Leitað er að aðila sem:

•  hefur gild vinnuvélaréttindi í flokki B.
• hefur gild ökuréttindi í flokki B og C.
•  hefur haldgóða reynslu af stjórnun  
    mobile krana.
•  er stundvís og reglusamur.
 

Við leitum að stundvísu og reglusömu fólki sem sýnir metnað í starfi og vill ráðast í verkefni 
framtíðarinnar með okkur. Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst.

Allar nánari upplýsingar um starfið gefur Hörður Gunnarsson  í síma 897 7446 eða í  
tölvupósti á hordurg@istak.is.

Ístak býður upp á:

• Öruggt vinnuumhverfi
• Samkeppnishæf laun
• Góðan aðbúnað á vinnustað
• Reynslumikla og trausta stjórnendur   

Ístak  -  Bugðufljóti 19  -  270 Mosfellsbær  -  Sími 530 2735  -  www.istak.is

Yfirbókavörður (100%)
Ert þú einstaklingurinn sem við leitum að?

Norræna húsið leitar að öflugum einstaklingi til að leiða 
bókasafn Norræna hússins. Viðkomandi kemur til með að 
hafa mótandi áhrif á starfsemi bókasafnsins, stuðla að 
frekari uppbyggingu þess og þróun, ásamt því að taka þátt í 
fjölbreyttri starfsemi hússins.

Helstu verkefni
• Móta markmið og stefnu bókasafnsins og fylgja þeim eftir í  
 samstarfi við stjórn og  starfsmenn hússins
• Vinna markvisst að markmiðum Norrænu  
 ráðherranefndarinnar s.s. um  v     jafnrétti, börn og ung  
 menni, sjálfbærni, tæknivæðingu og nýja norðurlandabúa
• Hafa umsjón með daglegri starfsemi og rekstri safnsins
• Hafa frumkvæði og virka aðkomu að viðburðum Norræna   
 hússins, sér í lagi á sviði bókmennta og bókasafnsins

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun í bókasafns- og upplýsingafræði
• Reynsla af stjórnun bókasafna æskileg
• Þekking á Gegni bókasafnskerfi eða sambærilegum kerfum  
 svo og skjalavörslu
• Góð kunnátta í a.m.k. einu norðurlandamálanna, íslensku   
 og ensku, ásamt færni til að tjá sig á þessum málum í ræðu  
 Qog riti
• Frumkvæði og aðlögunarhæfni til að vinna að fjölbreyttum   
 verkefnum, skipulags- og samskiptahæfni auk hæfni til að   
 leiðbeina og stýra verkefnum
• Færni í Office 365 og þekking á samfélagsmiðlum æskileg

Umsóknir skulu fylltar út á www.norden.org. 
Umsóknarfrestur er til og með 15. nóvember 2017 og staðan 
laus frá 2. apríl 2018. Með umsókninni þarf að fylgja starfs-
ferilskrá og stutt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í 
starfið. Umsókn skal vera á dönsku, sænsku eða norsku.

Ráðið er í starfið til fjögurra ára með möguleika á fram-
lengingu ráðningarsamnings í fjögur ár í viðbót skv. reglum 
Norrænu ráðherranefndarinnar. Upplýsingar um starfið veitir 
Þórunn Stefánsdóttir thorunnst@nordichouse.is og Margrét 
I. Ásgeirsdóttir margret@nordichouse.is. Ekki er tekið á móti 
umsóknum sem berast á þessi netföng. Upplýsingar um 
Norræna húsið má finna á www.norraenahusid.is

Norræna húsið í Reykjavík er norræn menningarstofnun með 
áherslu á bókmenntir, tungumál, arkitektúr, hönnun, börn 
og ungmenni og sjálfbæra þróun. Markmið hússins eru að 
koma norrænni menningu á framfæri og styrkja tengsl við 
hin Norðurlöndin. 
Norræna húsið er leiðandi afl í íslensku menningarlífi og 
húsið er eitt af meistara verkum Alvars Aalto. Árið 2018 
fagnar Norræna húsið  
50 ára starfsafmæli.

Verkefnisstjóri 
Stjórn Hins íslenska biblíufélags auglýsir laust til umsóknar 
50% starf verkefnisstjóra hjá félaginu.   Miðað er við að 
verkefnisstjóri hefji störf 12. janúar 2018.  

Verkefnisstjóri annast daglegan rekstur Biblíufélagsins og 
sinnir þeim störfum sem stjórnin felur honum.  Starfslýsing, 
lög félagsins og fleiri upplýsingar má finna á vef félagsins, 
biblian.is.

Þekking á Biblíunni er nauðsynleg sem og áhugi á að koma 
henni á framfæri og efla notkun hennar og áhrif í sam-
félaginu.  Reynsla af fjáröflun, rekstri og félagsstörfum er 
æskileg.    

Umsækjendur geri skriflega grein fyrir persónulegum  
upplýsingum, menntun sinni, starfsferli, samskipta- 
hæfileikum og öðru því sem þeir óska eftir að taka fram.

Umsóknir skulu sendar til Hins íslenska biblíufélags,  
Laugavegi 31, 101 Reykjavík.

Umsóknarfrestur er til 16. nóvember n.k.

Umsóknarfrestur er til og með 19. nóvember 2017. 
Þú sækir um starfið á vefnum okkar, airicelandconnect.is/umsokn. 
Þar finnur þú líka allar upplýsingar um starfið, hæfniskröfur og fylgigögn. 

Við hlökkum til að heyra frá þér.

Starfið:  
• Ábyrgð á viðhaldi fargjalda og skilmála 

• Skráning fargjalda og skilmála til ATPCO

• Eftirlit, leiðrétting og eftirfylgni gallaðra bókana

• Samskipti við ferðaskrifstofur

• Teymisvinna þvert á deildir 

Hæfniskröfur: 
• Menntun og/eða reynsla sem nýtist í star�

• Góð kunnátta á Amadeus er skilyrði, þekking á 
öðrum GDS kerfum er kostur

• Þekking á ATPCO fargjaldaskráningu er æskileg

• Þekking á Radixx er kostur

• Góð ritfærni á ensku og íslensku er skilyrði, færni í 
dönsku er kostur

• Hreint sakavottorð

Okkur vantar GDS
sérfræðing í hópinn

Sérfræðingur í GDS kerfum
Við óskum eftir að ráða sérfræðing til að sinna viðhaldi, breytingum og uppfærslum í GDS dreifikerfum 
(Global Distribution Systems).
Í boði er góður vinnustaður, fjölbreytt starf og frábærir vinnufélagar. Áhersla er lögð á jákvætt viðhorf, góða 
samskiptahæfni, fagmennsku og metnað í starfi. Umsækjendur þurfa að vera nákvæmir og talnaglöggir.
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Okkur vantar 
Aðstoðarmann  í prentsal 

Hér er um framtíðarstarf að ræða.

Starfsreynsla í prentsmiðju er kostur 
en ekki skilyrði.

Óskum eftir jákvæðum einstakling með ríka 
þjónustulund, sem á auðvelt 

með mannleg samskipti.

Áhugasamir hafi samband við 
Halldór; halldor@isafold.is sími: 664 0302 eða 

Kjartan; kjartan@isafold.is sími: 664 0315

Ísafoldarprentsmiðja er eitt af elstu fyrirtækjum landsins, stofnuð 1877. 
Hjá fyrirtækinu starfa 60 manns. Ísafoldarprentsmiðja býður 

heildarlausnir í prentþjónustu og er leiðandi í hagkvæmum lausnum.

Suðurhraun 1
Garðabæ

Sími: 595 0300
www.isafold.is 

u u u u

u u u u

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Sérfræðingur Þjóðskrá Íslands Reykjavík 201711/1766
Samskiptastjóri Veðurstofa Íslands Reykjavík 201711/1765
Náms- og starfsráðgjafi Háskóli Íslands, náms- og starfsráðgj. Reykjavík 201711/1764
Sérfræðingur Fjársýsla ríkisins, bókhaldssvið Reykjavík 201711/1763
Starfsmaður Fjársýsla ríkisins, bókhaldssvið Reykjavík 201711/1762
Sérfræðingur Fjársýsla ríkisins, fjárreiðusvið Reykjavík 201711/1761
Sérfræðingur Seðlabanki Íslands Reykjavík 201711/1760
Framhaldsskólakennari, íslenska Menntaskólinn að Laugarvatni Laugarvatn 201711/1759
Verkefnastjóri Háskóli Íslands, Nemendaskrá Reykjavík 201711/1758
Sálfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201711/1757
Aðstoðarmaður þjóðgarðsvarðar Vatnajökulsþjóðgarður Kirkjub.klaustur 201711/1756
Framhaldsskólakennari, spænska Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201711/1755
Lögfræðingur Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201711/1754
Launafulltrúi Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201711/1753
Kerfisstjóri Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201711/1752
Sérfræðingur í útgáfu þingskjala Alþingi Reykjavík 201711/1751
Landverðir Vatnajökulsþjóðgarður Suðurland 201711/1750
Sérnámsstöður í heimilislækn. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201711/1749
Rekstrarstjóri Landspítali, símaþjónusta Reykjavík 201711/1748
Sérfræðingar í hjúkrun Landspítali, skurlækningasvið Reykjavík 201711/1747
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, svefnrannsóknir Reykjavík 201711/1746
Yfirlæknir heilsugæslu Heilbrigðisstofnun Suðurlands Þorlákshöfn 201711/1745
Verkefnastjóri Háskólinn á Akureyri Akureyri 201711/1744
Embætti landlæknis Velferðarráðuneytið Reykjavík 201711/1743
Öryggisvörður Stofnun Árna Magnússonar Reykjavík 201711/1742
Kennari í stærðfræði Fjölbrautaskólinn í Garðabæ Garðabær 201711/1741
Þjónusturáðgjafi Vinnumálastofnun Reykjavík 201711/1740
Lögfræðingur Háskóli Íslands Reykjavík 201711/1739
Lögfræðingar/sérfræðingar Dómsmálaráðuneytið Reykjavík 201711/1738
Starfsmaður í mötuneyti Menntaskólinn í Kópavogi Kópavogur 201711/1737

Jórukórinn leitar að kórstjóra
Jórukórinn er rúmlega 50 kvenna kór sem æfir 

saman á miðvikudagskvöldum á Selfossi og 
við leitum að öflugum kórstjóra frá janúar 2018. 

