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Útibússtjórar á 
Egilsstöðum og  
í Reykjanesbæ

Við leitum að  
kraftmiklum  
stjórnendum

Við óskum eftir öflugum einstaklingum til að leiða útibú okkar á Egilsstöðum 

og í Reykjanesbæ. Um er að ræða tvö spennandi og fjölbreytt störf sem 

krefjast frumkvæðis og leiðtogahæfileika.

Störfin fela í sér:

 › umsjón og ábyrgð á rekstri útibúanna
 › ráðgjöf um sölu trygginga og umsýslu tjóna
 › viðhald og uppbyggingu viðskiptatengsla  

á svæðunum
 › ábyrgð á að tryggja framúrskarandi 

þjónustu við einstaklinga og fyrirtæki

Við leitum að einstaklingum: 

 › með reynslu og hæfileika á sviði stjórnunar
 › sem hafa góða þekkingu og reynslu af 

þjónustu á viðkomandi svæði
 › sem eru framsýnir, skipulagðir og með  

mikla þjónustulund
 › með háskólamenntun og/eða iðnmenntun 

sem nýtist í starfi

Nánari upplýsingar veitir María Guðmundsdóttir, 
forstöðumaður útibúa á Sölu- og ráðgjafasviði,  
í síma 440 2000 eða maria.gudmundsdottir@sjova.is.

Umsóknum skal skila á  
www.sjova.is/starfsumsoknir. 
Umsóknarfrestur er til og með 
15. janúar 2018. 

Hjá Sjóvá starfar sterkur og skemmtilegur 
hópur fólks sem kappkostar að veita 
viðskiptavinum afburðaþjónustu. Kannanir 
sýna að starfsánægja hjá Sjóvá er með því  
allra mesta sem mælist hérlendis.
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Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@365.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@365.is 512 5426



Advania leitar að öf lugu fólki

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

Kynntu þér störfin nánar á www.advania.is/atvinna.
Nánari upplýsingar veitir Sigríður Gisela Stefánsdó�ir, 
radningar@advania.is / 440 9000.

Ráðgjafi 
Hefur þú reynslu af stjórnendaráðgjöf og færni í 
greiningu, framsetningu upplýsinga og kynningarhaldi? 
Við leitum að liðsauka á nýstofnað ráðgjafasvið, þar sem 
áhersla er á almenna stjórnendaráðgjöf með tæknilegu 
ívafi. 

Um er að ræða spennandi tækifæri til taka þá� í mótun 
vöru- og þjónustuframboðs Advania á sviði 
stjórnendaráðgjafar. Meðal helstu verkefna er ráðgjöf 
um stafræna umbreytingu (Digital Transformation) og 
sjálfvirknivæðingu ferla (Robotics Process Automation). 

Forritari: Blockchain
Hefur þú reynslu af framendaforritun og 
Agile-vinnubrögðum? Við leitum að forritara sem 
mun í samráði við viðskiptavini og samstarfsfólk 
koma að þróun nýrra verkefna sem byggja á 
Blockchain-tækni. 

Sölusérfræðingur: viðskiptalausnir
Kemur þú vel fram og hefur gaman af því að tala við 
fólk? Við leitum að sölusérfræðingi til að sjá um sölu 
viðskiptalausna Advania. Lausnirnar eru meðal annars 
�árhagskerfi Microso�, viðskiptagreiningartól, og 
hópvinnu-, vef- og mannauðslausnir.

Vefforritari
Hefur þú go� auga fyrir útliti og hönnun ve�a? 
Við leitum að skapandi og reynslumiklum 
vefforritara til að vinna að þróun ve�a með teymi 
hugbúnaðarsérfræðinga. 

Forritari/ráðgjafi í SharePoint
Við leitum að manneskju sem getur vei� ráðgjöf
um SharePoint-lausnir og séð um forritun og aðlögun 
þeirra. Í starfinu felst að vinna með �ölbrey�um hópi 
viðskiptavina og hjálpa þeim að greina kjarnann frá 
hisminu. 

Verkefnastjóri
Hefur þú reynslu af framendaforritun og 
Agile-vinnubrögðum? Við leitum að metnaðarfullum 
verkefnastjóra til að samræma stafræna 
samskiptamáta viðskiptavina okkar. Í starfinu felst 
að greina þarfir notenda, fylgjast með nýjungum 
og þróa viðmót lausna í náinni samvinnu við 
samstarfsfólk og viðskiptavini. 

Ráðgjafar: Dynamics NAV
Hefur þú góða tækniþekkingu og reynslu af �árhagskerfum 
og ráðgjöf? Við leitum að liprum ráðgjöfum til að þjónusta 
viðskiptavini við Dynamics NAV. Störfin fela meðal annars
í sér aðkomu að innleiðingar- og uppfærsluverkefnum. 

Forritarar: Dynamics NAV
Hefur þú góða þekkingu á Visual Studio, .NET og SQL 
og kannast jafnvel við Dynamics NAV? Við leitum að 
öflugum forriturum í teymi sem sér um forritun 
lausna í Dynamics NAV. 

Söluráðgjafi: netlausnir og rekstur
Ert þú reynslumikill söluráðgjafi með bakgrunn í 
kerfisfræði eða öðru sambærilegu? Við leitum að 
söluráðgjafa með reynslu úr heimi upplýsinga- 
tækninnar til að starfa í hópi sérfræðinga sem 
kynna netlausnir og veita viðskiptavinum ráðgjöf. 

Hugbúnaðarsérfræðingur:
afgreiðslulausnir / �ármálalausnir
Hefur þú reynslu af hugbúnaðargerð og á� 
auðvelt með að tileinka þér nýja tækni við smíði 
hugbúnaðarlausna? Við leitum að tveimur 
hugbúnaðarsérfræðingum, einum til starfa í 
afgreiðslulausnahópi og öðrum í �ármálalausnahópi. 

Launafulltrúi
Við leitum að talnaglöggum launafulltrúa með góða 
almenna tölvukunná�u. Mikill kostur er að hafa 
þekkingu á H3-launakerfinu. Í starfinu felst að veita 
ráðgjöf og sinna �ölbrey�um verkefnum sem 
tengjast launavinnslu.

Gagnagrunnssérfræðingur
Hefur þú góða þekkingu á gagnagrunnum og högun 
þeirra? Við leitum að sérfræðingi til að sjá um 
hönnun, þróun og viðhald á gagnagrunnskerfum  
mannauðslausnasviðs. Við leitum að manneskju 
með metnað fyrir því að gera upplýsingatækni 
aðgengilega og mannlega. 

Kerfisstjóri: Dynamics NAV
Við leitum að kerfisstjóra með reynslu af Microso� 
Dynamics NAV og þeirri högun sem þarf til að reka slíkt 
umhverfi. Í starfinu felst meðal annars uppsetning 
miðlægs búnaðar og umhverfisins sem keyrir NAV. 
Við leitum að manneskju með góða þekkingu á SQL 
og rekstri flókinna umhverfa í Azure. 

Sérfræðingur: rekstrarlausnir
Hefur þú reynslu af íslenska UT-markaðnum, 
verkefnastjórnun og ráðgjöf í upplýsingtækni? 
Við leitum að sérfræðingi til að sjá um vöruþróun 
og uppbyggingu nýrra dreifileiða á netinu. Meðal 
helstu verkefna er að finna leiðir til að auðvelda 
viðskiptavinum aðgengi að vörum og þjónustu 
Advania. 

Ráðgjafi: UT öryggismál
Hefur þú brennandi áhuga á öryggismálum og 
reynslu af rekstri netkerfa? Við leitum að ráðgjafa 
í teymi reynslumikilla sérfræðinga sem sinna 
ú�ektum, hönnun og innleiðingu nýrra kerfa. 
Í starfinu felast einnig sérhæfð ráðgjafaverkefni 
og náin samvinna með viðskiptavinum og 
samstarfsaðilum Advania á sviði öryggismála, 
svo sem Trend Micro, RSA og Qualys.

Söluráðgjafi: hýsing og þjónusta
Hefur þú góða tækniþekkingu og reynslu af tilboðs- og 
samningagerð? Við leitum að liðsauka í söluteymi með 
áherslu á hýsingar- og rekstrarlausnir. Í starfinu felast 
almenn söluverkefni og kynningar á lausnamengi Advania. 

Advania er lifandi þjónustufyrirtæki í upplýsingatækni. Framundan eru ný og spennandi verkefni 
og þess vegna leitum við að metnaðargjörnu fólki.
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Markaðsstofa Vesturlands óskar 
eftir að ráða forstöðumann

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Markaðsstofa Vesturlands er hlutafélag í eigu Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi, en 
hlutverk hennar er að kynna og markaðssetja Vesturland fyrir innlendum og erlendum 
ferðamönnum. Starfsmenn Markaðsstofu Vesturlands eru þrír talsins og skrifstofa 
hennar er í Borgarnesi. Forstöðumaður starfar að verkefnum á öllu Vesturlandi.

Starfssvið
• Ábyrgð á rekstri Markaðsstofu Vesturlands
• Ábyrgð á samræmingu markaðs- og 

kynningarmála í ferðaþjónustu á Vesturlandi
• Vinna að markaðssetningu og vöruþróun í 

ferðaþjónustu á Vesturlandi
• Samskipti við ferðaþjónustuaðila, sveitarfélög 

og opinberar stofnanir
• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af stjórnun og stefnumótun er kostur
• Þekking á ferðaþjónustu og mannlífi, menningu og 

náttúrufari á Vesturlandi er kostur
• Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum
• Frumkvæði, fagmennska og geta til að vinna sjálfstætt
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku
• Góð tölvukunnátta, þekking á samskiptamiðlum og  

markaðssetningu á netinu.

Upplýsingar veita:

Geirlaug Jóhannsdóttir 
geirlaug@hagvangur.is

Gyða Kristjánsdóttir 
gyda@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 18. janúar 2018

   

Áhugasamir umsækjendur sendi ítarlega ferilskrá og kynningarbréf gegnum heimasíðu HEKLU www.hekla.is
Umsóknarfrestur er til og með 14. janúar. Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Dröfn Ámundadóttir,  
mannauðsstjóri í síma 590 5000 eða gegnum tölvupóstfangið sigridur@hekla.is

Markaðsstjóri

Starfs- og ábyrgðarsvið
-  Stjórnun og stefnumótun markaðsmála HEKLU.
-  Ábyrgð á daglegum rekstri og stýringu markaðsdeildar.
-  Framkvæmd og eftirfylgni markaðs- og kostnaðaráætlana.
-  Yfirumsjón með viðburðum, auglýsingum og kynningarefni.
-  Samskipti við fjölmiðla.

Menntunar- og hæfnikröfur
-  Starfsreynsla í markaðsmálum.
-  Framhaldsmenntun á sviði markaðsfræða er kostur.
-  Leiðtoga- og stjórnendahæfni.
-  Mjög góð færni í íslensku og ensku.
-  Metnaður til að ná árangri í starfi. 
-  Framúrskarandi samskiptafærni og hugmyndaauðgi.

Yfir 130 manns starfa hjá 
HEKLU hf. en félagið er með 
umboð fyrir Volkswagen, Audi, 
Skoda og Mitsubishi og er 
leiðandi fyrirtæki í innflutningi, 
sölu og þjónustu við nýjar og 
notaðar bifreiðar.

Höfuðstöðvar HEKLU hf. eru við 
Laugaveg 170-174 í Reykjavík og 
umboðsmenn eru um land allt.

HEKLA hf. óskar eftir að ráða kröftugan markaðsstjóra.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Gjaldkeri 50% starf - Hafnarfjörður

Starfssvið: 
• Bókun inngreiðslna, innheimta, greiðsla 

innlendra reikninga, útsending greiðsluseðla, 
launaútreikningur og tengd verkefni. 