Til að fá nánari upplýsingar, sendu línu á 
jorukor@gmail.com 



Skemmuvegi 4 | 200 Kópavogi | Sími 540 1800
litlaprent@litlaprent.is | litlaprent.is
midaprent@midaprent.is | midaprent.is

 
2014
 –2016

Prentari eða laghentur einstaklingur óskast 
til starfa. Leitað er eftir ábyrgum og 
samviskusömum starfskrafti.
 
Starfslýsing:
Prentun á límmiðaprentvél.
Prentun á stafrænni límmiðaprentvél.
Undirbúningur verka fyrir prentun.
 
Hæfniskröfur:
Þekking á Illustrator og Indesign.
 
Vinnutími frá kl. 8-16. Um framtíðarstarf er að ræða.
Umsóknarfrestur er til 20. nóvember 2017.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Upplýsingar gefur Georg í síma 893 3147
Umsóknir berist til georg@prent.is

Starfsmaður óskast

Viljum bæta við okkar frábæra hóp hressu 
og skemmtilegu fólki í ýmis verkefni

Fjölbreytt, gefandi og krefjandi verkefni framundan.

Vinnutími er frá 17:30 – 21:30.  
Sveigjanlegar vaktir virka daga og helgar.  
Laun eru árangurstengd og því góðir tekjumöguleikar.

Reynsla af sölumennsku eða úthringingum er ekki skilyrði.  
Við veitum þá þjálfun og þann stuðning sem þarf.

Lágmarksaldur 25 ár og umsækjendur verða að vera  
vel íslenskumælandi.

Starfið hefur fallið sérlega vel að eldri borgurum og öryrkjum.

Sendu okkur línu, nafn, síma og smá upplýsingar um þig á 
netfangið mottaka@simnet.is eða uppl. í s.  555 4547.

Sérfræðingar í   
    ráðningum   

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 
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 Waldorfleikskólinn er sjálfstætt rekinn leikskóli
sem hefur skapandi leikskólastarf, frjálsan leik og 

kærleiksríka samveru að leiðarljósi.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. desember. 

 Waldorfleikskólinn Höfn, Marargötu 6
auglýsir einnig lausa stöðu leikskólakennara í 100% starf  

frá og með 2. janúar 2018.

Jafnt konur sem karlar eru hvött til að sækja um  þessi störf. 

Nánari  upplýsingar um störfin á solstafir@waldorf.is

Waldorfleikskólinn  
Sólstafir í Reykjavík auglýsir 
eftir starfsfólki á leikskólann  
í Sóltúni 6.

 

kopavogur.is

Kópavogsbær

   

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Aðstoðarmaður í eldhúsi og leikskólakennari  
 á Sólhvörfum  

· Deildarstjóri, sérkennari og leikskólakennari  
 á Álfatúni   

· Frístundaleiðbeinendur á Kársnesskóla

· Leikskólakennari á Arnarsmára  

· Leikskólakennari á Álfaheiði   

· Leikskólakennari á Dal  

· Leikskólakennari á Efstahjalla  

· Leikskólakennari á Kópahvoli  

· Leikskólakennari á Núp  

· Leikskólakennari á Sólhvörfum   

· Leikskólakennari og Þroskaþjálfi á Fífusölum  

· Leikskólasérkennari á Kópahvol   

· Leikskólasérkennari og leikskólakennari á   
 Austurkór   

· Sérkennari á Álfhólsskóla  

· Sérkennslustjóri á Grænatúni  

· Sérkennslustjóri á Rjúpnahæð

· Starfsmaður í sérkennslu og deildarstjóri á Læk  

Grunnskólar

· Aðstoðarskólastjóri í Vatnsendaskóla  

· Forfallakennari í Hörðuvallaskóla  

· Frístundaleiðbeinandi í Smáraskóla  

· Frístundaleiðbeinendur í Lindaskóla  

· Kennari á Kópavogsskóla  

· Starfsmaður í íþróttahúsi Kársnesskóla  

· Stærðfræði og náttúrufræðikennari á   
 unglingastigi  

· Tónmenntakennari í Álfhólsskóla  

Velferðarsvið

· Félagsráðgjafi í barnavernd  

· Starfsmenn á heimili fyrir fatlað fólk  

· Starfsmaður á Roðasali

Umhverfissvið

· Verkstjóri hjá Vatnsveitu Kópavogs     

Stjórnsýslusvið

· Starfsmaður í Tónlistarhúsi Kópavogs-  
 Salurinn   

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

BYKO BREIDD

Upplýsingar veitir Rúnar V. Gunnlaugsson rekstrarstjóri,  
runar@byko.is
Sótt er um á www.byko.is eða alfred.is og umsóknarfrestur  
er til 20. nóvember

Við höfum opnað nýja og glæsilega 
innréttingadeild í Hólf&Gólf þar sem 
við bjóðum upp á hágæða eldhús- 
og baðinnréttingar frá danska 
framleiðandanum JKE. 
Við leitum að hugmyndaríkum, drífandi og útsjónarsömum 
einstaklingi í sölu og hönnun. 

Kunnátta á Winner teikniforritið eða sambærileg forrit er kostur.

JKE Design er 
danskt vörumerki 
sem býður upp á 
einstaklega breiða 
línu í innréttingum í 
hæsta gæðaflokki. 

Innréttingarnar frá 
JKE hafa verið mjög 
vinsælar allt frá því  
þær komu fyrst á 
markaðinn árið 1970. 

Hef� þú áhuga á      
falle�i hönnun?



Þjóðskrá Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa við skráningar 
og mat fasteigna á Fasteignaskrársviði.

Við leitum að snjöllum starfsmanni í teymi sem vinnur að skráningu og skoðun fasteigna, 
útreikningi á fasteigna- og brunabótamati og yfirferð eignaskiptayfirlýsinga. Hópurinn er 
í daglegum samskiptum við fasteignaeigendur og sveitarfélög og leggur mikla áherslu á 
lipra og ábyrga þjónustu. 

Sérfræðingur við mat og skráningu fasteigna 

Reynsla og hæfni 
• Menntun á sviði byggingarmála, fasteignasölu eða 

sambærilegt sem nýtist í starfi

• Reynsla af matsstörfum eða fasteignasölu er kostur

• Reynsla af útreikningi byggingarkostnaðar er kostur 

• Réttindi í gerð eignaskiptayfirlýsinga er kostur

• Góðir skipulagshæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð

• Góð kunnátta í íslensku

Umsóknarfrestur er til og með 27. nóvember 2017. 

Umsóknum skulu fylgja starfsferilskrár og kynningarbréf. 
Umsóknir óskast sendar á netfangið starfsumsoknir@skra.is. 

Athygli er vakin á því, að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá 
því að umsóknarfrestur rennur út. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Nánari upplýsingar veitir Guðjón Steinsson, deildarstjóri 
fasteigna skráningardeildar í gegnum netfangið gs@skra.is.

Hlutverk Þjóðskrár Íslands er að greiða götu fólks og fyrirtækja í 
samfélaginu og gæta upplýsinga um réttindi þeirra og eignir. Við 
sinnum því með því að safna, varðveita og miðla upplýsingum 
um fólk, mannvirki og landeignir. Innan starfssviðs Þjóðskrár 
er rekstur fasteignaskrár og þjóðskrár, útgefið fasteignamat 
og brunabótamat, rekstur island.is og umsjón með útgáfu 
vegabréfa.

Við leggjum ríka áherslu á jákvæð samskipti og góða samvinnu 
sem er undirstaða góðrar þjónustu. Við teljum eftirsóknarvert að 
fá til liðs við okkur þá sem vilja starfa í anda gilda okkar um 
virðingu, sköpunargleði og áreiðanleika. 

Við höfum metnað til leggja áherslu á fjölskylduvænt starfs-
umhverfi með sveigjanleika fyrir starfsmenn. Þjóðskrá Íslands 
tekur nú þátt í tilraunarverkefni um styttingu vinnuvikunnar.

www.skra.is
www.island.is

ÁREIÐANLEIKIVIRÐING

SKÖPUNARGLEÐI

Við kunnum vel að meta frumkvæði, nákvæmni og hraða í vinnubrögðum. 
Við nýtum aðferðir straumlínustjórnunar til að verða betri í dag enn í gær. 

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
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Atvinnuauglýsingar  
Vísis eru inni á:
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Vinnumálastofnun

Þjónusturáðgjafi

Helstu verkefni:

•	 Fagleg og persónuleg ráðgjöf til þjónustuþega um 
réttindi, skyldur og þjónustuleiðir í samræmi við lög 
og reglur og þarfir hvers og eins.

•	Að veita fyrirmyndarþjónustu til þjónustuleitenda 
í móttöku á þjónustuskrifstofu, í gegnum síma, 
netspjall og tölvupóst.

•	Aðstoð við fyrstu skref í atvinnuleitinni, umsóknir, 
óskastörf og ferilskrá.

•	Meðhöndlun og úrvinnsla umsókna.

Menntunar- og hæfnikröfur:

•	Háskólapróf sem nýtist í starfi s.s. á sviði 
félagsvísinda og lögfræði.

•	Metnaður fyrir því að veita fyrirmyndarþjónustu.

•	Samskipta- og skipulagshæfni.

•	Vilji til að læra og takast á við nýja hluti.

•	Mjög góð íslenskukunnátta bæði 
munnleg og skrifleg.

•	Mjög góð enskukunnátta bæði 
munnleg og skrifleg.

Vinnumálastofnun leitar að þjónusturáðgjöfum til starfa á þjónustuskrifstofu VMST 
á höfuðborgarsvæðinu til að veita þeim sem til stofnunarinnar leita fyrstu ráðgjöf 
og þjónustu. Stofnunin er að efla og styrkja framlínuráðgjöf sína og munu nýir 
þjónusturáðgjafar taka þátt í að móta starfið. Leitað er eftir einstaklingum 
sem eiga auðvelt með að tileinka sér gildi Vinnumálastofnunar:  
Fyrirmyndarþjónusta; Virðing; Áreiðanleiki.

Vinnumálastofnun   Kringlunni 1, 103 Reykjavík   Sími 515 480 www.vmst.is

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki

Laun eru samkvæmt stofnanasamningi 
Vinnumálastofnunar og viðkomandi stéttarfélags.

Sækja skal um starfið á Starfatorgi: www.starfatorg.is.  
Starfið er með númerið 201711/1740

Umsóknarfrestur er til og með 29. nóvember 2017.

Nánari upplýsingar um starfið veita  
Íris Guðmundadóttir forstöðumaður (iris.
gudmundsdottir@vmst.is) og Vilmar Pétursson 
mannauðsstjóri (vilmar.petursson@vmst.is) í 
síma 515-4800 eða með fyrirspurn í tölvupósti. 

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.

RÁÐNINGAR

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is



Við hjá HEKLU leitum að kraftmiklum og hæfileikaríkum einstaklingi til 
starfa. Starfsmaður verður hluti af sterku söluteymi og fær tækifæri að 
taka þátt í mótun og þróun þjónustu til viðskiptavina HEKLU hf.

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.

Starfsvið:
-  Sala á vara- og aukahlutum í     
    þjónustuveri og verslun.
-  Kynning á nýjungum til  
 samstarfsaðila.
-  Almenn verslunarstörf.

Hæfniskröfur
-  Reynsla og menntun sem nýtist í starfi.
-  Framúrskarandi söluhæfileikar.
-  Skipulagshæfni, frumkvæði og metnaður.
-  Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum    
    samskiptum.
-  Geta til að vinna sjálfstætt.

Kraftmikill
söluráðgjafi

Umsóknir berist gegnum heimasíðu HEKLU hf. http://www.hekla.is/storf

Umsóknarfrestur er til og með 17. nóvember nk. Nánari upplýsingar um starfið  
veitir Sigríður Dröfn Ámundadóttir, mannauðsstjóri í síma 590 5000 eða gegnum 
tölvupóstfangið sigridur@hekla.is – Um fullt starf er að ræða.

 
 

Sveitarfélagið Árborg
Lóðir á Eyrarbakka – Einarshafnarhverfi

Sveitarfélagið Árborg hefur látið deiliskipuleggja Einars- 
hafnarhverfi, vestan til á Eyrarbakka. Þar eru um 20 óbyggðar 
einbýlishúsalóðir, en hús í hverfinu hafa mörg hver mikið varð- 
veislugildi. 
Gatnagerð og lagningu veitna hefur ekki verið lokið innan  
hverfisins, en sveitarfélagið vill nú kanna áhuga húsbyggjenda á  
uppbyggingu í því. 
Í skipulaginu er lögð áhersla á að styrkja sérkenni Eyrarbakka, 
sérstöðu í húsagerðarlist og samræmi við þá byggð sem fyrir er. 
Húsagerðir eru tiltölulega frjálsar en settir eru skilmálar um byg-
gingarefni. Algeng lóðarstærð er um 500 m². Deiliskipulagið og 
skilmála þess má nálgast á slóðinni:
https://www.arborg.is/einarshofn/. 
Sveitarfélagið vinnu nú að verkefninu „Verndarsvæði í byggð á 
Eyrarbakka“ og samræmist deiliskipulag Einarshafnarhverfis 
áherslum í því verkefni. 

Þeir sem áhuga hafa á uppbyggingu 
á svæðinu, eða óska nánari upplýs- 
inga, eru beðnir að hafa samband við 
Ástu Stefánsdóttur, framkvæmdastjóra  
Sveitarfélagsins Árbogar, í síma 480 
1900, eða á netfangið asta@arborg.is 
fyrir 1. janúar n.k. Þær upplýsingar sem berast munu verða nýttar 
til að meta þörf fyrir gatnaframkvæmdir og tímasetja þær. 

Sveitarfélagið Árborg

GRINDAVÍKURBÆR 

GRINDAVÍKURBÆR 

Deiliskipulag í Grindavík
 Eldisstöð á Húsatóftum í Grindavík
Bæjarstjórn Grindavíkur samþykkti þann 26. september  að 
auglýsa tillögur að deiliskipulagi skv. 41. gr. skipulagslaga 
nr. 123/2010 fyrir deiliskipulag fiskeldisstöð á Húsatóftum í 
Grindavík. Tillagan er háð lögum um umhverfismat áætlana 
nr. 105/2006

Á lóðinni sem deiliskipulagið nær til hefur verið stafrækt 
fiskeldisstöð um árabil sbr. aðalskipulag Grindavíkurbæjar 
2010-2030. Á uppdrætti eru byggingarreitir skilgreindir. 
Núverandi byggingar eru innan byggingarreits. 
Nýir byggingarreitir eru skilgreindir fyrir mögulega stækkun 
á fiskeldi og uppbyggingu á tengdri starfsemi. 
Tillagan er lögð fram á með uppdrætti ásamt greinargerð  
og umhverfisskýrslu.

Deiliskipulagstillagan er til sýnis á skrifstofu Grindavíkur-
bæjar Víkurbraut 62, 2. hæð og á vefsíðu bæjarins  
www.grindavik.is. Tillagan er í kynningu frá og með  
15. nóvember 2017 til og með 5. janúar 2018. Þeir sem telja 
sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera 
athuga semdir við tillöguna. Athugasemdir og ábendingar 
skulu vera skriflegar og þurfa að berast frá og með  
15. nóvember 2017 og eigi síðar en 5. janúar 2018 annað 
hvort á bæjarskrifstofu Grindavíkur, Víkurbraut 62 eða á 
netfangið: armann@grindavik.is. 
Þeir sem ekki gera athugasemdir innan tilskilins frests, 
teljast samþykkir tillögunni.

Fh. Grindavíkurbæjar
Ármann Halldórsson

Sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs
armann@grindavik.is

Sérfræðingar í     
           ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 

FAST ráðningar er öflug ráðninga- og 
ráðgjafaþjónusta sem leggur metnað í að vinna faglega og 

veita persónulega og góða þjónustu. Vönduð úrvinnsla 
upplýsinga og góð samskipti við umsækjendur eru 

lykilatriði. Okkar metnaður er reynsla og menntun, öflugur 
gagnagrunnur og gott tengslanet.

• Áralanga reynslu
• Öflugan gagnagrunn
• Mjög gott tengslanet
• Þolinmæði og þrautseigju
• Auga fyrir hæfileikum

Við bjóðum uppá:
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ÚTBOÐ
Sveitarfélagið Ölfus óskar eftir tilboðum í: 

Stígur og lagnir að Iðnaðarsvæði á Hafnarsandi. 

Verkið felur m.a. í sér að leggja vatns, hitaveitulagnir og 
göngustíg að fyrirhuguðu iðnaðarsvæði á Hafnarsandi, 
vestan Þorlákshafnar. Undirbúa skal lagnabotn fyrir hitaveitu, 
vatnslagnir, rafstrengi og fjarskiptastrengi, leggja hitaveitu og 
vatnslagnir, sanda meðfram lögnum og fylla yfir.
Lagnir liggja undir fyrirhuguðum göngustíg sem fylla skal í 
hæð 10cm undir endanlegri malbikshæð. 

Helstu magntölur eru:
Gröftur á lausu efni    1.000 m³
Fleygun         600 m³
Neðra burðarlag                    10.417 m³ 
Vatnslögn Ø180    2.435 m
Hitaveitulögn DN150    1.581 m
Hitaveitulögn DN100    2.532 m
Lagning fjölpípustofnrörum MÍLU  4.200 m
Lagning á fjölpípurörum MÍLU      120 m

Verklok eru 15. apríl 2018.

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með þriðju-
deginum 14. nóvember 2018.  Þeir sem hyggjast gera tilboð í 
verkið skulu hafa samband við Ingibjörgu á skrifstofu Eflu á 
Suðurlandi í síma 412 6900, eða með tölvupósti í netfangið ut-
bod.sudurland@efla.is og gefa upp nafn, heimilisfang, síma og 
netfang og fá í kjölfarið útboðsgögnin send í tölvupósti.
Tilboðum skal skila til Eflu verkfræðistofu, Austurvegi 1-5, 800 
Selfoss fyrir kl. 11.00 miðvikudaginn 29. nóvember 2017 og 
verða þau opnuð þar að viðstöddum þeim bjóðendum sem 
þess óska.

ÚTBOÐ
Sveitarfélagið Ölfus óskar eftir tilboðum í: 

Stígur og lagnir að Iðnaðarsvæði á Hafnarsandi. 

Verkið felur m.a. í sér að leggja vatns, hitaveitulagnir og 
göngustíg að fyrirhuguðu iðnaðarsvæði á Hafnarsandi, 
vestan Þorlákshafnar. Undirbúa skal lagnabotn fyrir hitaveitu, 
vatnslagnir, rafstrengi og fjarskiptastrengi, leggja hitaveitu og 
vatnslagnir, sanda meðfram lögnum og fylla yfir.
Lagnir liggja undir fyrirhuguðum göngustíg sem fylla skal í 
hæð 10cm undir endanlegri malbikshæð. 

Helstu magntölur eru:
Gröftur á lausu efni    1.000 m³
Fleygun         600 m³
Neðra burðarlag                    10.417 m³ 
Vatnslögn Ø180    2.435 m
Hitaveitulögn DN150    1.581 m
Hitaveitulögn DN100    2.532 m
Lagning fjölpípustofnrörum MÍLU  4.200 m
Lagning á fjölpípurörum MÍLU      120 m

Verklok eru 15. apríl 2018.

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með þriðju-
deginum 14. nóvember 2018.  Þeir sem hyggjast gera tilboð í 
verkið skulu hafa samband við Ingibjörgu á skrifstofu Eflu á 
Suðurlandi í síma 412 6900, eða með tölvupósti í netfangið ut-
bod.sudurland@efla.is og gefa upp nafn, heimilisfang, síma og 
netfang og fá í kjölfarið útboðsgögnin send í tölvupósti.
Tilboðum skal skila til Eflu verkfræðistofu, Austurvegi 1-5, 800 
Selfoss fyrir kl. 11.00 miðvikudaginn 29. nóvember 2017 og 
verða þau opnuð þar að viðstöddum þeim bjóðendum sem 
þess óska.

Sveitarfélagið Ölfus
Gunnsteinn Ómarsson, bæjarstjóri.