Hæfniskröfur:
• Reynsla/þekking á framangreindu 

starfssviði er nauðsynleg. Upplýsingar veitir:

Þórir Þorvarðarson 
thorir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 14. janúar nk.

Héðinn hf. óskar eftir að ráða öflugan gjaldkera til starfa. Starfið er laust strax.

Héðinn hf. er eitt stærsta fyrirtæki landsins í málmiðnaði og véltækni, með 120 starfsmenn. 
Starfsemin skiptist í tæknideild, véladeild, plötuverkstæði, renniverkstæði og Rolls-Royce 
Marine þjónustu. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru á Gjáhellu 4 í Hafnarfirði, en einnig rekur 
Héðinn þjónustuverkstæði á Grundartanga.

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is
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Spennandi störf hjá Regin fasteignafélagi

Umsjón fasteigna

Iðnaðarmenn / húsvörður 

Starfsmaður á þjónustuborði Smáralindar 

Verksvið 
• Umsjón og stýring á daglegum rekstri stærstu eigna félagsins 

m.a. öryggisgæslu, ræstingu, húsvörslu og viðhaldi
• Starfsmannahald, skipulag vakta og mönnun þeirra
• Samskipti við leigutaka, þjónustu- og eftirlitsaðila
• Umsjón og eftirlit með þjónustusamningum og viðhaldi
• Þátttaka í gerð rekstrar- og viðhaldsáætlana og eftirfylgni þeirra

Verksvið 
• Viðhald fasteigna og lóða
• Umsjón og eftirlit með húskerfum
• Samskipti við verktaka, þjónustuaðila og leigutaka
• Uppsetning búnaðar, m.a. í tengslum við viðburði
• Almenn innkaup og öflun efnis til viðhalds fasteigna

Verksvið 
• Framkvæmd daglegra verkefna við rekstur þjónustuborðs
• Samskipti við leigutaka og gesti
• Sala gjafakorta og uppgjör
• Símavarsla
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi, iðnmenntun 

æskileg þó ekki nauðsynleg
• Reynsla af sambærilegum störfum æskileg
• Frumkvæði og metnaður í starfi
• Góð íslensku- og enskukunnátta í töluðu og 

rituðu máli
• Jákvætt viðmót og þjónustulund

Hæfniskröfur
• Sveinspróf í iðngrein eða önnur menntun sem nýtist
• Handlagni, útsjónarsemi og metnaður
• Reynsla af sambærilegum störfum
• Góð íslensku- og enskukunnátta kostur
• Jákvætt viðmót og þjónustulund

Hæfniskröfur
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• Lágmarksaldur 21 árs
• Reynsla af þjónustustörfum skilyrði
•  Jákvætt viðmót og þjónustulund
•  Góð íslensku- og enskukunnátta í töluðu 

og rituðu máli

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Mörg verkefni eru framundan á nýju ári hjá einu stærsta fasteignafélagi landsins. Við leitum því að öflugu 
og kraftmiklu fólki til að slást í hópinn. Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um störf hjá okkur.

Reginn hf. er íslenskt fasteignafélag sem fjárfestir í, leigir út og annast rekstur á atvinnuhúsnæði. 
Fasteignasafn Regins telur 120 fasteignir og er heildarstærð safnsins um 322 þúsund fermetrar.  
Félagið er hlutafélag í dreifðu eignarhaldi og skráð í Kauphöll Íslands.

Upplýsingar veita:

Gyða Kristjánsdóttir 
gyda@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 16. janúar nk. 

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi
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S TA R F S S T Ö Ð :
K E F L AV Í K

U M S Ó K N I R :
I S AV I A . I S/AT V I N N A

Við leitum að einstaklega þjónustulunduðum, 
glaðlyndum, snyrtilegum og reyklausum 
einstaklingum sem hafa góða samskipta-
hæfileika, lipra og þægilega framkomu, eru 
sveigjanlegir og geta unnið undir álagi. Óskað  
er eftir starfsfólki bæði í hluta- og heilsdagsstörf 
en um er að ræða vaktavinnu. Helstu verkefni 
felast m.a. í vopna- og öryggisleit, og eftirliti  
í Flugstöð Leifs Eiríkssonar og á flughlöðum  
á Keflavíkurflugvelli.

Hæfniskröfur
• Aldurstakmark 18 ár
• Hafa gott vald á íslenskri og enskri tungu   
 bæði rituðu og mæltu máli
• Hafa rétta litaskynjun
• Lágmark tveggja ára framhaldsmenntun  
 eða sambærilega
• Þjónustulund

Allir umsækjendur þurfa að geta sótt undir-
búningsnámskeið áður en þeir hefja störf og 
standast próf í lok námskeiðs. 

Umsækjendur þurfa  að geta hafið störf í maí  
og unnið út ágúst.

Umsóknarfrestur til og með 21. janúar.

Isavia leitar að ábyrgum, skipulögðum og úrræða-
góðum einstaklingum með sjálfstæð vinnubrögð 
til að sinna úthlutun á flugvélastæðum og eftirliti á 
kerfum rekstrarstjórnstöðvar Keflavíkurflugvallar 
í sumar. Helstu verkefni eru vöktun kerfa í flug-
stöðinni, samskipti við viðskiptavini og starfsmenn, 
úthlutun á flugvélastæðum og brottfararhliðum, 
eftirlit og stýring umferðar í farangurssal 
flugstöðvarinnar og önnur tilfallandi verkefni.

Hæfniskröfur
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• Aldurstakmark 20 ár
• Góð kunnátta í ensku og íslensku
• Góð tölvukunnátta skilyrði
• Reynsla af upplýsingakerfum er kostur

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bjarni Freyr 
Borgarsson, hópstjóri rekstrarstjórnstöðvar,  
bjarni.borgarsson@isavia.is.

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf í apríl/maí 
2018

Umsóknarfrestur til og með 4. febrúar.

S U M A R S T Ö R F  
Í  F L U G V E R N D A R D E I L D 

S U M A R S T Ö R F  Í 
R E K S T R A R S T J Ó R N S T Ö Ð 

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. 

Isavia hefur hlotið gullmerki PwC fyrir launajafnrétti og hvetjum við bæði konur og karla til að  
sækja um þau störf sem í boði eru.

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  Í  S U M A R ?

Umsækjendur þurfa að vera með hreint sakavottorð. Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd  
þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnskoðunar lögreglu.  
Nánari upplýsingar er að finna á isavia.is. 

Isavia leitar að þjónustulunduðum og snyrtilegum 
einstaklingum til að sinna rútuakstri með flugfarþega 
til og frá flugstæðum við Flugstöð Leifs Eiríkssonar. 
Önnur verkefni eru umhirða rúta og bíla og önnur 
tilfallandi verkefni í samráði við hópstjóra.  
Um er að ræða vaktavinnu.

Hæfniskröfur
• Próf á hópferðabifreið. 
• Fullnaðarskírteini fyrir D réttindaflokk  
 í ökuskírteini
• Góð kunnátta í íslensku og ensku

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf í maí  
og unnið út ágúst. 

Umsóknarfrestur er til og með 4. febrúar

Isavia leitar að þjónustulunduðum, kraftmiklum 
og hraustum einstaklingum í sumarstörf í 
bílastæðaþjónustu Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar. 
Helstu verkefni eru umsjón með farangurskerrum 
í og við flugstöðina, almenn þjónusta og aðstoð 
við viðskiptavini á bílastæðum flugstöðvarinnar, 
tilfærslur á ökutækjum og sótthreinsun á 
veiðibúnaði. Unnið er á dag- og næturvöktum.

Hæfniskröfur
• Aldurstakmark 18 ár
• Góð kunnátta í íslensku og ensku
• Bílpróf æskilegt

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf í maí  
og unnið út ágúst. 

Umsóknarfrestur er til og með 4. febrúar

S U M A R S T Ö R F  
Í  F A R Þ E G A A K S T R I 

S U M A R S T Ö R F  Í  B Í L A -
S T Æ Ð A Þ J Ó N U S T U 

Við leitum að glaðlyndum og sérstaklega 
þjónustulunduðum einstaklingum með góða 
samskiptahæfileika til starfa í Flugstöð Leifs 
Eiríkssonar. Farþegaþjónustan veitir farþegum 
bestu þjónustu sem mögulegt er með því að vera 
þeim innan handar, veita upplýsingar og greiða 
fyrir för þeirra með réttum úrræðum. Helstu 
verkefni eru flæðisstýring, þjónusta við farþega, 
umsjón og eftirlit með þjónustuborðum, eftirlit 
með búnaði sem farþegar nota og önnur tilfallandi 
verkefni. Unnið er á dag- og næturvöktum.

Hæfniskröfur
• Aldurstakmark 18 ár 
• Sjálfstæð vinnubrögð og lipurð í samskiptum
• Framúrskarandi þjónustulund og jákvæðni
• Góð kunnátta í ensku og íslensku  
 – þriðja tungumál er kostur

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf í maí  
og unnið út ágúst. 

Umsóknarfrestur er til og með 4. febrúar.

S U M A R S T Ö R F  
Í  F A R Þ E G A Þ J Ó N U S T U

Dagný starfar hjá farþegaþjónustu  
á Keflavíkurflugvelli. Hún er hluti   
af góðu ferðalagi.
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Við leitum að einstaklega þjónustulunduðum, 
glaðlyndum, snyrtilegum og reyklausum 
einstaklingum sem hafa góða samskipta-
hæfileika, lipra og þægilega framkomu, eru 
sveigjanlegir og geta unnið undir álagi. Óskað  
er eftir starfsfólki bæði í hluta- og heilsdagsstörf 
en um er að ræða vaktavinnu. Helstu verkefni 
felast m.a. í vopna- og öryggisleit, og eftirliti  
í Flugstöð Leifs Eiríkssonar og á flughlöðum  
á Keflavíkurflugvelli.

Hæfniskröfur
• Aldurstakmark 18 ár
• Hafa gott vald á íslenskri og enskri tungu   
 bæði rituðu og mæltu máli
• Hafa rétta litaskynjun
• Lágmark tveggja ára framhaldsmenntun  
 eða sambærilega
• Þjónustulund

Allir umsækjendur þurfa að geta sótt undir-
búningsnámskeið áður en þeir hefja störf og 
standast próf í lok námskeiðs. 

Umsækjendur þurfa  að geta hafið störf í maí  
og unnið út ágúst.

Umsóknarfrestur til og með 21. janúar.

Isavia leitar að ábyrgum, skipulögðum og úrræða-
góðum einstaklingum með sjálfstæð vinnubrögð 
til að sinna úthlutun á flugvélastæðum og eftirliti á 
kerfum rekstrarstjórnstöðvar Keflavíkurflugvallar 
í sumar. Helstu verkefni eru vöktun kerfa í flug-
stöðinni, samskipti við viðskiptavini og starfsmenn, 
úthlutun á flugvélastæðum og brottfararhliðum, 
eftirlit og stýring umferðar í farangurssal 
flugstöðvarinnar og önnur tilfallandi verkefni.

Hæfniskröfur
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• Aldurstakmark 20 ár
• Góð kunnátta í ensku og íslensku
• Góð tölvukunnátta skilyrði
• Reynsla af upplýsingakerfum er kostur

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bjarni Freyr 
Borgarsson, hópstjóri rekstrarstjórnstöðvar,  
bjarni.borgarsson@isavia.is.
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Isavia hefur hlotið gullmerki PwC fyrir launajafnrétti og hvetjum við bæði konur og karla til að  
sækja um þau störf sem í boði eru.

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  Í  S U M A R ?

Umsækjendur þurfa að vera með hreint sakavottorð. Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd  
þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnskoðunar lögreglu.  
Nánari upplýsingar er að finna á isavia.is. 