 Snæfellsbær 
 
Uppbygging og rekstur ljósleiðarakerfis 

Sveitarfélagið Snæfellsbær stendur að lagningu 
ljósleiðarakerfis innan sveitarfélagsins og er 
áformað að fyrsti áfangi kerfisins verði 
rekstrarhæfur fyrir lok þessa árs.  Sveitarfélagið 
óskar eftir tilboðum frá fjarskiptafélögum um 
hugsanlega þátttöku slíkra félaga í uppbyggingu og 
rekstri ljósleiðarakerfisins, í samræmi við 
Útboðsgögn 2017-LR1, „Uppbygging og rekstur 
ljósleiðarakerfis“.  Útboðsgögn verða afhent frá og 
með mánudeginum 13. nóvember n.k. Væntanlegir 
bjóðendur geta óskað eftir að fá útboðsgögnin 
afhent með rafrænum hætti með því að senda 
tölvupóst á netfangið lysir@lysir.is og óska þess að 
fá gögnin send.  

Tilboð verða opnuð á skrifstofu Snæfellsbæjar 
föstudaginn 24. nóvember, kl. 13:00.  

ÚTBOÐ
Skarðshlíðarskóli
Umsjón og eftirlit
Hafnar�arðarbær óskar eftir tilboðum í umsjón og 
eftirlit með byggingu Skarðshlíðarskóla við 
Hádegisskarð 1 í Hafnar�rði.

Verkefnið felst í umsjón og eftirliti með byggingu 
grunnskóla, sem er 2ja hæða bygging, um 8.900 m2 
að flatarmáli.

Verkið er þegar hafið og eru verklok áætluð í júní 2020.

Þeir sem óska eftir að fá send útboðsgögn skulu senda 
beiðni um það á netfangið stefan@vsb.is

Tilboð verða opnuð hjá umhverfis- og 
skipulagsþjónustu bæjarins að Norðurhellu 2, 
þriðjudaginn 5. desember 2017, kl. 11.00.

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

ÚTBOÐ

Verkið felst í smíði, uppsetningu og tengingu pípulagna fyrir sjó, hitaveitu og ammoníak og smíði rafdreifi- og 
stjórnskápa og uppsetningu og tengingu raflagna og rafkerfa fyrir fjórar 2,6 MW varmadælur í varmadælustöð 
HS Veitna í Vestmannaeyjum.
 
Verkinu skal að fullu lokið 30. júní 2018.

Hægt verður að nálgast útboðsgögn á vef HS Veitna. www.hsveitur.is frá og með
þriðjudeginum 13. nóvember kl. 12:00.

Tilboð verða opnuð á skrifstofu HS Veitna, Brekkustíg 36, 230 Reykjanesbæ,
miðvikudaginn 20. desember 2017, kl 14:00.

HS VEITUR HF
www.hsveitur.is

HS VEITUR óska eftir tilboðum í verkið: 

 VARMADÆLUSTÖÐ VESTMANNAEYJUM
UPPSETNING VÉL- OG RAFBÚNAÐAR

ÚTBOÐ NR. HSV-VF041302-2

Tækifæri í ferðaþjónustu
Til sölu bókunarsíður og lénasafn  

í ferðaþjónustu.
 Áhugasamir sendi fyrirspurn á  

fyrirspurn2018@gmail.com

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

•	Gufunes.	Gatnagerð,	jarðvinna	og	veitur		
	 1	áfangi,		útboð nr. 14098.
•	Stálsmíði	fyrir	Sjóminjasafnið,	
 útboð nr. 14099.

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

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Álftanesskóli
 • Náms- og starfsráðgjafi
 
Hofsstaðaskóli
 • Leiðbeinandi á tómstundaheimili
 • Skólaliði
 • Stuðningsfulltrúi 
 
Bæjarskrifstofur
 • Talmeinafræðingur - hlutastarf

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

Nánari upplýsingar má finna á vef Garðabæjar 
www.gardabaer.is.

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Sjáðu alla 270 félagsmenn okkar inni á ff.is eða fasteignir.is Sjáðu alla 270 félagsmenn okkar inni á ff.is eða fasteignir.is



Við erum

Félag 
fasteigna

sa
la

Sjáðu alla 270 félagsmenn okkar inni á ff.is eða fasteignir.is Sjáðu alla 270 félagsmenn okkar inni á ff.is eða fasteignir.is



Traust og ábyrg fasteignamiðlun í 20 ár!
Sóltún 20, 105 Reykjavík einar@egfasteignamidlun.is

EINSTAKLEGA FALLEG CA. 165 FM HÆÐ MEÐ SÉRINNGANGI Í ÞRÍBÝLISHÚSI 
BYGGÐU 2007 Á GÓÐUM STAÐ í TEIGAHVERFI Í LAUGARDALNUM. 

Íbúðin sem er sérlega björt og vel skipulögð er með mikilli lofthæð og stórum útsýnisgluggum sem setja mikinn svip 
á eignina. Íbúðin skiptist í stóra og góða stofu, opið eldhús með stórri eyju, fjögur svefnherbergi, baðherbergi með 
baðkari og sturtu, þvottahús og geymslu. Afgirtur stór garður og sér hellulagt bílastæði undir skýli inn á lóðinni sunnan 

megin við húsið. Frábær staðsetning rétt við útivistarparadísina í Laugarda lnum 

Allar nánari upplýsingar um eignina veitir 
Einar Guðmundsson lögg. fasteignasali

s.896 8767

Gullteigur 4VERÐ 69,9 millj

Sunnudag kl. 13 - 14

www.egfasteignamidlun.is

Hafnarstræti 49
Fasteignin Hafnarstræti 49 á Akureyri er nú til sölu húsið sem 
er samtals 384,7 fm. timburhús byggt árið 1895 skiptist í kjallara 
hæð og ris. Á undanförnum árum hefur húsið verið nýtt til  
félagsstarfs. Húsið stendur á áberandi útsýnisstað við Pollinn 
og setur skemmtilegan svip á bæjarmyndina.   
Eignin þarfnast endurbóta.  
Óskað er eftir tilboðum í eignina og skulu þau berast til  
Fasteignasölunnar BYGGÐAR eigi síðar en 24.11.2017 kl. 16.
Nánari upplýsingar veitir  
Björn Guðmundsson löggiltur fasteignasali. 
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HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnar�örður • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru �ölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi



Lómasalir 10
201 KÓPAVOGUR

Einstaklega vel skipulögð íbúð á annari hæð í 
lyftuhúsi með bílastæði í lokuðum bílakjallara. 
Mikið og fallegt útsýni er frá íbúðinni og af 
svölum sem snúa til suðvesturs.

STÆRÐ: 124,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

48.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Þrastarás 16
221 HAFNARFJÖRÐUR

Góð fjögurra herbergja íbúð á annari hæð 
með sérinngangi af svölum. Stutt er í skóla og 
leikskóla. Geymsla er innan íbúðar.

STÆRÐ: 97,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

39.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Kaldárselsvegur I1
220 HAFNARFJÖRÐUR

Sérlega fallegt heilsárshús á einstökum stað við 
Kaldársel. Húsið stendur á erfðafestulóð og er 
útsýnið frá húsinu sérlega fallegt. Húsið er í ca. 
5-10 mínútna fjarlægð frá Hafnarfirði.

STÆRÐ: 83,7 fm SUMARHÚS      HERB: 4

TILBOÐ
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Fáfnisnes 3
101 REYKJAVÍK

Einstakt einbýlishús, mjög fallegur arkitektúr 
mikil lofthæð. Byggt árið 1969 og hefur verið 
mikið endurnýjað að innan. Mjög gróin og falleg 
lóð. 

STÆRÐ: 244 fm EINBÝLI       HERB: 7

125.000.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Hestavað 7
110 REYKJAVÍK

Falleg og björt íbúð á annari hæð að Hestavaði 
7. Gott skipulag. Vandaðar innréttingar og 
gólfefni. Sér inngangur af svölum. Útsýni úr 
stofu og af svölum.

STÆRÐ: 112 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

45.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignsali

Drápuhlíð 12
105 REYKJAVÍK

Mjög falleg og vel skipulögð íbúð við Drápuhlíð 
12. Mikið endurnýjuð. Eignin er í kjallara , en lítið 
niðurgrafin og með útgengi á fallegan sólpall.

STÆRÐ: 87,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

39.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Njörvasund 16
104 REYKJAVÍK

LÆKKAÐ VERÐ - Góð íbúð á frábærum stað 
í Sundunum. Íbúð öll endurnýjuð fyrir nokkru. 
Hús nýlega málað að utan. Laus við 
kaupsamning.

STÆRÐ: 71,8 fm ÞRÍBÝLI       HERB: 3

34.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Álftahólar 2
111 REYKJAVÍK

Góð íbúð í snyrtilegu litlu fjölbýli. Tvö góð 
herbergi með skápum, stofa með útgengt út á 
svalir, baðherbergi með tengi fyrir þvottavél. 
Snyrtileg sameign. Eign sem vert er að skoða.

STÆRÐ: 73,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

33.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Sléttahraun 23
220 HAFNARFJÖRÐUR

Mjög góð 3ja-4ra herbergja íbúð á efstu hæð 
með bílskúr. Þrjú svefnherbergi, lítil stofa, 
rúmgott eldhús, þvottahús á hæð. 
Laus fljótlega.

STÆRÐ: 108,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

36.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    12. nóv 14:00 – 14:30 OPIÐ HÚS    13. nóv 17:30 – 18:00 OPIÐ HÚS    12. nóv 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    11. nóv 13:30 – 14:00

OPIÐ HÚS    11. nóv 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    12. nóv 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    11. nóv 15:00 – 15:30



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

Um er að ræða vel hönnuð parhús með stórbrotnu útsýni í Urriðaholti í Garðabæ.  
Húsin eru alls 227 fm á tveimur hæðum og þar af er 30 fm. innbyggður bílskúr. Aukin lofthæð er á efri hæð,  
góðir útsýnisgluggar og rúmgóðar svalir. Hönnun hússins miðast við að nýta allar útsýnisáttir á sem bestan hátt  
með útsýni yfir Urriðavatn og einnig til austur og vesturs. 

Kaupandi fær húsið afhent tilbúið til innréttinga og rafmagn fullbúið, bílastæði hellulagt með hitalögn og  
sorpskýli, afhending á lóð í samkomulagi við seljanda.

Skipulag: Bílskúr, anddyri, stofa, eldhús, 3 baðherbergi, 3 barnaherbergi, hjónaherbergi með fataherbergi  
og sér baðherbergi.

MOSAGATA 4-10  -  PARHÚS

Verð: 87.900.000 

SÖLUSÝNING

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

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

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

SÖLUSÝNING SUNNUDAGINN 
12. NÓVEMBER KL. 15:00 - 16:00 

Grandavegur 42 A,B og C
Perla í vesturbænum

Fjöldi íbúða tilbúin 
til afhendingar

Stórglæsilegar útsýnisíbúðir
Grandavegur 42 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 
85 íbúðir í það heila, rúmlega helmingur seldur

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 12.nóv. kl.14:00-15:00



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

OPIN HÚS Í VIKUNNI

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 14. NÓVEMBER 
KL. 17:30 - 18:00

Björt og rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 
1. hæð (jarðhæð) með sérinngangi og 
hellulagðar verandir fyrir framan og aftan 
íbúðina. Öll svefnherbergi íbúðarinnar eru 
rúmgóð og með skápaplássi. Þvottahús og 
geymsla innan íbúðar. Grænt svæði fyrir 
aftan húsið. 

Verð: 51,9 millj.

Vel skipulögð og björt 5 herbergja íbúð með 
rishæð. 

Eignin er skráð 82 fm. en gólfflötur er um 
100,5 fm. óskráðir fm. eru undir súð. 

Góð eign á eftirsóttum stað miðsvæðis 
í Reykjavík í göngufæri við alla helstu 
þjónustu. 

Verð: 41,2 millj.

OPIÐ HÚS 18. NÓVEMBER KL. 16:00 - 16:30

Glæsileg og rúmgóð 155 fm. 5 herbergja 
íbúð á þriðju hæð með bílastæði í lokaðri 
bílageymslu. 

Rúmgóð stofa, bjart eldhús og gólfsíðir 
gluggar sem gefa íbúðinni mikinn karakter. 

Verð: 92,5 millj.

Um er að ræða skrifstofuhúsnæði sem er í 
dag nýtt sem herbergjaleiga. 

Aðalrými með forstofu, opið rými með 16 
íbúðarherbergjum, 2 salernum með sturtu-
aðstöðu og eldhúsaðstöðu. Fasteignin er 
öll í útleigu með góðum leigutekjum. Eign 
sem býður upp á mikla möguleika hvort 
sem um er að ræða fjárfestingarkost til 
útleigu eða fyrir starfsemi. 

Verð: 84,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 14. NÓVEMBER  
KL. 17:00 - 17:30

Rúmgóð og björt 4ra herbergja íbúð á 1. 
hæð með sérinngangi, stórum og fallegum 
palli og bílskúr. 

Eignin  er skráð 114,1 fm þar af er geymsla 
4,9 fm. og bílskúr 17,7 fm. 

Verð: 44,9 millj.

Rósarimi 2 – 112 Reykjavík
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 13. NÓVEMBER 
KL. 17:30 - 18:00

Rúmgott og bjart tveggja hæða raðhús með 
innbyggðum bílskúr á rólegum og grónum 
stað. Eignin er skráð 199,4 fm. þar af er 
bílskúrinn 20,6 fm. Suðurgarður með heitum 
potti. Eldhús hefur verið endurnýjað og 
baðherbergi hússins er nýuppgert. 

Verð: 68,5 millj.

Stekkjarhvammur 23 – 220 Hafnarfjörður

Mýrargata 26 – 101 Reykjavík

Funahöfði 7 – 110 Reykjavík

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 12. NÓVEMBER 
KL. 14:00 - 14:30

Glæsilegt og mikið endurnýjað 5-6 herb. 
raðhús sem er einstaklega vel staðsett í 
innstu raðhúsalengju í götunni við opið 
svæði í Fossvoginum. 

Eignin er 213,5 fm. þar af er bílskúr í 
bílskúrslengju 22,2 fm. Suður garður og 
suður svalir. 

Verð: 115 millj. 

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 12. NÓVEMBER 
KL. 13:00 - 13:30

Rúmgóð og björt 4ra herbergja 128,9 fm. 
íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi við Vindakór í 
Kópavogi. 

Innangengt af yfirbyggðum stigapalli inn í 
íbúðina. Þvottahús er innan íbúðar. Rúmgóð 
stofa og opið eldhús. 

Verð: 49,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Vindakór 5-7, bjalla 24 – 203 KópavogurBrúnaland 34 – 108 Reykjavík 

Gulaþing 24 – 203 Kópavogur

Langholtsvegur 128 – 104 Reykjavík

Rósarimi 2 – 112 Reykjavík

OPIÐ HÚS

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

Gulaþing 24 – 203 Kópavogur

OPIÐ HÚS

Mýrargata 26 – 101 Reykjavík

OPIÐ HÚS

VIÐ ERUM
TRAUSTI



- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
löggiltur fasteignasali

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

OPIÐ HÚS 
laugardaginn 11.nóv. kl.15:00-15:30

 55,9 millj.Verð:

Glæsileg 4-5 herbergja útsýnis endaíbúð
Þrjú svefnherbergi (öll rúmgóð)
Hver fermetri nýttur til fulls  
í björtum fallegum rýmum
Opið eldhús og rúmgóð björt alrými
Frábær staðsetning fyrir fjölskyldufólk
Skóli, íþróttahús, sundlaug í nokkurra 
metra fjarlægð

Dynsalir 6
201 Kópavogur

Sala fasteigna frá

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

Tangarhöfði 6
110 Reykjavík

Til leigu tvö rými á 2. hæð við Tangarhöfða 6. 
Um er að ræða samtals 177 fm. sem skiptist í bil merkt 203 
sem er 86,4 fm. og bil merkt 204 sem er 90,6 fm. Bilin leigjast 
saman eða í sitthvoru lagi. Bilin eru eitt opið rými og bæði 
með salerni.
Nánari uppl. veitir Guðlaugur Ingi Guðlaugsson  
lögg. fasteignasali s: 864 5464, gudlaugur@eignamidlun.is
Sala fasteigna frá

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

Opið hús sunnud. 18. jan frá kl. 14:00 – 14:30

Fallegt sjarmerandi einbýlishús ásamt “bílskúr”/studioíbúð 
við Urðarstíg í Reykajvík. Húsið stendur á horni Urðarstígs 
og Bragagötu og skiptist í aðalhæð, kjallara og ris. Bílskúrinn 
hefur verið innréttaður sem studioíbúð og er í útleigu. Húsið er 
upprunalegt að nokkru en þó er studioíbúð í bílskúr endurnýjuð 
að mestu.Aðalhús: Á aðalhæð er anddyri, stofa og borðstofa 
ásamt eldhúsi. Kjallari/jarðhæð er baðherbergi og þvottahús 
ásamt rúmgóðu svefnherbergi. Í risi er svefnherbergi og setu-
stofa. Studioíbúð: Alrými ásamt eldhúsi og baðherbergi. Bygg-
ingaréttur er við húsið samkvæmt deiliskipulagi til suðvesturs 
og hægt að hækka ris. 
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TIL SÖLU                       TÍSKUVÖRUVERSLUN Í MIÐBÆNUM

Höfum fengið til sölu mjög góða tískuvöruverslun í uþb 95 fermetra 
leiguhúsnæði á góðum stað í fallegu steinsteyptu húsi við Laugaveginn.
Hátt er til lofts og rýmið sem er bjart og skemmtilegt hefur auk þess góða 
sýningarglugga að götunni.
Sér snyrting og lítil kaffistofa/lager er innan verslunarinnar.

Verslunin sem sérhæfir sig í kvenfatnaði, skarti og gjafavöru hefur 
tryggan hóp viðskiptavina, veltan sem var kringum 20-24 milljónir á 
síðasta ári fer stígandi og nú fer í hönd söluhæsta tímabil ársins.
Núverandi eigandi hefur séð um innkaup og vöruinnflutning sjálfur og 
koma vörurnar aðallega frá Amsterdam, London og Bandaríkjunum. 
Innifalið í kaupverði er vörulagar að útsöluverði ca. 5 milljóna króna auk 
innréttinga.

Verð: 12.000.000 kr
Leiga á mánuði: ca 360.000 kr á mánuði með vsk

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR 
veitir Ingólfur Ingvarsson sölufulltrúi í síma 893-7806, eða sendið póst á 
netfangið:  ingolfur@midbaer.is 
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sýningarglugga að götunni.
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Verslunin sem sérhæfir sig í kvenfatnaði, skarti og gjafavöru hefur 
tryggan hóp viðskiptavina, veltan sem var kringum 20-24 milljónir á 
síðasta ári fer stígandi og nú fer í hönd söluhæsta tímabil ársins.
Núverandi eigandi hefur séð um innkaup og vöruinnflutning sjálfur og 
koma vörurnar aðallega frá Amsterdam, London og Bandaríkjunum. 
Innifalið í kaupverði er vörulagar að útsöluverði ca. 5 milljóna króna auk 
innréttinga.

Verð: 12.000.000 kr
Leiga á mánuði: ca 360.000 kr á mánuði með vsk

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR 
veitir Ingólfur Ingvarsson sölufulltrúi í síma 893-7806, eða sendið póst á 
netfangið:  ingolfur@midbaer.is 

Opið hús í dag  
frá kl. 17.00 - 18.00

Einstaklega falleg 137.6 fm íbúð á þriðju 
hæð í lyftuhúsi þar af 23,8 fm. bílskúrs  

Komið er inn í parketlagt hol með 
skápum. Flísalagt baðherbergi með 
góðri  innréttingu. Parketlögð stofa og 
borðstofa með útgangi út á svalir með 
frábæru útsýni yfir golfvöllinn. Rúmgott 
hjónaherbergi með parketi á gólfi og 
góðum skápum. Parketlagt eldhús með fallegri innréttingu með flísum milli skápa. 
Tvö góð barnaherbergi með skápum. Sérlega snyrtileg eign við hliðina á golfvelli 
og stutt í margskonar þjónustu. GLÆSILEGT ÚTSÝNI ER ÚR ÍBÚÐINNI. 