Isavia leitar að þjónustulunduðum og snyrtilegum 
einstaklingum til að sinna rútuakstri með flugfarþega 
til og frá flugstæðum við Flugstöð Leifs Eiríkssonar. 
Önnur verkefni eru umhirða rúta og bíla og önnur 
tilfallandi verkefni í samráði við hópstjóra.  
Um er að ræða vaktavinnu.

Hæfniskröfur
• Próf á hópferðabifreið. 
• Fullnaðarskírteini fyrir D réttindaflokk  
 í ökuskírteini
• Góð kunnátta í íslensku og ensku

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf í maí  
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tilfærslur á ökutækjum og sótthreinsun á 
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Við leitum að glaðlyndum og sérstaklega 
þjónustulunduðum einstaklingum með góða 
samskiptahæfileika til starfa í Flugstöð Leifs 
Eiríkssonar. Farþegaþjónustan veitir farþegum 
bestu þjónustu sem mögulegt er með því að vera 
þeim innan handar, veita upplýsingar og greiða 
fyrir för þeirra með réttum úrræðum. Helstu 
verkefni eru flæðisstýring, þjónusta við farþega, 
umsjón og eftirlit með þjónustuborðum, eftirlit 
með búnaði sem farþegar nota og önnur tilfallandi 
verkefni. Unnið er á dag- og næturvöktum.

Hæfniskröfur
• Aldurstakmark 18 ár 
• Sjálfstæð vinnubrögð og lipurð í samskiptum
• Framúrskarandi þjónustulund og jákvæðni
• Góð kunnátta í ensku og íslensku  
 – þriðja tungumál er kostur

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf í maí  
og unnið út ágúst. 

Umsóknarfrestur er til og með 4. febrúar.

S U M A R S T Ö R F  
Í  F A R Þ E G A Þ J Ó N U S T U

Dagný starfar hjá farþegaþjónustu  
á Keflavíkurflugvelli. Hún er hluti   
af góðu ferðalagi.



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

Grunnskóli Seltjarnarness 
 • Þroskaþjálfi eða starfsmaður með aðra   
  uppeldisfræðimenntun, fullt starf í skóla 
  og frístundaheimili.
 • Stuðningsfulltrúar, fullt starf og hlutastörf.

Nánari upplýsingar um störfin og skil umsókna 
má finna á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar 
www.seltjarnarnes.is – Störf í boði

Umsóknarfrestur er til 21. janúar næstkomandi.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar 
eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störf. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélaga.  

Seltjarnarnesbær
Laus störf

seltjarnarnes.is

 
 
 

 

Laus staða fræðslufulltrúa 
 

Leitað er að áhugasömum og jákvæðum 
einstaklingi sem býr yfir góðri samskipahæfni, 
sjálfstæði, sveigjanleika og frumkvæði í 
vinnubrögðum. 
 

Menntunarkröfur eru háskólapróf sem nýtist í 
starfi (myndlist, upppeldisfræði og /eða 
safnafræði), góð íslensku- og enskukunnátta 
ásamt tölvukunnáttu og hæfni til þess að tjá sig í 
ræðu og riti.  
 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi 
stéttarfélags og Sambands íslenskra 
sveitarfélaga. Nánari upplýsingar um starfið 
veitir Inga Jónsdóttir safnstjóri,  
netfang inga@listasafnarnesinga.is.  
 

Með umsókn skal fylgja ferilskrá um fyrri störf  
og menntun ásamt kynningarbréfi þar sem gerð 
er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningi 
fyrir hæfni í starfið.  
 

Umsókn skal stíla á: Listasafn Árnesinga,  
Austurmörk 21, 810 Hveragerði 
eða rafrænt á listasafn@listasafnarnesinga.is.  
 

Umsóknarfrestur er til 31. janúar. 

Fréttablaðið
Atvinnuauglýsing frá Hagstofu Íslands
Birting: Atvinnublað 25. júlí 2015, forsíða
Tengiliður: Brynjólfur Ólason (símar: 528-1105 / 867-1857)
Stærð: 168,5 mm (4 dálkar) x 154 mm
Verð (20% afsláttur): 158.016 + vsk.

Sérfræðingur í gagnasöfnun
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í gagnasöfnunardeild. 
Deildin hefur umsjón með gagnasöfnun og framkvæmir úrtaksrannsóknir 
á vegum Hagstofunnar. Starfið felur í sér sérhæfð tæknileg verkefni við 
undirbúning, framkvæmd og frumúrvinnslu gagna vegna úrtaksrannsókna 
sem og innsöfnun gagna frá fyrirtækjum og stofnunum. Jafnframt kallar 
starfið á teymisvinnu við hönnun, innleiðingu og spurningalistagerð vegna 
nýrra gagnasafnana í samræmi við viðurkenndar aðferðir og verklagsreglur í 
hagskýrslugerð. 

Hæfniskröfur
 3 Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun er kostur 
 3 Reynsla af vinnu og forritun í gagnagrunnum (svo sem SQL) er nauðsynleg
 3 Góð þekking á tölfræðihugbúnaði (svo sem R, SPSS, STATA) er æskileg
 3 Reynsla af gagnasöfnun er kostur
 3 Góð ritfærni á íslensku og ensku  
 3 Góð samstarfs- og samskiptahæfni
 3 Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð

Hagstofa Íslands er mið stöð 
opinberrar hagskýrslugerðar 
á Íslandi. Hlutverk hennar 
er að vinna hlutlægar hag-
skýrslur, hafa forystu um 
sam hæfingu hagtalna, 
stunda rannsóknir og stuðla 
þannig að upplýstri umræðu 
og faglegum ákvörðun um.

Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst 2015.

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun 
eru samkvæmt kjara samningi fjármálaráðuneytis og hlut aðeigandi stéttar félags. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í 
sex mánuði frá því að umsóknar frestur rennur út.

Póstáritun Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 105 Reykjavík
 Netfang starfsumsokn@hagstofa.is

Upplýsingar Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is]

Borgartúni 21a · 105 Reykjavík
Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099

www.hagstofa.is

Hagstofa Íslands
óskar eftir að ráða metnaðarfullan 
og áhugasaman starfsmann

Sérfræðingur í úrtaksrannsóknum
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða starfsmann til starfa við undirbúning, úrvinnslu og  
tölfræðilega greiningu á gögnum úr úrtaksrannsóknum stofnunarinnar.  
Starfsmaðurinn mun starfa við rannsókn Hagstofunnar á lausum störfum á íslenskum vinnu-
markaði (e. job vacancy survey), auk þess að vinna við aðrar úrtaksrannsóknir og taka þátt  
í rannsóknarstarfi og umbótarverkefnum innan stofnunarinnar. 

Hæfniskröfur
• Háskólapróf á framhaldsstigi í tölfræði, 

félagsvísindum eða tengdum fögum
• Þekking og reynsla af framkvæmd og 

úrvinnslu úrtaksrannsókna
• Reynsla og þekking á tölfræðilegri 
 úrvinnslu 
• Reynsla af framsetningu tölulegra 
 upplýsinga

• Góð kunnátta á tölfræðiforritum 
 (s.s. R og SPSS)
• Reynsla af gagnagrunnsvinnslu 
 (t.d. SQL) er kostur
• Góð ritfærni á íslensku og ensku
• Frumkvæði, vandvirkni og nákvæmni 
 í vinnubrögðum
• Góð samskiptafærni

Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. 

Umsóknarfrestur er til og með 22. janúar 2018 og skulu umsóknir berast til: Starfsumsókn,  
Borgartúni 21a, 105 Reykjavík eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar 
ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því umsóknafrestur rennur út.

Nánari upplýsingar um starfið veita Helga Hauksdóttir og Anton Örn Karlsson í síma 5281000

Hagstofa Íslands óskar eftir því að ráða 
metnaðarfullan og áhugasaman starfsmann til starfa.

Hagstofa Íslands er miðstöð opinberrar hagskýrslugerðar á Íslandi. Hlutverk Hagstofunnar er að vin-
na hlutlægar hagskýrslur, hafa forystu um samhæfingu hagtalna, stunda rannsóknir og stuðla þannig 
að upplýstri umræðu og faglegum ákvörðunum. Nánari upplýsingar má finna á www.hagstofa.is

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins. Meginmarkmið bankans er 
að stuðla að stöðugu verðlagi. Seðlabankinn skal enn fremur stuðla að fjármálastöðugleika. 
Þá sinnir Seðlabankinn jafnframt viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðla-
banka, svo sem að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi. 
Hjá Seðlabankanum starfar öflug liðsheild og leggur bankinn ríka áherslu á metnaðarfullt 
starfsumhverfi sem einkennist af fagmennsku, þekkingu, sveigjanleika og jákvæðum sam-
skiptum. 

Helstu verkefni og ábyrgð: 
• Áhættugreiningar og skýrslugerð í tengslum við 

stýringu á lánasafni ríkissjóðs.
• Aðstoð við innlenda útgáfu ríkisbréfa og lántöku  

á erlendum mörkuðum þ.m.t. skjalagerð.
• Samskipti við innlenda og erlenda banka og aðra 

lánveitendur til ríkissjóðs og Seðlabankans.
• Tilfallandi verkefni í tengslum við ríkisábyrgðasjóð.
• Aðstoð við önnur verkefni, svo sem framkvæmd 

verðbréfalána og útboða.

Sótt er um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is en umsóknarfrestur er til og með 22. janúar 
2018. Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun bankans. 
Umsóknir gilda í sex mánuði og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Björgvin Sighvatsson, forstöðumaður lánamála ríkisins, netfang: bjorgvin.
sighvatsson@sedlabanki.is og Íris Guðrún Ragnarsdóttir, mannauðsstjóri, netfang: mannaudur@sedlabanki.is. 

Við leitum að drífandi og jákvæðum einstaklingi til starfa á sviði markaðsviðskipta og fjárstýringar. Um er að 
ræða 100% starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík.

Sérfræðingur – lánamál ríkisins

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Háskólamenntun í viðskiptafræði, hagfræði,  

verkfræði eða sambærilegum greinum.
• Góð greiningarhæfni og hæfni til að miðla  

upplýsingum á skýran hátt.
• Gagnrýnin og lausnamiðuð hugsun, frumkvæði  

og góð samskiptahæfni.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfileiki til að taka 

virkan þátt í teymisvinnu.
• Mjög gott vald á ensku og íslensku, bæði í töluðu 

og rituðu máli.
• Þekking og reynsla af fjármálastarfsemi er æskileg.
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Viðkomandi mun starfa sem tengiliður við 
flutningsaðila, bera ábyrgð á tollskýrslugerð, 
birgðaskráningu og greiningarvinnu 
við gerð samninga ásamt umsjón með 
innkaupapöntunum og verkefnum tengdum 
verðfyrirspurnum og útboðum.

Nánari upplýsingar veitir Kristín Gestsdóttir, 
deildarstjóri innkaupadeildar,  
kristin.gestsdottir@isavia.is.

Starfið felst í umsýslu fjárhagsgagna, 
árangursmælikvarða og umbótaverkefna 
ásamt þátttöku í áætlana- og skýrslugerð. 
Helstu verkefni eru þátttaka í þróun PowerBI 
skýrslna, umbótaverkefni innan fjármálasviðs 
og annara rekstrareininga, þarfagreining og 
skýrslugerð, þátttaka í þróun ferla tengdum 
áætlanagerð og önnur verkefni tengd 
fjármálum og viðskiptagreind.

Nánari upplýsingar veitir Guðfinnur 
Jóhannsson, gudfinnur.johansson@isavia.is.

Helstu verkefni felast í skráningu, merkingu 
og bókun reikninga, afstemmingu lánadrottna 
og öðrum tilfallandi verkefnum. 

Nánari upplýsingar veitir Helga Erla 
Albertsdóttir, deildarstjóri reikningshalds,  
helga.albertsdottir@isavia.is.