Barðastaðir 7, 112 Reykjavík
OPIÐ HÚS

Barðastaðir 7, íbúð 301, 112 Grafarvogur. Verð: 34.900.000 

URÐARSTÍGUR – EINBÝLI  
OPIÐ HÚS Laugard. 11. nóv. milli kl. 14.00-14.30 

Verð kr. 65.9 milj.

OPIÐ HÚS

Bæjarlind 7-9, nýjar íbúðir. 
Opið hús í dag frá kl. 14-15 
Glæsilegar nýjar íbúðir í sérlega fallegu lyftuhúsi við Bæjarlind í Kópavogi, 
rétt við þjónustukjarnann í Smáralind. Stærð íbúða er frá 88,6 fm til 155,5 
fm, og er um að ræða 2ja til 4ra herbergja íbúðir, stæði í bílageymslu fylgir 
hluta íbúða. Glæsilegt útsýni er frá sumum íbúðanna. Afhending vorið 2018. 
Verð frá 42,2 millj. 

Uppl. veita Gunnlaugur í s: 617-5161 og Finnbogi í s: 895-1098. 

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

OPIÐ HÚS

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Gunnlaugur A. 
Björnsson

kopavogur.is

Sérstaða byggingarsvæðisins í Glaðheimum felst m.a. í því hve miðlægt það er í Kópavogi og nálægt 
ört vaxandi svæðiskjarna höfuðborgarsvæðisins, Smáranum. Svæðið er vel tengt aðalgatnakerfi og 
allri þjónustu. Glaðheimahverfið, sem nú rís hratt, hefur því alla burði til að verða eftirsóknarvert til 
búsetu. Mikill metnaður bæði verktaka sem standa að byggingarframkvæmdum í Glaðheimum sem 
og bæjaryfirvalda um vandaða og góða byggð eru að skila sér í hönnun, útliti og útfærslu einstakra 
húsa og lóða innan Glaðheimahverfisins, sjá nánar www.gladheimahverfid.is.

Nánari upplýsingar veitir bæjarlögmaður palmi@kopavogur.is. 

Tilboðum skal skilað í Þjónustuver Kópavogsbæjar fyrir kl.15:00 mánudaginn 27. nóvember 2017. 

Kópavogsbær auglýsir til sölu 
fasteignina Álalind 18-20 til 
niðurrifs, ásamt byggingarrétti  

Kópavogsbær auglýsir til sölu fasteignina Álind 18-20 (áður Álalind 1) til niðurrifs, ásamt 
byggingarrétti samkvæmt núgildandi deiliskipulagi lóðarinnar. Fasteignin hýsir nú 
Þjónustumiðstöð Kópavogsbæjar. Á lóðinni, sem er um 3.400 m2 að flatarmáli, er heimilt að 
byggja alls 43 íbúðir í �ölbýlishúsi á 4 til 7 hæðum auk kjallara. Áætlað byggingarmagn er um 
6.000 m2 og með bílakjallara um 7.000 m2.

niðurrifs, ásamt byggingarrétti  niðurrifs, ásamt byggingarrétti  niðurrifs, ásamt byggingarrétti  niðurrifs, ásamt byggingarrétti  niðurrifs, ásamt byggingarrétti  niðurrifs, ásamt byggingarrétti  niðurrifs, ásamt byggingarrétti  niðurrifs, ásamt byggingarrétti  niðurrifs, ásamt byggingarrétti  niðurrifs, ásamt byggingarrétti  

ÁLALIND 18-20



Daggarvellir 13
221 Hafnarfjörður
Frábær staðsetning

Stærð: 106,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Fasteignamat: 29.300.000

Verð: 43.900.000
Remax Fjörður kynnir: Rúmgóða og bjarta 3ja til 4ja herbergja íbúð með sér inngangi á annari hæð í
litlu fjölbýli við Drekavelli 13 staðsett innst í rólegum botlanga. Eignin er skrá samkvæmt þjóðskrá
Íslands 106,1 fm2.Þetta er virkilega velstaðsett eign með ósnortið hraunið við túnfótinn. Góðar
gönguleiðir og stutt í þjónustu svo sem verslun og íþróttamiðstöðina við Ásvelli sundlaug og fl.Allar
nánari uppls gefur Páll Guðmundsson lögg,fasteignasali í síma 861-9300 eða pallb@remax.is

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

Sigrún
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

pallb@remax.is

sein@remax.is

Opið
Hús

sunnudaginn 12 nóv 15:00 til 15:30

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

861-9300

894 2353

Grettisgata 74
101 Reykjavík
Miðbæjareign. Góð staðsetning 

Stærð: 72,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1931

Fasteignamat: 29.450.000

Verð: 40.900.000
RE/MAX Senter kynnir í einkasölu þriggja herbergja 72,6 fm íbúð á fyrstu hæð með geymslu innan
íbúðar og hlutdeild í sameign s.s. þvotthúsi og garði. Eign á eftirsóttum stað í 101 Reykjavík. Tvö
svefnherbergi og stofa sem hægt er að nota sem þriðja svefnherbergið.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD. 12.NÓV KL.17:00-17:30

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: 38.500.000
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. 12.NÓV KL.14:00-14:30

661-6056

Laufrimi 6
112 Reykjavík
Hugguleg 3 herb. íbúð í Grafarvogi

Stærð: 91,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1994

Fasteignamat: 27.850.000

Verð: 37.900.000
Snyrtileg og rúmgóð 91,5 fm 3 herbergja íbúð með sérinngangi á annarri hæð í Laufrima 6. Merkt 0202.
Úr eldhúsi er útgengt á góðar suðursvalir. Við hlið inngangs er lítil útigeymsla sem er ekki inni í fm tölu.

Mjög staðsetning í Grafarvogi. Leikskóli er örstutt frá, stutt í grunnskóla og verslunarmiðstöðina Spöng.
Fallegar gönguleiðir eru í næsta nágrenni.

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

Ársæll
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

pallb@remax.is

as@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 12 nóv. frá kl:15:00-15:30

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

861-9300

896-6076

Lautarvegur 4
103 Reykjavik
Einstök staðsetning

Stærð: 172,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2016

Fasteignamat: 54.200.000
Bílskúr: Já

Verð: 89.800.000

Remax  Fjörður  kynnir:  Sérlega  glæsilega  nýja  fjögurra  herbergja  íbúð  í  nýju  fjölbýlishúsi  á  annri  hæð  með
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  .
Innréttingar á baði eru hvítlakkaðar, sturta flísalögð og öll blöndunartæki innfeld . Gluggar og hurðir eru úr við
en álklæddir að utan í gráum lit. Húsið verður fullklárað að utan og lóð frágengin. Nánari lýsing: Sér inngangur
með  forstofuskáp  .  Þrjú  rúmgóð  og  björt  svefniherbergi  með  fataskápum,  Svalir  út  af  einu  þeirra,Frá
hjónaherbergi  er  gengið  út  á  svalir  og  innaf  herberginu  er  baðherbergi  .  Annað  baðherbergi  með  fallegri
innréttingu,  Baðtæki  handlaug  vegghengt  salerni.  Bjart  og  opið  eldhús  með  fallegri  innréttingu.  Opið  inn  í
rúmgóða  og  bjarta  stofu.  Annað  Baðherbergi  með  flísum í  hólf  og  gólf.  Þottahús  með  flísum á  gólfi.  60  fm
þaksvalir fylgja íbúðinni. Sér geymsla í kjallara . Þetta er sérlega glæsileg eign í nýju húsi á þessum vinsæla
stað  í  Fossvoginum.Nánari  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 12 nóvember milli 14:00 og 14:30

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: 38.450.000

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.  Eldhús  tæki  eru  að  vandaðri  gerð  frá   AEG.  Innréttingar  á  baði  eru
hvítlakkaðar, sturta flísalögð og öll blöndunartæki innfeld frá Grohe.  Gluggar og hurðir eru úr við en álklæddir
að utan í gráum lit. Húsið verður fullklárað að utan og lóð frágengin með torfi og hellulögnum,hiti í bílaplani.
Nánari  lýsing:  Sér  inngangur  .  Aukin  lofthæð  3.10  m.  Forstofa  með  góðu  skápaplássi.Tvö  rúmgóð  og  björt
svefniherbergi  með fataskápum. Bjart  og opið eldhús með fallegri  innréttingu.  Opið inn í  rúmgóða og bjarta
stofu.  Baðherbergi  með  flísum  í  hólf  og  gólf,  innrétting  og  sturta  sem  og  upphengt  wc.  Stórar  svalir  sem
skiptast í tvennt annarsvegar 22,3 fm með b-lokun og 20 fm þaksvalir. Sér geymsla í sameign.. Allar nánari
upps  gefur  Páll  Guðmundsson  lögg,fasteignasali  í  síma  861-9300  eða  pallb@remax.is

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

Sigrún
Sölufulltrúi (í

lögg.námi)

pallb@remax.is

sein@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 12 nóvember milli 14:00 og 14:30

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

861-9300

894 2353

Opið
Hús Falleg eign í hjarta Hafnarfjarðar

Öll eignin er til sölu

Heildareignin, stærð 259,1 fm., verð kr. 89.900.000.- 
Hæð, ris og tvöfaldur bílskúr, stærð 179,0 fm., verð kr. 57.900.000.-
3ja herbergja íbúð með sérinngangi, stærð 80,1 fm., verð kr. 35.900.000.- 

Áhugasamir verið velkomnir í opið hús. Sjón er sögu ríkari.

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

Langeyrarvegur 15
220 Hafnarfirði

Opið hús sunnudaginn 12. nóv. kl. 14:00 - 14:30
Senter

Guðrún Þórhalla Helgadóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 8200490 
gudrun@remax.is 



Nýjar og fullbúnar íbúðir við Skyggnisbraut 2 í Úlfarsársdal. Íbúðirnar eru 3-5 herbergja. 
tilbúnar til afhendingar. Með hverri íbúð fylgir stæði í lokaðri bílgeymslu. Heildareignin er 
5 hæðir og eru íbúðirnar mismunandi á hverri hæð. Íbúðirnar eru fullbúnar með parketi 
á gólfum og gardínum í gluggum. Stofurnar er opnar með eldhúsi.  Úr stofunum er gengið 
út á svalir (jarðhæð/garð). 

Eldhúsin eru með góðu borð og skápaplássi, eldavél, ofn og háf. Flísar á milli innréttinga.  
Baðherbergin eru með flísum á gólfi og hluta til á veggjum, upphengdu salerni, góðri 
innréttingu og sturtu. Í svefnherbergjum eru fata- skápar. Þvottahús með flísum á gólfum 
er innan hverra íbúðar. Að utan er húsið steinað og garðurinn að mestu frágenginn. 

Til sölu fullbúnar 3ja til 5 herbergja íbúðir á frábærum stað í Úlfarsárdal

Opið hús að Skyggnisbraut 2 
sunnudaginn 12. nóv. kl. 16:00 -17:00

Ný, stórglæsileg útsýnisíbúð á Seltjarnarnesi

Opið hús að Hrólfsskálamel 5
laugardaginn 11. nóv. kl. 14:00 -14:30

Helga Sigurbjarnadóttir innanhússarkitekt FHI 
og Berglind Berndsen innanhússarkitekt FHI

90% FJÁRMÖGNUN
Húsnæðislán Framtíðarinnar eru verðtryggð viðbótarlán sem henta vel sem viðbót við lán 
frá lífeyrissjóði eða banka og því er um 90% fjármögnun að ræða. Lánin má greiða með 
jöfnum greiðslum eða jöfnum afborgunum og eru með allt að 25 ára endurgreiðslutímabili. 
Á vefsíðunni www.holtsvegur.is er hægt að nálgast sérstaka reiknivél fyrir Húsnæðislán 
Framtíðarinnar ásamt nánari upplýsingum.

INNANHÚSSHÖNNUN

Grunnhugmynd hönnunarinnar á Holtsvegi er einfaldleiki 
og tímaleysi. Áhersla er lögð á gott samband  á milli alls 
skipulags og innra fyrirkomulags, efnisáferða og lita í íbúð- 
unum sem skipti miklu máli í allri upplifuninni og stemmn-
ingunni. Lagt er upp úr að skapa aðlaðandi og hlýlega 
stemmningu með fallegum jarðlitum og efnum sem endast 
vel og er því dökkur viður allsráðandi í innréttingum ásamt 
ljósum steini sem gerir íbúðirnar einstaklega notalegar 
og hýlegar.

Urriðaholt

Keflavík

Elliðarárvogur

Grafarholt7–20 mín.

5 mín.

30 mín.

Miðborg

6 mín.

6 mín.Miðbær Garðabæjar

Opið hús að Holtsvegi 8-12
sunnudaginn 12. nóv. kl. 15.00-16.00
Glæsilegar 3ja til 4ra herbergja íbúðir á einstökum stað í Urriðaholti

UPPHAF FASTEIGNAFÉLAG
Upphaf fasteignafélag slhf. er alhliða fjárfestir á íbúðamarkaði sem tekur þátt í verkefnum 
á öllum stigum byggingarferilsins. Markmið félagsins er að byggja næstu árin allt að 200 
til 250 hagkvæmar íbúðir á ári, sem eru ætlaðar litlum og meðalstórum fjölskyldum. Íbúð- 
irnar eru ýmist ætlaðar til útleigu eða sölu. Verkefnin eru unnin fyrir félagið af fjölmörgum 
byggingarverktökum. Félagið vinnur einnig að þróunarverkefnum lóða og svæða, endur-
bótum og breytingum á eldra húsnæði. 

Upphaf er með um 1500 íbúðir í þróun, byggingu, sölu eða leigu á höfuðborgarsvæðinu 
öllu. Heimasíða félagsins er www.upphaf.is og síminn er 519 3300.

Senter Senter

Stærð 213 m2 - Verð 135.000.000 kr. 

8
ÍBÚÐIR

SELDAR!

13
ÍBÚÐIR

SELDAR!

Senter

Gunnar Sverrir Harðarson
Sölufulltrúi
Sími 862 2001
gunnar@remax.is

Ástþór Reynir Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 899 6753
arg@remax.is

Skútuvogur 11a
104 Reykjavík
Sími: 4144700
www.remax.is
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Nýjar og fullbúnar íbúðir við Skyggnisbraut 2 í Úlfarsársdal. Íbúðirnar eru 3-5 herbergja. 
tilbúnar til afhendingar. Með hverri íbúð fylgir stæði í lokaðri bílgeymslu. Heildareignin er 
5 hæðir og eru íbúðirnar mismunandi á hverri hæð. Íbúðirnar eru fullbúnar með parketi 
á gólfum og gardínum í gluggum. Stofurnar er opnar með eldhúsi.  Úr stofunum er gengið 
út á svalir (jarðhæð/garð). 

Eldhúsin eru með góðu borð og skápaplássi, eldavél, ofn og háf. Flísar á milli innréttinga.  
Baðherbergin eru með flísum á gólfi og hluta til á veggjum, upphengdu salerni, góðri 
innréttingu og sturtu. Í svefnherbergjum eru fata- skápar. Þvottahús með flísum á gólfum 
er innan hverra íbúðar. Að utan er húsið steinað og garðurinn að mestu frágenginn. 

Til sölu fullbúnar 3ja til 5 herbergja íbúðir á frábærum stað í Úlfarsárdal

Opið hús að Skyggnisbraut 2 
sunnudaginn 12. nóv. kl. 16:00 -17:00

Ný, stórglæsileg útsýnisíbúð á Seltjarnarnesi

Opið hús að Hrólfsskálamel 5
laugardaginn 11. nóv. kl. 14:00 -14:30

Helga Sigurbjarnadóttir innanhússarkitekt FHI 
og Berglind Berndsen innanhússarkitekt FHI

90% FJÁRMÖGNUN
Húsnæðislán Framtíðarinnar eru verðtryggð viðbótarlán sem henta vel sem viðbót við lán 
frá lífeyrissjóði eða banka og því er um 90% fjármögnun að ræða. Lánin má greiða með 
jöfnum greiðslum eða jöfnum afborgunum og eru með allt að 25 ára endurgreiðslutímabili. 
Á vefsíðunni www.holtsvegur.is er hægt að nálgast sérstaka reiknivél fyrir Húsnæðislán 
Framtíðarinnar ásamt nánari upplýsingum.

INNANHÚSSHÖNNUN

Grunnhugmynd hönnunarinnar á Holtsvegi er einfaldleiki 
og tímaleysi. Áhersla er lögð á gott samband  á milli alls 
skipulags og innra fyrirkomulags, efnisáferða og lita í íbúð- 
unum sem skipti miklu máli í allri upplifuninni og stemmn-
ingunni. Lagt er upp úr að skapa aðlaðandi og hlýlega 
stemmningu með fallegum jarðlitum og efnum sem endast 
vel og er því dökkur viður allsráðandi í innréttingum ásamt 
ljósum steini sem gerir íbúðirnar einstaklega notalegar 
og hýlegar.

Urriðaholt

Keflavík

Elliðarárvogur

Grafarholt7–20 mín.

5 mín.

30 mín.

Miðborg

6 mín.

6 mín.Miðbær Garðabæjar

Opið hús að Holtsvegi 8-12
sunnudaginn 12. nóv. kl. 15.00-16.00
Glæsilegar 3ja til 4ra herbergja íbúðir á einstökum stað í Urriðaholti

UPPHAF FASTEIGNAFÉLAG
Upphaf fasteignafélag slhf. er alhliða fjárfestir á íbúðamarkaði sem tekur þátt í verkefnum 
á öllum stigum byggingarferilsins. Markmið félagsins er að byggja næstu árin allt að 200 
til 250 hagkvæmar íbúðir á ári, sem eru ætlaðar litlum og meðalstórum fjölskyldum. Íbúð- 
irnar eru ýmist ætlaðar til útleigu eða sölu. Verkefnin eru unnin fyrir félagið af fjölmörgum 
byggingarverktökum. Félagið vinnur einnig að þróunarverkefnum lóða og svæða, endur-
bótum og breytingum á eldra húsnæði. 

Upphaf er með um 1500 íbúðir í þróun, byggingu, sölu eða leigu á höfuðborgarsvæðinu 
öllu. Heimasíða félagsins er www.upphaf.is og síminn er 519 3300.
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Sigurður Samúelsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 896 2312

Þórey Ólafsdóttir
Lögg. fast og eigandi

Sími 663 2300 

Sameinumst og eflum liðsheild með aukinni reynslu og þekkingu 

HLÍÐASMÁRA 2 // KÓPAVOGUR // SÍMI 512 4900 // LANDMARK@LANDMARK.IS // WWW.LANDMARK.IS

BÆJARGATA 11-19 Í GARÐABÆ
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 12. NÓVEMBER 
KL. 15:30 – 16:00

Ný og glæsileg tvílyft raðhús á einstökum útsýnisstað 
ofan við Urriðavatn í Urriðaholti.  Húsin skilast fullbúin 
án gólfefna en votrými flísalögð.  
Húsin eru einangruð að utan og klædd með viðhalds-
léttri klæðningu að stórum hluta.  Stærð húsa eru frá 
207 fm til 216 fm. 

Verð frá 89,8 millj

OPIÐ HÚS

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

Hafðu samband 
ÞÓREY ÓLAFSDÓTTIR  
Lögg. fast og eigandi. Sími: 663 2300

Hafðu samband 
ÞÓREY ÓLAFSDÓTTIR  
Lögg. fast og eigandi. Sími: 663 2300

Hafðu samband 
ÞÓREY ÓLAFSDÓTTIR  
Lögg. fast og eigandi. Sími: 663 2300

Hafðu samband 
ÞÓREY ÓLAFSDÓTTIR  
Lögg. fast og eigandi. Sími: 663 2300

SKIPHOLT 19 (ÍBÚÐ 302)
NÝTT Á SKRÁ 
Opið hús milli kl 17:00 og 17:30  
sunnudaginn 12. nóv 
Vel staðsett 2ja herbergja herbergja íbúð á 
3. hæð. Laus til afhendingar við undirritun 
kaupsamnings.
Verð frá 39,9 mkr.

ÚLFARSBRAUT 82 Í ÚLFARSÁRDAL 
NÝBYGGING, 4 ÍBÚÐIR MEÐ BÍLSKÚR
Opið hús milli kl 14:00 og 14:30  
sunnudaginn 12. nóv 
Vandaðar íbúðir í nýju 4ra íbúða fjölbýli við 
Úlfarsbraut 82, allar með sér bílskúr. Íbúðirnar eru 
3ja og 4ra herbergja, stærð 111 – 165 ferm með 
aukinni lofthæð og fallegu útsýni.                                                   
Verð frá 49,9 mkr. 