Hæfniskröfur
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af sambærilegum störfum og  
 góð þekking á alþjóðlegu flutnings- 
 skilmálum Incoterms®

• Mjög góð færni í íslensku og ensku, bæði  
 í töluðu og rituðu máli
• Vönduð og nákvæm vinnubrögð
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Jákvæðni, þjónustulund og hæfni í mann- 
 legum samskiptum 
 
Starfsstöð: Reykjavík

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af úrvinnslu gagna
• Reynsla af skýrslu- og áætlanagerð  
 er kostur
• Þekkning á MS Dynamics NAV kostur
• Þekking á PowerBI, Powerpivot  
 og gagnagrunnum er kostur
 
Starfsstöð: Reykjavík

Hæfniskröfur
• Viðurkenndur bókari eða menntun sem  
 nýtist í starfi er kostur
• Reynsla af bókhaldi er skilyrði
• Þekking og reynsla af vinnu við Navision  
 bókhaldskerfið er kostur
• Kunnátta í öllum helstu tölvuforritum
• Skipulögð og öguð vinnubrögð
 
Starfsstöð: Keflavík

S É R F R Æ Ð I N G U R  
Í  I N N K A U P A D E I L D

S É R F R Æ Ð I N G U R  
Í  H A G D E I L D B Ó K A R I

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

Isavia hefur hlotið gullmerki PwC fyrir launajafnrétti og við hvetjum  
bæði konur og karla til að sækja um þau störf sem í boði eru.

Karen starfar sem NOTAM  
sérfræðingur á flugleiðsögusviði.  
Hún er hluti af góðu ferðalagi.

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 ?
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+  Umsóknum er skilað inn rafrænt á heimasíðu IGS, 
www.igs.is, fyrir 20. febrúar 2018.

CATERING
Útkeyrsla og önnur tengd þjónusta sem fer um borð í flugvélar. 
Lágmarksaldur 19 ár. Íslensku- og/eða enskukunnátta. Almenn 
ökuréttindi og vinnuvélaréttindi æskileg.

FRÍLAGER
Lagervinna og pökkun á söluvörum sem fara um borð í flugvélar. 
Lágmarksaldur 20 ár. Tölvu- og enskukunnátta.

ELDHÚS
Framleiðsla og pökkun á matvælum ásamt öðrum störfum sem 
tilheyra matvælaframleiðslu. Lágmarksaldur 18 ár. Íslensku- og/eða 
enskukunnátta.

FRAKTMIÐSTÖÐ
Vörumóttaka á inn- og útflutningi. Lágmarksaldur 19 ár. Tölvu- og 
enskukunnátta, almenn ökuréttindi. Vinnuvélaréttindi æskileg.

HLAÐDEILD
Hleðsla og afhleðsla flugvéla á töskum og frakt. Lágmarksaldur 19 ár. 
Enskukunnátta, almenn ökuréttindi. Vinnuvélaréttindi æskileg.

RÆSTING FLUGVÉLA
Ræsting um borð í flugvélum og lagerstörf. Lágmarksaldur 18 ár. 
Almenn ökuréttindi, enskukunnátta.

Applications are submitted electronically on the IGS website, 
www.igs.is, before February 20th 2018.

JOB VACANCIES AT IGS 2018
IGS is looking for individuals for diverse and fun positions  
at the company. The vacancies are in Ramp Services, Flight 
Kitchen, Catering, Bonded Store, Cargo and Aircraft Cleaning.

Emphasis is placed on service, punctuality, flexibility and 
alertness. In some cases applicants need to be willing to attend  
a preparatory course and pass a test before recruitment.  
All positions will work in shifts.

Requirements:

RAMP SERVICES, CATERING, CARGO
Minimum age 19 years, general driving license is required and 
equipment license is preferable.

FLIGHT KITCHEN
Minimum age 18 years.

AIRCRAFT CLEANING
Minimum age 18 years, general driving license is required.

BONDED STORE
Minimum age 20 years, computer skills required.

Language skills: Must speak Icelandic or English.

Icelandair Ground Service leitar að öflugum einstaklingum í fjölbreytt og skemmtileg störf hjá fyrirtækinu. Mikil áhersla er lögð á 
þjónustulund, hæfni í mannlegum samskiptum, reglusemi, stundvísi, sveigjanleika og árvekni. Unnið er á vöktum. Umsækjendur þurfa  
í sumum tilfellum að vera tilbúnir til þess að sækja undirbúningsnámskeið og standast próf, áður en til ráðningar kemur. 

Ráðningartími er frá mars til nóvember 2018 og jafnvel lengur. 

Upplýsingar um störfin, aldurstakmörk og hæfniskröfur:

STÖRF HJÁ IGS 2018
Vilt þú vinna í spennandi umhverfi flugheimsins?

Þarftu að ráða starfsmann?

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

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

 10 ATVINNUAUGLÝSINGAR  6 .  jA N úA R  2 0 1 8  L AU G A R DAG U R



 

Hjúkrunarforstjóri Silfurtúns

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Staða hjúkrunarforstjóra Dvalar- og hjúkrunarheimilisins Silfurtúns í Búðardal er laus til umsóknar.  
Silfurtún er lítið heimili með 13 íbúum. Búðardalur er í 160 km fjarlægð frá Reykjavík. Stefnt er að því 
að viðkomandi hefji störf 1. febrúar 2018. Silfurtún aðstoðar við að útvega hjúkrunarforstjóra húsnæði.

Starfssvið:
• Hjúkrun
• Ábyrgð á rekstri, daglegri stjórnun og 

starfsmannahaldi heimilisins
• Ábyrgð á faglegri þróun 

Hæfniskröfur:
• Hjúkrunarfræðimenntun
• Stjórnunarreynsla
• Framúrskarandi samskiptahæfni
• Hæfni til að vinna sjálfstætt og skipulega

Upplýsingar veitir:

Geirlaug Jóhannsdóttir 
geirlaug@hagvangur.is. 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 15. janúar. nk.

Silfurtún 
Dvalar  og hjúkrunarheimili
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Lyfjafræðingar óskast
Lyfjaver óskar eftir að ráða lyfjafræðinga til fjölbreyttra 
starfa við vélskömmtun o.fl. Viðkomandi þurfa að vera 

samviskusamir og skipulagðir og geta unnið undir álagi. 
Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á alli@lyfjaver.is  

fyrir 10. janúar. Allar fyrirspurnir og umsóknir eru 
meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 895-3466

Spennandi starf
Bókakaffið á Selfossi óskar eftir að ráða starfskraft til 
afgreiðslustarfa.

Um er að ræða 50% starf við afgreiðslu í verslun okkar og 
kaffihúsi. Möguleiki á auknu starfshlutfalli m.a. með störf- 
um við Bókaútgáfuna Sæmund og almenn skrifstofustörf. 

Laun samkvæmt kjarasamningum.

Vinsamlega sendið starfsumsókn með ferilskrá á Bóka- 
kaffið, Austurvegi 22, 800 Selfoss eða um netfang  
elingunnl@gmail.com. 

Umsóknarfrestur er til 20. janúar.

Vegna mikilla verkefna vill 
Sérverk ráða í eftirfarandi stöður

• Vana menn á trésmíðaverkstæði.
• Aðstoðarmenn á trésmíðaverkstæði

• Smiði í almenna byggingarvinnu 

Trésmíðaverkstæðið er búið fullkomnustu tækjum sem 
völ er á til innréttingasmíða.

• Góður starfsandi
• Góð starfsaðstaða í nýju húsi 
• Nýjar fullkomnar vélar á verkstæði 
• Mjög góð verkefnastaða framundan

Umsóknir sendist á atvinna@serverk.is – starfsumsókn 
fyrir 19.01.2018

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Álftanesskóli
 • Leiðbeinandi á tómstundaheimili
 • Umsjónarkennari á yngsta stigi
 
Flataskóli
 • Leik- eða grunnskólakennari
  í leikskóladeild
 
Fjölskyldusvið
 • Starfsfólk á heimili ungrar 
  fatlaðrar konu

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

Lagerumsjón

www.dekkjahollin.is
/dekkjahollin

Dekkjahöllin óskar eftir að ráða traustan starfsmann 
í framtíðarstarf á starfstöðvar sínar í Reykjavík.

Dekkjahöllin er fjölskyldufyrirtæki sem hefur verið í rekstri í yfir 
30 ár. Dekkjahöllin er með starfstöðvar á Akureyri, Egilsstöðum 
og í Reykjavík. Fyrirtækið rekur hjólbarðaþjónustu, smurstöðvar 
og þvottastöð ásamt því að flytja inn dekk, felgur og fleiri 
fylgihluti, sem seldir eru í smásölu og heildsölu. Dekkjahöllin 
hefur hlotið viðurkenningu Creditinfo sem framúrskarandi 
fyrirtæki frá upphafi mælinga.

Hæfniskröfur
• Reynsla af sambærilegum störfum (lagerstörfum og 

birgðahaldi) er kostur
• Nákvæmni, talnagleggni og skipulagshæfni
• Almenn tölvukunnátta 
• Gilt ökuskírteini - meirapróf kostur
• Hreint sakavottorð er skilyrði
• Kostur að hafa þekkingu á dekkjum 
• Jákvæðni og þjónustulund

Helstu verkefni
• Móttaka, talning og frágangur vara á lager
• Akstur vara á milli starfstöðva og lagera
• Aðstoð við störf á starfstöðvum á álagstímum
• Önnur tilfallandi störf

Upplýsingar um starfið veitir Benedikt Ármannsson, í tölvupósti á 
benedikt@dekkjahollin.is eða í síma 460-3009. Umsóknum með 
ferilskrá óskast skilað í tölvupósti á benedikt@dekkjahollin.is 
Umsóknarfrestur er til og með 21. janúar
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ICELANDAIR ÓSKAR EFTIR  
öflugum liðsmönnum til starfa hjá  
tækniþjónustu félagsins í Hafnarfirði

STARFSSVIÐ: 
I Eftirlit með viðhaldi á rafeindakerfum og 

rafkerfum flugvéla
I Afgreiðsla lofthæfifyrirmæla og breytinga  

frá framleiðendum
I Verkfræðiaðstoð við viðhald flugvéla og 

viðvarandi lofthæfi
I Umsjón tæknigagna er snúa að viðvarandi 

lofthæfi flugvéla
I Innleiðing á nýjum rafeindabúnaði í flugvélar og 

þjónusta við hann í rekstri
I Fylgjast með og skrá breytingar á álagi  

á rafkerfi flugvéla
I Samskipti við framleiðendur flugvéla og íhluta
I Verkefnastjórnun og kostnaðareftirlit 

HÆFNISKRÖFUR:

I Próf í rafmagnsverkfræði/rafmagnstæknifræði, 
próf í flugvélaverkfræði eða flugvirkjanám sem 
gefur B2 réttindi 

I Þekking og reynsla af viðhaldi flugvéla er kostur

I Mjög góð tölvukunnátta 

I Mjög góð enskukunnátta í bæði töluðu  
og rituðu máli

I Góðir samskiptahæfileikar

I Frumkvæði og sjálfstæði 

I Öguð og góð vinnubrögð 

Sérfræðingur til að annast eftirlit með rekstri og viðhaldi vélrænna kerfa flugvéla 
(Mechanical Systems), svo sem vökvakerfi, loftræstikerfi og eldsneytiskerfi.