MEÐALHOLT 12 (HÆGRA MEGIN)
NÝTT Á SKRÁ  
Opið hús milli kl 16:00 og 16:30  
sunnudaginn 12. nóv 
Vel skipulögð 3ja – 4ra herbergja herbergja íbúð 
á 1. hæð með auka herbergi í kjallara.
Töluvert endurbætt jafnt innan sem utan.
Verð frá 39,9 mkr. 

NAUSTAHLEIN 6 Í GARÐABÆ 
FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI 
Opið hús milli kl 13:00 og 13:30  
sunnudaginn 12. nóv 
77,5 ferm endaraðhús með aukinni lofthæð – 
laust til afhendingar.
Einkar bjart og vel skipulagt á frábærum stað.
Verð 42,9 mkr. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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• Bjartar og vel skipulagðar 2ja – 4ra herb. íbúðir á góðum stað.
• Íbúðirnar eru 68.8 – 128.4 fm, stæði í bílgeymslu með meirihluta íbúða.
• Íbúðir eru afhentar fullbúnar án aðalgólfefna í Apríl 2018.
• Sérinngangur og sérafnotareitur með íbúðum á jarðhæð.
• Rúmgóðar suður-svalir með íbúðum á hæðum.
• Húseignir eru klæddar að utan og því viðhaldslitlar, lyfta er í stærra húsi.
• Vaxandi hverfi í Mosfellsbæ.

Verð kr. 33.5 – 49.9. millj.
Byggingaraðili NÝ-HÚS byggingarverktakar

GERPLUSTRÆTI 2-4, 
270 MOSFELLSBÆ

BÓKIÐ SKOÐUN

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri 
Sími 770 0309

Sveinn 
Eyland
Löggiltur fasteignasali
Sími 690 0820



5 herbergi 134 fm

Brandur fasteignasali

Blönduhlíð 3

66.900.000

105 Reykjavík
Íbúð Sérinngangur

Glæsilega endunýjuð

897 1401

98 + 8 fm alls 106 fm auk stæðis í bílageymslu

Einstaklega falleg íbúð á efstu 2 hæðum

Þóra fasteignasali

Tjarnarmýri 35

51.000.000

170 Seltjarnarnes
Íbúð 202

 777 2882

Opið hús sun. 12. nóv. kl 16.00-16.30

8  herb. 295,2 fm Endurnýjað hús, 3 íbúðir

Úlfar Þór fasteignasali

Urðarstekkur 5

127.000.000

110 Reykjavík
Einbýlish./3 íb.

897 9030

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Opið hús sun. 12. nóv. kl. 16-16.30

137,6 fm Skemmtileg miðbæjar íbúð

Úlfar Þór fasteignasali

Nönnugata 8

64.900.000

101 Reykjavík
Íbúð

897 9030

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

105,9 fm Afhent í mars 2018 tilbúin til innr.

Úlfar Þór fasteignasali

Suðurmýri 10

TILBOÐ

170 Seltjarnarnes
Íbúð - Nýbygging

897 9030

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

3 herbergi 119,2 fm Lyfta beint upp í íbúð

Einstök staðsetning og frábær íbúð

Gunnlaugur fasteignasali

Skólavörðustígur 40

79.500.000

101 Reykjavík
Einbýli

844 6447

Opið hús  sun. 12. nóv kl. 15.00 - 15.30

2 herbergi 65,1 fm Góð 2ja herb. íbúð

Rúmgóð tveggja herbergja íbúð

Gunnlaugur fasteignasali

Leifsgata 18

32.500.000

101 Reykjavík
Íbúð

844 6447

4 herbergi 150 fm

Sigurður Fannar fasteignasali

Flókagata 69

74.900.000

105 Reykjavík
Sérhæð Íbúð í bílskúr

897 5930

Glæsileg sérhæð

Fullbúnar án gólfefna - Tvö stæði í bílageymslu

3 herb. Stærð frá 133,9 fm

Mánatún 9 - Sýnum glæsilegar íbúðir

Verð frá 64,5 m

Reykjavík
Íbúð 404 Laus strax

SÝNUM GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR Á 4 OG 5 HÆÐ
mánudaginn 13. nóv.  17.00-17.30

Brandur fasteignasali 897 1401

6 herbergi 229,7 fm Einbýlishús á einni hæð

Skildinganes 3 101 Reykjavík
Einbýlishús

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030
135.000.000

Vel skipulagt einbýli á 1 hæð á eftirsóttum stað

Opið hús sun. 12. nóv. kl 15:00 - 16:00

3 herbergi 102,8 fm Íbúð á jarðhæð

Álfheimar 36 104 Reykjavík
Íbúð

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030
38.900.000

Rúmbóð 3ja herbergja íbúð á jarðhæð

Opið hús þri. 14. nóv. kl. 17:15 - 17:45

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS



Til sölu 4 íbúðir í raðhúsi 
2 eru fullbúnar en 2 er hægt að kaupa ófullgerðar. Fallegt útsýni og gönguleiðir í nágrenninu. 
Hver íbúð er um 124 fermetrar, (íbúð 93 og bílskúr 31) auk manngengs þakrýmis. 2 svefnherbergi eru í íbúðunum, bæði með skápum, tvöföldum í minna herberginu og þreföldum með skúffum í því 
stærra. Dyr eru úr stærra herberginu út á lóðina. Í 2 íbúðanna er eldhúsinnrétt- 
ing í horni stofunnar en í hinum 2 er lítið afmarkað eldhús. Baðherbergið er rúmgott með sturtu og flísum á gólfi. Góðar þiljur eru á veggjum í sturturýminu. Forstofan er rúmgóð með þreföldum 
fataskáp. Þvottahúsið er með innréttingu þar sem pláss er fyrir þvottavél og þurrkara. Geymsla er inn af bílskúrnum. Þar er hitakútur staðsettur. Bílskúrinn er flísalagður. Þar er op með fellistiga 
upp í þakrýmið sem er manngangt. Gólfhiti er í íbúðunum. Gólf í herbergjum og stofu eru með viðarparketi en flísar eru í forstofu, baðherbergi, þvottahúsi, geymslu og bílskúr.  

Allar innréttingar eru frá Brúnás af vandaðri og viðhaldsléttri gerð. Húsin afhendast fullbúin að utan, lóð grófjöfnuð, jarðvegsskipt bílastæði.  
Verð á fullbúinni íbúð er 39 milljónir en 31 milljón á íbúð tilbúinni til málningar og innréttingar.

Við óskum landsmönnum öllum til hamingju með ný Norðfjarðargöng.
Nú er tilvalið að flytja til Neskaupstaðar þegar samgöngumálin eru komin í lag. Þar er næg atvinna fyrir alla og ýmis störf í boði. Þar er nýr leikskóli, 
góður grunnskóli og framhaldsskóli með mikið framboð verkgreina auk bóknámsbrauta. Umhverfið er mjög fjölskylduvænt og gott að ala þar upp 
börn, ekki síst vegna þess hve lítill tími fer í að skutlast á milli staða – sá tími sem sparast er hreinn gróði í samverustundum. 

Á staðnum er góð sundlaug, frábær aðstaða til útivistar, margar fallegar gönguleiðir og fjölbreytt náttúrufegurð um allt Austurland. Auðvelt er að 
ganga í nálæga eyðifirði og aldrei að vita nema maður rekist á hreindýr á leiðinni. Í bænum er ýmislegt um að vera allan ársins hring og talsvert 
líflegt tónlistar- og menningarlíf. Hér fer þungarokkshátíðin Eistnaflug fram um miðjan júlí ár hvert og setur svip sinn á bæjarlífið og fjölskylduhátíðin 
Neistaflug er haldin um verslunarmannahelgina með Barðsneshlaupi, stanslausri skemmtidagskrá og frábærri flugeldasýningu. Eitt besta skíðasvæði 
landsins, gott íþróttahús, strandblakvöllur, kajakklúbbur, kórar, hestaleiga og frábær golfvöllur eru í firðinum ásamt ýmsum öðrum afþreyin-
garmöguleikum. Það ætti því engum að þurfa að leiðast í Neskaupstað, því þar eru spennandi verkefni bæði í vinnunni og frítímanum. 

Samvinnufélag útgerðarmanna Neskaupstað

Lindin fasteignir, Fjarðabyggð

Þórdís Pála Reynisdóttir
Löggiltur fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali

Löggiltur eignaskiptalýsandi
Löggiltur leigumiðlari
Viðurkenndur bókari

Fasteignasala í Fjarðabyggð | Sími 893 1319 | Netfang: thordis@lindinfasteignir.is | www.lindinfasteignir.is

Nánari upplýsingar á www.lindinfasteignir.is og á fésbókinni Lindin-fasteignir sala þjónusta ráðgjöf. Þórdís Pála Reynisdóttir
· Löggiltur fasteigna-, 
  fyrirtækja- og skipasali
· Löggiltur 
  eignaskiptalýsandi
· Löggiltur leigumiðlari
· Viðurkenndur bókari
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OPIÐ HÚS

SÆBAKKI 25 A B C D
OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 20. FEBRÚAR 
KL. 16-18. ALLIR VELKOMNIR.
 
Á staðnum verða:
Guðmundur R. Gíslason framkvæmdastjóri
Þórdís Pála Reynisdóttir lögg. fasteignasali
Fullltrúi frá Nestak
Fulltrúi frá Nípukolli
 

Sæbakki 25 A B C D

Sæbakki 25 Neskaupstað

Austurstræti
Skrifstofuhæð í 101 Reykjavík

Glæsileg 286 fm skrifstofuhæð við Austurstræti í miðbæ Reykjavíkur til 
sölu. Ný lyfta er húsinu og inngangur er frá Austurstræti. Um er að ræða 
4. hæð og skiptist hæðin í stórt opið rými, 13 skrifstofur, eldhús og 
salerni. Möguleiki er að setja afgreiðslu og fundarsal í opna rýmið. 
Fallegt útsýni er úr hæðinni yfir Austurvöll. 
 
Eignin er laus til afhendingar strax. 

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson

Löggiltur fasteignasali

gudlaugur@eignamidlun.is

864 5464
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