STARFSSVIÐ: 
I Eftirlit og ráðgjöf varðandi viðgerðir og 

endurbætur
I Afgreiðsla lofthæfifyrirmæla og breytinga  

frá framleiðendum
I Verkfræðiaðstoð við daglegan rekstur flugvéla 

og viðvarandi lofthæfi
I Umsjón með tæknigögnum er varða viðvarandi 

lofthæfi flugvéla
I Samskipti við framleiðendur flugvéla og íhluta
I Verkefnastjórnun, áætlanagerð og 

kostnaðareftirlit 

HÆFNISKRÖFUR:

I Próf í verkfræði, tæknifræði eða flugvirkjanám 
og sérþekking á þessum sviðum

I Þekking og reynsla af viðhaldi flugvéla er kostur 

I Mjög góð tölvukunnátta 

I Mjög góð enskukunnátta í bæði töluðu  
og rituðu máli

I Góðir samskiptahæfileikar

I Frumkvæði og sjálfstæði 

I Öguð og góð vinnubrögð

Sérfræðingur til að annast eftirlit með rafeindabúnaði og rafkerfum 
flugvéla (Avionics Engineer).

Nánari upplýsingar veita:
Ásgeir Bjarni Lárusson I asgeirl@its.is
Sveina Berglind Jónsdóttir I sveinaj@icelandair.is

+  Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á  
www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 14. janúar nk.



Ný störf á nýju ári !

Sveitarfélagið Hornafjörður auglýsir stöður
félagsmálastjóra og byggingarfulltrúa

Félagsmálastjóri

Byggingarfulltrúi

ber ábyrgð á framkvæmd almennrar og sértækrar félagsþjónustu í samræmi við lög og
reglugerðir þar um. Starfið felur m.a. í sér vinnu við stefnumótun og áætlanir í þeim málaflokkum, sem undir
hann heyra. Starfið er fjölbreytt og krefst víðtækrar þekkingar á lögum og reglum. Félagsmálastjóri hefur
yfirumsjón með félagslegri ráðgjöf, fjárhagsaðstoð, málefnum barna og ungmenna ásamt málefnum fatlaðs
fólks og heimaþjónustu auk umsjónar með húsnæðismálum. Félagsmálastjóri vinnur að auki með viðeigandi
aðilum að málefnum aldraðra jafnframt því að taka þátt í vinnuhópum, ráðum, teymisvinnu ásamt öðrum
fjölbreyttum faglegum verkefnum. Félagsmálastjóri er starfsmaður félagsmálanefndar og öldungaráðs, hann
undurbýr fundi nefndarinnar og boðar þá.

eru að umsækjendur hafi háskólamenntun sem hentar í starfið og marktæka reynslu af
sambærilegum störfum. Áhersla er lögð á styrk og lagni í mannlegum samskiptum, fagmannleg vinnubrögð,
reglusemi, útsjónarsemi, skipulagshæfni og faglegan metnað til árangurs í starfi.

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. Helstu verkefni 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, en reynsla á umræddu sviði er
jafnframt æskileg. Áhersla er lögð á lipurð í mannlegum samskiptum, fagmennsku, frumkvæði og metnað til
árangurs í starfi.

verða í samræmi við kjarasamning launanefndar sveitarfélags og viðeigandi stéttarfélaga.

eru áhugaverð framtíðarstörf í barnvænu umhverfi þar sem öll nútíma þægindi eru til staðar, næg
atvinnutækifæri í friðsælu og framsæknu bæjarfélagi. 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.
Sjá einnig á heimasíðu

Gengið verður frá ráðningum fljótlega.

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

Hæfniskröfur

Hæfniskröfur til starfsins

Laun

Í boði

Umsóknarfrestur er til og með 27. janúar nk.

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

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.

www.hornafjordur.is .

Starfssvið og ábyrgð: Menntunar og hæfniskröfur:

- Fiskeldismenntun æskileg en ekki skilyrði

- Jákvæðni og lipurð í samskiptum

- Vinna vel í teymi

- Dugnaður, vandvirkni og skynsemi

- Almenn eldisstörf við eldi á laxi og hrognkelsum:
- fóðrun og umhirða á fiski, seiðum og hrognum

- þrif á eldiskerum og ýmiskonar viðhald

- ýmis ábyrgðarverkefni samkvæmt fyrirmælum

stöðvarstjóra/ aðstoðar stöðvarstjóra

- Vinna í samræmi við gæðakerfi

Frekari upplýsingar um Stofnfisk hf. má nálgast á heimasíðu fyrirtækisins www.stofnfiskur.is
Skrifleg umsókn ásamt ferilskrá skulu berast á netfangið unnur@stofnfiskur.is fyrir 15. janúar næstkomandi

Fiskeldismenn

Frekari upplýsingar um starfið má nálgast á unnur@stofnfiskur.is

Stofnfiskur hf. óskar eftir að ráða fiskeldismenn á laxeldisstöðvar fyrirtækisins á Reykjanesi

Í boði er spennandi 
starf hjá framsæknu 
fyrirtæki í örum vexti 
sem hefur á að skipa 
metnaðarfullu og 
samhentu starfsfólki.  

Sérfræðingur í verkefnastjórnun  
á skrifstofu ráðuneytisstjóra

Velferðarráðuneytið auglýsir eftir sérfræðingi til starfa 
á skrifstofu ráðuneytisstjóra. Leitað er eftir kraftmiklum 
einstaklingi í fullt starf. 

Meginhlutverk skrifstofunnar er að stuðla að faglegri 
og metnaðarfullri starfsemi ráðuneytisins. Skrifstofan 
er ráðherra til fulltingis við stjórnun ráðuneytisins og 
er með yfirsýn yfir verkefni þess og samhæfingu. Skrif-
stofan stýrir innra stefnumótunarstarfi, vinnur að þró-
unarmálum og hefur yfirsýn yfir stefnumótun í mála-
flokkum. Auk þess sér skrifstofan um almannatengsl og 
upplýsingamál og hefur yfirsýn yfir alþjóðasamstarf.

Starfið felur í sér að leiða stefnumótun hjá ráðuneyt-
inu, verkefnastýringu stefnumótandi verkefna sem og 
þátttöku í stefnumótun, árangursstjórnun og eftirfylgni 
stefna. Þá felur starfið í sér þátttöku í innri umbótum, 
viðhaldi gæðahandbókar og ýmsum málum. 

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem hæfir verkefninu, meistaranám 
   í verkefnastjórnun eða stefnumótun er kostur
• Reynsla og þekking af því að vinna að og stýra stórum 
  verkefnum
• Þekking og reynsla í stefnumótun
• Góð tölvuþekking er nauðsynleg
• Þekking á gæðastjórnun 
• Færni í mannlegum samskiptum 
• Frumkvæði, árangursdrifni og sjálfstæð skipulögð
  vinnubrögð

Um er að ræða áhugavert og fjölbreytt starf í krefjandi 
starfsumhverfi. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið 
störf sem fyrst.  Um launakjör fer samkvæmt kjara-
samningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna stjórn-
arráðsins og fjármála- og efnahagsráðherra.  Ráðuneytið 
hvetur karla, jafnt sem konur, til að sækja um starfið.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri 
störf skulu berast velferðarráðuneytinu, Skógarhlíð 6, 
105  Reykjavík eða í tölvupósti á póstfangið postur@
vel.is eigi síðar en 31. janúar 2018. Öllum umsóknum 
verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið 
tekin.  

Nánari upplýsingar um starfið veita Sveinn Magnússon 
sveinn.magnusson@vel.is og Anna Lilja Gunnarsdóttir 
anna.l.gunnarsdottir@vel.is í síma 545-8100.

Velferðarráðuneytinu, 6. janúar 2018
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 Hafnsögumaður Faxaflóahafna sf.
  

  
 

Auglýst er laust til umsóknar starf hafnsögumanns Faxaflóahafna sf.   
 
Faxaflóahafnir sf. óska eftir að ráða til starfa hafnsögumann. Starfsstöð hafnsögumannsins verður í  Reykjavík.   Starfið felst 
aðallega í leiðsögu skipa á svæði Faxaflóahafna sf., skipsstjórn dráttarbáta,  móttöku skipa og öðrum tilfallandi störfum. 
  
Nauðsynlegt er að umsækjandi uppfylli eftirfarandi skilyrði:  
  
• Skipstjórnarréttindi – CB (2. stigs skipstjórnarnám) 
• Námskeið í Slysavarnarskóla sjómanna 
• Góð kunnátta í íslensku og ensku 
• Góð tölvukunnátta 
  
Faxaflóahafnir sf. eru með starfsemi í Reykjavík, á Akranesi, á Grundartanga og í Borgarnesi. Hafnsögumenn Faxaflóahafna sf. 
sinna  verkefnum á þeim stöðum.  Unnið er á 12 klst vöktum allt árið. 
 
Umsókn, ásamt ferilskrá sendist til Faxaflóahafna sf., á netfangið gudbjorg@faxi.is eigi síðar en 21. janúar2018. Þar sem í gildi eru 
ákvæði laga um hafnavernd þá er óskað eftir að umsækjandi geti lagt fram sakavottorð. 
 
Nánari upplýsingar gefur Gísli Jóhann Hallsson yfirhafnsögumaður í síma 5258900. 
 
 
 

 

VERSLUNARSTJÓRI VERO MODA
VERO MODA í Kringlunni leitar að kraftmiklum, skipulögðum 
og jákvæðum einstaklingi til að gegna starfi verslunarstjóra. 
Um er að ræða fullt starf í skemmtilegu og lifandi umhverfi.   

Helstu hlutverk verslunarstjóra eru að halda utan um daglegan 
rekstur, bera ábyrgð á sölu og þjónustu við viðskiptavini og 
leiða hóp starfsmanna.

Auk þess er gott að viðkomandi hafi auga fyrir tísku og 
útstillingum á nýjum vörum og brennandi áhuga á markaðs-
setningu á samfélagsmiðlum.

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

Umsóknarfrestur er til og með 21. janúar nk. Hægt er að sækja 
um starfið á www.bestseller.is. Allar frekari upplýsingar veitir 
Sólrún Hjaltested mannauðsstjóri í síma 5754000.

VILT ÞÚ STARFA HÉR?

Laust er til umsóknar starf í móttöku 
Blue Lagoon spa í Hreyfingu.  

Hæfniskröfur:
* Rík þjónustulund og vönduð framkoma
* Góð samskipta- og samstarfshæfni
* Góð tungumálakunnátta
* Menntun sem nýtist í starfi
* Reynsla af starfi í gestamóttöku kostur
* Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
* Snyrtimennska, stundvísi og sveigjanleiki
* Jákvæðni og vilji til að takast á við fjölbreytt verkefni

Starfssvið:
* Fagleg móttaka gesta
* Þjónusta við gesti og sala
* Úrlausn mála sem upp kunna að koma
* Önnur verkefni sem tilheyra gestamóttöku

Um er að ræða framtíðarstarf. Vinnutími er 
umsemjanlegur. Viðkomandi þarf að geta hafið 
störf sem fyrst. Áhugasamir sendið umsókn ásamt 
ferilskrá og upplýsingum um umsagnaraðila á  
thorny@bluelagoonspa.is fyrir 22. janúar.

Skipulags- og byggingarfulltrúi  
í Skútustaðahreppi 

Skútustaðahreppur auglýsir 100% starf skipulags- og 
bygg ingarfulltrúa laust til umsóknar. Um er að ræða  
fjölbreytt og áhugavert starf í lifandi umhverfi.

Menntunar og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í samræmi við ákvæði skipulagslaga.
• Reynsla af verkefnastjórnun er kostur.
• Reynsla af stjórnun og opinberri stjórnsýslu er kostur.
• Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Góð samskiptahæfni.
Starfssvið:
• Yfirumsjón með starfi að skipulags- og byggingarmálum,  
 framkvæmdum sveitarfélagsins, eignaumsýslu,  
 sorpmálum, umhverfismálum, hreinlætismálum og öðru  
 því sem undir embættið heyrir.
• Framkvæmd verkefna í samræmi við samþykktir  
 sveitarstjórnar hverju sinni.
• Umsjón með gerð fjárhagsáætlana, starfsáætlana og  
 framkvæmdaáætlana sem undir embættið heyra.
• Undirbúningur fyrir og umsjón með fundum  
 skipulagsnefndar.
• Skráning fasteigna til fasteignaskrár.
• Eftirlit með framkvæmd samninga, laga og reglugerða  
 sem gilda hverju sinni og heyra undir sviðið.
• Samskipti við opinberar stofnanir, íbúa sveitarfélagsins  
 og aðra þá sem tengjast verkefnum sviðsins.
• Önnur verkefni sem undir embættið heyra hverju sinni.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.  
Umsóknarfrestur er til 15. janúar 2018.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þorsteinn Gunnarsson 
sveitarstjóri í síma 464 4163.

Umsóknir ásamt ítarlegri starfsferilsskrá og kynningarbréfi 
skulu sendar til thorsteinn@skutustadahreppur.is

www.skutustadahreppur.is

Skútustaðahreppur
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Spennandi stjórnendastörf
hjá Húsasmiðjunni

Byggjum á betra verði

Umsóknir 
berist fyrir  
20. janúar n.k. í 
atvinna@husa.is

Nánari upplýsingar 
veitir Birna 
Sæmundsdóttir, 
birnas@husa.is

Ábyrgðarsvið
• Rekstur og stjórnun verslunar í Skútuvogi
• Að framfylgja stefnu fyrirtækisins
• Ráðgjöf, þjónusta  og sala til viðskiptavina
• Tilboðsgerð

Hæfniskröfur
• Þjónustulund, áhugi og metnaður
• Reynsla af rekstri og stjórnun 
• Reynsla af verslun og þjónustu æskileg
• Frumkvæði í starfi og skipulögð vinnubrögð
• Menntun sem nýtist í starfi

Ábyrgðarsvið
• Að móta og framfylgja stefnu fyrirtækisins í mannauðs-   
 og fræðslumálum 
• Ráðgjöf og þjónusta við stjórnendur og starfsmenn
• Ráðningar starfsfólks

Hæfniskröfur
•  Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði í starfi og sjálfstæð vinnubrögð
•  Reynsla úr sambærilegu starfi æskileg
•  Menntun sem nýtist í starfi

Ábyrgðarsvið
• Sala, ráðgjöf og þjónusta við viðskiptavini á PLC     
 iðnstýribúnaði, vélbúnaði  sem og hugbúnaði , 
 ásamt öðrum tengdum varningi hjá fyrirtækinu.
 • Ráðgjöf og þjónusta  við verkfræðistofur á lausnum    
 tengdum vél- og hugbúnaði fyrir iðnstýrikerfi. 

Hæfniskröfur
• Fagmenntun sem nýtist í starfi
• Góð tölvukunnátta
•  Reynsla af forritun PLC iðntölva og SCADA-kerfum
•  Góð  íslensku-,  ensku- og dönskukunnátta, í  tal og ritmáli 
•  Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
•  Færni í mannlegum samskiptum og þjónustulipurð

Húsasmiðjan leggur 
metnað sinn í að veita 
fyrsta flokks þjónustu 
og bjóða upp á  gott 
aðgengi að vörum sínum 
og starfsfólki.  Það sem 
einkennir starfsmenn 
Húsasmiðjunnar eru 
eftirfarandi gildi:

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

Í sölu og ráðgjöf á iðnstýrisviði Ískraft
Viljum ráða metnaðarfullan einstakling til framtíðarstarfa. 
Háskólamenntun á sviði rafiðnar er krafist. Æskilegt að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Rafmagnsverk-, 
tækni- eða 
iðnfræðingur

Í boði eru
• Krefjandi störf hjá góðu fyrirtæki • Gott og öruggt starfsumhverfi • Góður starfsandi

Mannauðsstjóri 
Húsasmiðjunnar
Leitum að drífandi einstaklingi í krefjandi og spennandi 
starf til að leiða og móta mannauðs-og fræðslustefnu 
Húsasmiðjunnar. Húsasmiðjan leggur áherslu á að nýta 
til hins ítrasta hæfni, frumkvæði og þekkingu samhents 
hóps um 500 starfsmanna. Mannauðsdeild er hluti af 
fjármálasviði.

Rekstrarstjóri 
Húsasmiðjunnar og 
Blómavals í Skútuvogi
Leitum að sterkum leiðtoga til að stýra einni 
stærstu og glæsilegustu smásöluverslun 
landsins, Húsasmiðjunni og Blómavali 
í Skútuvogi. Rekstrarstjóri er hluti af 
lykilstjórnendahópi. Eitt af áhugaverðari 
störfum í smásöluverslun hérlendis.

Húsasmiðjan er í hópi stærstu fyrirtækja landsins, 
rekur 17 verslanir um land allt og starfsmenn eru um 500.

Ískraft er hluti af samstæðu Húsamiðjunnar og hefur frá 
árinu 1975 verið í hópi leiðandi fyrirtækja í sölu raflagna- 
og lýsingarbúnaðar til rafverktaka, rafvirkja 
og iðnfyrirtækja. 

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar til Kristins Benediktssonar í netfangið  kriben@iskraft.is 
Umsóknarfrestur er til 17. janúar n.k.  farið er með umsóknir sem trúnaðarmál.



Aðhlynningarstörf/vetrarafleysingar
Ertu sjúkraliði, sérhæfður starfsmaður, 

nemandi á heilbrigðissviði 

Við leitum til þín.

Okkur vantar starfsmann nú þegar eða sem allra fyrst, starfshlut-
fall samkomulag, unnið er á morgunvöktum og kvöldvöktum og 
síðan aðra hvora helgi.  

Vinsamlega hafðu samband við Guðrúnu Erlu Gunnarsdóttur 
hjúkrunarforstjóra í síma 5500330 eða gudrun@sbh.is, sem allra 
fyrst.

Sjálfsbjargarheimilið rekur búsetuþjónustu og fleiri starfsemisþætti  
í Sjálfsbjargarhúsinu að Hátúni 12, 105 R. Sjálfsbjargarheimilið hlaut  
útnefninguna Stofnun ársins 2014 og hafði þar áður verið valin fjórum  
sinnum sem fyrirmyndarstofnunun af SFR – stéttarfélagi í almannaþjónustu.

Verkefnistjóri -Sjúkraliðar
Á hjúkrunarheimilinu Sóltúni búa 92 íbúar með fjölþætt 
heilsufarsvandamál og færnisskerðingu.  

Markmið Sóltúns er að veita þeim bestu hjúkrun og 
aðra þjónustu sem völ er á á hverjum tíma og vera 
aðlaðandi starfsvettvangur.

Við höfum lausa 80% stöðu verkefnisstjóra/sjúkraliða.
Einnig getum við bætt við okkur sjúkraliða, aðallega á 
morgunvaktir.

Nánari upplýsingar gefur  
Guðrún Björg Guðmundsdóttir, hjúkrunarstjóri  
í síma 590-6322, bjorg@soltun.is

Umsóknum er skilað gegnum 
heimasíðu Sóltúns www.soltun.is.

Bændaferðir og Hey Iceland eru vörumerki Ferðaþjónustu bænda hf. sem er leiðandi fyrirtæki í ferðaþjónustu á Íslandi. Fyrirtækið á sér langa sögu og 
býður upp á innihaldsríkar pakkaferðir með íslenskri fararstjórn um allan heim undir merkjum Bændaferða, þar sem farþegar njóta góðs félagsskapar 
og kynnast menningu og náttúru merkra áfangastaða. Einnig eru í boði úrval ferða og afþreyingar ásamt gistingu á um 180 gististöðum um allt land 
undir merkjum Hey Iceland.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Haldgóð menntun sem nýtist í starfi.
• Þekking á markhópum hlaupa- og hreyfiferða er skilyrði.
• Brennandi áhugi á hlaupum og útivist, kostur að hafa hlaupið maraþon.
• Góð íslensku- og enskukunnátta skilyrði, þýska kostur.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund.
• Hugmyndaauðgi og geta til að tileinka sér nýjungar.
• Frumkvæði, metnaður, jákvæðni og geta til að vinna undir álagi. 
• Nákvæmni, sjálfstæð vinnubrögð og ábyrgð gagnvart verkefnum.
• Reynsla af markaðsstörfum kostur.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Áhugasamir umsækjendur sendi umsókn 
ásamt kynningarbréfi á netfangið atvinna@baendaferdir.is fyrir 15. janúar 2018.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Sala á hlaupa- og hreyfiferðum.
• Þróun og skipulagning ferða.
• Utanumhald og ábyrgð á skráningu hlaupara í frægustu  
 maraþonum heims.
• Samskipti við samstarfsaðila – erlend og innlend.
• Vinnsla ferðalýsinga, skrif og yfirlestur. 
• Kynning á ferðum til markhópa.
• Önnur tilfallandi verkefni.

Sölumaður hlaupa-
og hreyfiferða

Bændaferðir leita að öflugum einstaklingi í starf sölumanns hlaupa- og hreyfiferða. 
Viðkomandi mun taka þátt í þróun og skipulagningu ferðanna. 

Ferðaþjónusta bænda hf , Síðumúli 2, 108 Reykjavík |  www.baendaferdir.is  |  www.heyiceland.is 

ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz og Kia á Íslandi.

Askja óskar eftir að ráða jákvæðan og drífandi aðila í starf sölumanns Mercedes-Benz vörubíla.

Sölumaður Mercedes-Benz vörubíla

Eingöngu er tekið við umsóknum á heimasíðu Öskju, www.askja.is/atvinna.

Umsóknarfrestur er til og með 10. janúar 2018.  
Nánari upplýsingar veitir Erla Sylvía Guðjónsdóttir, mannauðsstjóri Öskju, á netfanginu esg@askja.is

Vinnutími er alla virka daga frá kl. 8:00 - 17:00 auk tilfallandi y�rvinnu. Konur, jafnt sem karlar, eru hvattar til 
að sækja um star�ð.  

•  Sala á nýjum Mercedes-Benz vörubílum 
    og ráðgjöf til viðskiptavina
•  Samskipti við framleiðendur
•  Tilboðsgerð og frágangur á skjölum
•  Önnur tilfallandi verkefni

•  Mikill áhugi á vörubílum
•  Reynsla eða menntun sem nýtist í starfi
•  Góð ensku- og tölvukunnátta
•  Áhugi á tækninýjungum
•  Sjálfstæð vinnubrögð, metnaður og fagmennska
•  Rík þjónustulund, skipulag og samningatækni
•  Aukin ökuréttindi eru æskileg

Ábyrgð og verkefni Hæfniskröfur



Laus störf í Vík í Mýrdal 
Það er margt að gerast í Vík þessi síðustu misseri. 
Hér hefur íbúum fjölgað um rúm 11% frá síðustu áramót- 
um og um 30% frá 2015, en því miður dugar það ekki til 
að anna þörf okkar hér fyrir starfsfólk. Her er nú verið að 
byggja um 30 íbúðir og á næstu vikum verður farið af stað 
með byggingu tveggja nýrra hótela og margt fleira er í 
burðarliðunum.

Sveitarfélagið fjárfesti í þremur nýjum leiguíbúðum sem 
hér sjást og verða tilbúnar til notkunar í mars, þessar 
íbúðir eru hugsaðar fyrir ýmsa sérfræðinga sem okkur 
sárvantar til starfa hér í Vík, og færi vel á því að nýr leik-
skólastjóri fengi eina þeirra og nýr skipulags- og bygging-
arfulltrúi aðra. 

Lausar eru til umsóknar þessar stöður 
• Leikskólastjóra
• Skipulags- og byggingarfulltrúa

Leitað er að hæfileikaríkum og metnaðarfullum einstakl- 
ingum í þessi störf.  Æskilegt er að umsækjendur geti  
hafið störf sem fyrst.

Laun skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga 
og viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veitir Ásgeir Magnússon sveitar- 
stjóri í síma 487-1210 eða 898-3340. 
Umsóknir má senda á netfangið sveitarstjori@vik.is eða  
á heimilisfangið Mýrdalshreppur Austurvegi 17 870 Vík. 

Umsóknarfrestur er til 16. janúar n.k.

Vík í Mýrdal
Vaxandi byggð í fallegu umhverfi.

Mýrdalshreppur er vaxandi um 625 manna sveitarfélag. 
Í Vík er öll almenn þjónusta svo sem leik-, grunn-, og tónskóli, 
heilsugæsla, dvalar- og hjúkrunarheimili og frábær aðstaða til 
allrar almennrar íþróttaiðkunar.

Náttúrufegurð er rómuð í Vík og nágrenni og samgöngur greiðar 
allt árið. Ferðaþjónusta er öflug og vaxandi í sveitarfélaginu og 
fjölbreyttir möguleikar á því sviði fyrir fólk með ferskar hugmyndir.

Matreiðslumaður
Sólvangur hjúkrunarheimili óskar eftir að ráða 

matreiðslumann til starfa.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir Kristján Sigurðsson  
í síma 618 - 9200.

Umsóknir skal senda á netfangið:  ingibjorgk@solvangur.is

Sérfræðingur

Borgarskjalasafn

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

Borgarskjalasafn leitar að sérfræðingi í ráðgjöf og eftirlit með skjalastjórn og skjalavörslu og að leiða undirbúning að 
langtímavarðveislu rafrænna gagna hjá Reykjavíkurborg. 
Hlutverk Borgarskjalasafns Reykjavíkur er söfnun, innheimta, skráning og varðveisla skjala og annarra skráðra heimilda um 
starfsemi og sögu borgarinnar. Safnið hefur eftirlit með skjalastjórn og skjalavörslu afhendingarskyldra aðila og veitir aðgang 
að skjölum. Átta starfsmenn eru við safnið. Safnið er til húsa í Tryggvagötu 15 og Vatnagörðum 28 í Reykjavík.

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðeigandi stéttarfélags.
Starfshlutfall 100%
Umsóknarfrestur er til og með 22. janúar nk. Umsóknir ásamt fylgiskjölum skulu berast í gegnum vef Reykjavíkurborgar  
www.reykjavik.is

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Svanhildur Bogadóttir, borgarskjalavörður í síma 664 7775 og í gegnum tölvupóstfangið 
svanhildur.bogadottir@reykjavik.is 

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Ráðgjöf, fræðsla og upplýsingagjöf við svið, skrifstofur,   
 stofnanir og fyrirtæki Reykjavíkurborgar um skjalastjórn og  
 rafræna langtímavörslu.
• Eftirlit með skjalastjórn afhendingarskyldra aðila.
• Yfirferð skjalavistunaráætlana og fylgiskjala þeirra.
• Greining og undirbúningur að rafrænni langtímavörslu skjala  
 hjá Reykjavíkurborg.
• Móttaka umsókna og tilkynninga um rafræn kerfi og yfirferð  
 yfir þær. 
• Skjalaskráning og önnur tilfallandi verkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólagráða í bókasafns- og upplýsingafræði, sagnfræði   
 eða önnur menntun sem nýtist í starfi.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum. 
• Þekking og reynsla af verkefnastjórnun er æskileg.
• Reynsla af vinnu við skjalastjórn er æskileg.
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum.
• Góð kunnátta í íslensku og ensku.
• Færni til að vinna undir álagi.
• Góð tölvukunnátta 

Laus staða hjá Fjársýslu ríkisins 

Hugsar þú í 
lausnum?

Dreymir þig um  

samstarf 
& teymisvinnu?

Eru 

samskipti 

sérsvið þitt?

Er 
nákvæmni 
þér í blóð borin?

Gæti verið að 
greiðslustýring 
sé millinafnið 
þitt?

Ertu um borð í 
tæknihraðlestinni?

Fylgir 
þolinmæðin
þér í hvert 
fótmál?

Langar þig að 
koma

 í liðið okkar?

Sérfræðingur á fjárreiðusviði

Um starfið
Um framtíðarstarf er að ræða í fjölbreyttu og krefjandi umhverfi. Hlutverk sviðsins 
er m.a að sjá um greiðslustýringu fyrir ríkissjóð, ráðuneyti og þær ríkisstofnanir 
sem þess óska. Þá annast sviðið móttöku á innheimtufé frá innheimtuembættum 
ríkisins ásamt innheimtu á skuldabréfum og kröfum fyrir ríkissjóð

Helstu verkefni og ábyrgð
Taka þátt í þróun og rekstri á útgreiðslum fyrir ríkissjóð, ráðuneyti og ríkisstofnanir
Uppgjör og afstemmingar
Koma að sjóðstreymisáætlun fyrir ríkissjóð og greiðslu á framlagsfé
Samskipti við stofnanir ríkisins, lánastofnanir og lánadrottna
Önnur verkefni er tengjast greiðslustýringu fyrir ríkissjóð

Hæfnikröfur
Háskólamenntun á sviði viðskiptafræða eða góð reynsla af ofantöldum verkefnum 
Góð þekking á upplýsingatæknimálum er æskileg 
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

Nánari upplýsingar veita:  
Pétur Ó. Einarsson mannauðsstjóri - sími 545-7500
Vilhjálmur Örn Sigurhjartarson forstöðumaður á fjárreiðusviði - sími 545-7500

Starfshlutfall er 100% 
Umsóknarfrestur er til og með 22.01.2018 
Sótt er rafrænt um störfin á www.starfatorg.is 
Laun skv. gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag 
háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins hafa gert

Leynist 

ráðgjafi 

innra með þér?

Stingur þú þér 

á bólakaf í 
afstemmingar?

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.

www.       .is
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Fósturfræðingur við IVF klíníkina 
Reykjavík 
Við viljum bæta við okkur starfsmann á rannsóknastofuna á 
IVF klíníkina Reykjavík. IVF klíníkin Reykjavík er einkarekin 
deild sérhæfð í rannsóknum og meðferðum á ófrjósemi.  
Við framkvæmum meðal annars  tæknisæðingar, glasa- 
frjóvganir og smásjárfrjóvganir.  Við vitum að meðferð sem 
mætir þörfum sjúklingana 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 9 tæknifrjóvgunardeildum í Svíþjóð, 
Noregi og Íslandi með 170 starfsmenn.

Verkefni

IVF klíníkin er að leita að nýjum starfsmanni á sérhæfða 
tæknifrjóvgunarrannsóknarstofu.  Verkefnin sem tilheyra 
starfinu eru meðhöndlun eggja og sæðis, ræktun og 
meðhöndlun fósturvísa, smásjárfrjóvgun,  ásamt frystingu 
eggja, sæðis og fósturvísa. 

Ert það þú sem við erum að leita að?

Við erum að leita að þér sem ert með líffræði eða lífeinda- 
fræði menntun.  Þú þarft að  að hafa reynslu af frumu-
rannsóknarstofu og frumuræktunum og helst af öllu hefurðu 
reynslu eða menntun á sviði tæknifrjóvgana.

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 stöðugt betri starfsemi  í þágu sjúklinganna.

Vinnutími

80-100% starf samkvæmt samkomulagi sem unnið er frá 
8-16 á virkum dögum ásamt helgarvinnu 1-2 helgar í mánuði. 
Í fyrstu verður ráðið til reynslu í 6 mánuði.

Umsóknir

Sendu okkur umsókn á Þóris Harðarsonar  
(thorir.hardarson@fertilitetscentrum.se)  og segðu okkur frá 
hversvegna þú sækist eftir starfinu og láttu starfsferilsskrá 
fylgja með.  Umsóknarfrestur er til 21 janúar og viðtöl fara 
fram í framhaldi af því.

Iðjuþjálfi
Hefur þú áhuga á að vinna við félagsstarf aldraðra?
Við á Sólvangi óskum eftir að ráða iðjuþjálfa til starfa í 
80-90% starfshlutfall. 

Staðan er laus frá og með 1. apríl en kostur ef starfsmaður 
getur byrjað fyrr. 

Hlutverk:
• Sjá um og skipuleggja dægradvöl aldraðra
• Hafa yfirumsjón með félagsstarfi íbúa hjúkrunar- 

heimilisins
• Eiga í samstarfi við félagsþjónustu Hafnarfjarðar  

og heimahjúkrun

Hæfnikröfur:
• Íslenskt starfsleyfi sem iðjuþjálfi
• Reynsla af félagsstarfi aldraðra kostur
• Góð samskiptahæfni
• Skipulögð vinnubrögð
• Sveigjanleiki og metnaður í starfi

Sólvangur er rótgróið hjúkrunarheimili í fallegu hverfi sem 
mun taka á sig nýja mynd haustið 2018 þegar nýtt hjúkrun-
arheimili verður tekið í notkun.

Það eru því spennandi tímar framundan. Viltu vera með?

Upplýsingar veitir Hildur Björk Sigurðardóttir framkvæm-
dastjóri hjúkrunar á netfanginu hildur@solvangur.is

 
Karlar jafnt sem konur er 
hvött til að sækja um starfið.

kopavogur.is

Kópavogsbær

Kópavogsbær 
óskar eftir aðstoðarbyggingarfulltrúa
 

Kópavogsbær auglýsir laust til umsóknar starf aðstoðarbyggingarfulltrúa. Um er að ræða fjölbreytt og 
áhugavert starf í góðu starfsumhverfi hjá metnaðarfullu sveitarfélagi sem er í mikilli uppbyggingu.

Helstu verkefni
•	 Yfirfer sérteikningar og hönnunargögn í samræmi við byggingarreglugerð.
•	 Annast  öryggis- og lokaúttektir.
•	 Annast samskipti við eldvarnar- og heilbrigðiseftirlit.
•	 Vinnur að áfanga- og stöðuúttektum.
•	 Er staðgengill byggingarfulltrúa.
•	 Annast almenna upplýsingagjöf varðandi byggingarmál.

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Háskólapróf í verk- eða tæknifræði á byggingarsviði.
•	 Víðtæk og góð reynsla af byggingarmálum.
•	 Löggildur mannvirkjahönnuður.
•	 Reynsla í opinberri stjórnsýslu æskileg.
•	 Góð tölvufærni
•	 Góð hæfni í mannlegum samskiptum og skipulagsfærni.
•	 Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Frekari upplýsingar

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðeigandi háskólafélags.

Umsóknarfrestur er til og með 21. janúar 2018.

Upplýsingar veitir Valdimar Gunnarsson byggingarfulltrúi í síma 441-0000 eða í tölvupósti valdimarg@
kopavogur.is

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið

Einungis er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

hönnuður
Grafískur

Við leitum að hönnunar snillingi til að ganga til liðs við okkur hjá ELKO. 
Starfið felur í sér hönnun og framleiðslu á markaðsefni fyrir ELKO svo sem  
ELKO blaðið, auglýsingar, merkingar, efni fyrir samfélagsmiðla, tölvupóst og fleira.

Um er að ræða 100% starf í líflegu og fjölbreytilegu starfsumhverfi.

• Menntun sem nýtist í starfi

• Starfsreynsla við grafíska hönnun

• Góð kunnátta í myndvinnsluforritum,  
   s.s. InDesign, Photoshop, Illustrator, er skilyrði

• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og áreiðanleiki

• Hæfileiki til að vinna í hópi sem og sjálfstætt

Umsóknir ásamt ferilskrá og sýnishorni af verkum óskast  
sendar í gegnum ráðningavef ELKO, www.elko.is/storf 
 
Upplýsingar um starfið veitir Bragi Þór Antoníusson, Markaðsstjóri (bragi@elko.is)
Umsóknarfrestur er til og með 14. janúar

• Uppsetning á auglýsingum  
   fyrir prent og vefmiðla

• Uppsetning á auglýsingaskiltum  
   og merkingum í búðir

• Prófarkalestur

• Gæðaeftirlit á markaðsefni

HÆFNISKRÖFUR: ÁBYRGÐ OG VERKEFNI:



Verkefnastjóri HáAust

Capacent — leiðir til árangurs

Fjarðabyggð, fyrirtæki og 
stofnanir í sveitarfélaginu, 
ásamt Fljótsdalshéraði og 
Háskólanum á Akureyri vinna 
að undirbúningi að stofnun 
Háskólaseturs Austfjarða. 
Verkefnastjórinn mun leiða 
undirbúninginn. Ráðið verður 
í starfið til tveggja ára með 
möguleika á framlengingu 
starfsins að þeim tíma liðnum.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6148 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf á grunnstigi sem nýtist í starfi er skilyrði, 
meistarapróf er kostur.
Góð þekking á evrópsku háskólaumhverfi er kostur.
Góð þekking á íslensku stjórn- og menntakerfi er kostur.
Reynsla af stjórnun og rekstri / reynsla af verkefnastjórnun.
Færni til að miðla upplýsingum í töluðu og rituðu máli.
Hugmyndaríki, lausnarmiðun og þolgæði.
Sjálfstæði, frumkvæði og skipulagshæfni.
Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.

�

�
�
�
�
�
�
�

�

�
�
�
�
�

Umsóknarfrestur

22. janúar 

Starfssvið
Stefnumörkun, þarfagreining, daglegur rekstur og þróun á 
verkefnum.
Umsjón og eftirlit með verkefnum. 
Starfsmaður stýrihóps.
Fjármál og rekstur.
Kynningarmál og samskipti við fjölmiðla.
Umsjón með gerð aðildarsamninga.

Further details about job description and responsibilities can 
be found in Icelandic and English on www.fjardabyggd.is and 
on www.capacent.is.

Starfshópur um uppbyggingu háskólaseturs Austfjarða auglýsir eftir verkefnastjóra. Leitað er að kraftmiklum og úrræðagóðum 
aðila með brennandi áhuga á umbótaverkefnum byggðarlaga og uppbyggingarstarfi í háskólaumhverfi. Meðal verkefna er 
greining á þörfum fyrir háskólasetur og mótun framtíðarsýnar fyrir svæðisbundna háskólamenntun. Starfið hentar jafnt konum 
sem körlum.

 Störf hjá Persónuvernd
Persónuvernd er sjálfstætt 
stjórnvald sem annast eftirlit 
með framkvæmd laga nr. 
77/2000 um persónuvernd og 
meðferð persónuupplýsinga 
og reglna settra samkvæmt 
þeim. Eitt af helstu verkefnum 
Persónuverndar er að ráðleggja 
og leiðbeina þeim sem vinna 
með persónuupplýsingar. 
Persónuvernd er 
fjölskylduvænn og samhentur 
vinnustaður. Persónuvernd 
var stofnun ársins 2017 í flokki 
minnstu stofnana. 

�

�
�

Umsóknarfrestur

11. janúar

Persónuvernd stendur á miklum tímamótum þar sem umfangsmiklar breytingar hafa verið gerðar á evrópskri 
persónuverndarlöggjöf. Breytingarnar snerta alla borgara, stofnanir og fyrirtæki landsins – og eru svar löggjafans við 
tæknibyltingunni og hinni gríðarlegu upplýsingasöfnun og úrvinnslu persónuupplýsinga sem henni fylgir. Leitað er að 
framúrskarandi einstaklingum sem eru tilbúnir að takast á við krefjandi verkefni með samhentu teymi hjá Persónuvernd.

 Capacent — leiðir til árangurs

Helstu verkefni:
Ráðgjöf til stofnana, fyrirtækja og almennra borgara. 
Mat á öryggi persónuupplýsinga m.a. með hliðsjón af 
innbyggðri og sjálfgefinni persónuvernd.
Mat á áhrifum um persónuvernd (DPIA) og ábyrgðarskylda.

Helstu verkefni:
Hefðbundin lögfræðistörf, m.a. vinna að úrskurðum í 
ágreiningsmálum og álitum.
Afgreiðsla fyrirspurna.
Önnur verkefni sem forstjóri kann að fela starfsmanni, 
m.a. vegna fyrirsjáanlegra breytinga á verkefnum 
Persónuverndar.

�
�

�

Upplýsingar og umsókn

capacent.is/s/6184
Upplýsingar og umsókn

capacent.is/s/6185

TVÆR STÖÐUR SÉRFRÆÐINGA Á SVIÐI 
UPPLÝSINGAÖRYGGIS

TVÆR STÖÐUR LÖGFRÆÐINGA

Menntunar- og hæfniskröfur:
BS-gráða í tölvunarfræði, eða önnur menntun sem nýtist í 
starfi.
Reynsla af úttektum á upplýsingakerfum er kostur.
Reynsla af upplýsingaöryggismálum er kostur.
Nákvæmi, frumkvæði og ögun í vinnubrögðum.
Samskiptahæfni og lipurð í mannlegum samskiptum er 
skilyrði.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.
Mikil áhersla er lögð á gott vald á íslensku og ensku auk 
færni til að tjá sig í ræðu og riti.
Þekking á Norðurlandamáli er kostur.
Nákvæmi, frumkvæði og ögun í vinnubrögðum.
Góð samskiptahæfni og lipurð í mannlegum samskiptum er 
skilyrði.

�
�

�
�
�

�

�
�
�
�

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið www.capacent.is

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

Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf.

Framkvæmdastjóri

Capacent — leiðir til árangurs

Hitaveita Egilsstaða og 
Fella er sjálfstætt fyrirtæki í 
fullri eigu Fljótsdalshéraðs. 
Fyrirtækið  var stofnað 22. 
mars 1979. Hitaveitan rekur 
jafnframt vatnsveitu og 
fráveitukerfi Fljótsdalshéraðs. 
Virkjunarsvæði HEF er við 
Urriðavatn í Fellum og við 
Köldukvísl á Eyvindarárdal. 
Tæplega 3000 íbúar eru á 
veitusvæði HEF sem nær 
yfir þéttbýliskjarnana 
Egilsstaði og Fellabæ, inn 
Velli að Úlfsstöðum og út að 
Þrándarstöðum í Eiðaþinghá. 
Hitaveita Egilsstaða og 
Fella hefur þau markmið að 
framleiða orkugjafa, dreifa 
afurðum fyrirtækisins og styðja 
við hverja þá starfsemi sem 
nýtt getur þekkingu og búnað 
fyrirtækisins. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6241 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf eða önnur menntun sem nýtist í starfi.
Reynsla af stjórnun og rekstri er nauðsynleg.
Reynsla af sambærilegum störfum er kostur.
Innsýn og þekking á tæknilegum þáttum í rekstri veitna.
Reynsla af samningagerð kostur.
Góð kunnátta í íslensku og ensku sem og geta til að tjá sig í 
ræðu og riti. 
Leiðtoga- og skipulagshæfileikar.
Góð hæfni í mannlegum samskiptum.

�
�
�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

Umsóknarfrestur

30. janúar 

Starfssvið 
Daglegur rekstur og stjórnun fyrirtækisins. 
Ábyrgð á fjármálum, áætlanagerð og eftirfylgni áætlana. 
Stjórnun starfsmanna. 
Umsjón með tæknibúnaði og hugbúnaði honum tengdum.
Umsjón með útboðum framkvæmda. 
Umsjón með eignum og búnaði. 
Tilboðs- og samningagerð. 
Samskipti og samstarf við hagsmunaaðila.

Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf. óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra til starfa. Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á rekstri og 
stjórnun hita-, vatns- og fráveitu. 

Akureyrarbær

Sviðsstjóri fræðslusviðs 
Akureyri er stærsti bær landsins 
utan höfuðborgarsvæðisins og 
eru íbúar um 18.800. Akureyri 
er mikill menningar- og 
skólabær. Bærinn er miðstöð 
athafnalífs og þjónustu fyrir allt 
Norðurland og iðar af mannlífi  
allan ársins hring. Fyrir utan 
hið eiginlega bæjarland 
Akureyrar við botn Eyjafjarðar 
eru eyjarnar Grímsey og 
Hrísey hluti sveitarfélagsins. 
Bæjarstjórn leggur áherslu á 
að veita íbúum bæjarfélagsins 
góða þjónustu á öllum sviðum 
og hlúa þannig að samfélagi 
sem er gott til búsetu. 

 

capacent.is/s/6232 

Háskólapróf sem nýtist í starfi er skilyrði, framhaldsmenntun 
á háskólastigi er kostur.
Góð þekking á málefnum grunn-, leik- og tónlistarskóla.
Reynsla og þekking af stjórnun og rekstri er skilyrði. 
Reynsla og þekking  af starfsumhverfi opinberrar stjórnsýslu 
og starfsmannastjórnun.
Reynsla og þekking af stjórnsýslu sveitarfélaga.
Áhugi og reynsla til að leiða þróunarstarf og leita nýrra leiða.
Leiðtogafærni, frumkvæði, skipulagsfærni og metnaður til 
að ná árangri í starfi.
Teymishugsun, lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum.

�

�
�
�

�
�
�

�

�

�
�

�

16. janúar 

Yfirumsjón með framkvæmd laga og samþykkta um 
fræðslumál, s.s. um rekstur leik-, grunn-, og tónlistarskóla 
ásamt skólaþjónustu á vegum Akureyrarbæjar.
Hefur forgöngu um mótun faglegrar skólastefnu. 
Er framkvæmdastjóri fræðsluráðs, undirbýr fundi ráðsins og 
fylgir ákvörðunum þess eftir.
Er næsti yfirmaður skólastjóra grunn-, leik- og tónlistarskóla 
og forstöðumanna á skrifstofu fræðslusviðs.

Starf sviðsstjóra fræðslusviðs er laust til umsóknar. Leitað er að einstaklingi með mikinn metnað og sem sýnt hefur árangur í 
störfum sínum. Viðkomandi þarf að hafa sterka sýn á skólastefnu Akureyrarbæjar. 

 20 ATVINNUAUGLÝSINGAR  6 .  jA N úA R  2 0 1 8  L AU G A R DAG U R



Verslunarstjóri óskast!
Flying Tiger Copenhagen leitar að áhugasömum og harðduglegum 

verslunarstjóra í eina af verslun okkar á höfuðborgarsvæðinu   
        

Við segjum það bara hreint út: Það þarf einhvern sérstakan til að vinna í Flying Tiger Copenhagen. 
Flying Tiger Copenhagen er nefnilega ekki bara búð – það er staður þar sem viðskiptavinum er komið 

skemmtilega á óvart í hvert sinn sem þeir koma inn til okkar og við vinnum markvisst að því 
að skapa góða stemmningu í verslunum okkar.

Þú þarft ekki að kunna dönsku þó að við séum dönsk hönnunarkeðja, en við viljum að þú gleðjir 
viðskiptavinina, komir stundum á óvart, sért snyrtileg/ur, glaðleg/ur og með ríka þjónustulund.

Reynsla af stjórnun og afgreiðslustörfum er mikilvæg og að geta hafið störf sem fyrst. Ef þú elskar 
smá hasar, líst vel á Flying Tiger Copenhagen og ert spennt/ur fyrir að stjórna verslun þar sem þú hefur 

sterka tengingu við bæði viðskiptavininn og vörurnar, þá hvetjum við þig til að senda inn umsókn 
og ferilskrá á https://capacent.is/s/6089. Umsóknarfrestur er til 10. janúar 2018.

Við
leitaað
þér!

erum

að

Seðlaver

Framkvæmdastjóri

 Capacent — leiðir til árangurs

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6217 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi
Reynsla af stjórnun og rekstri er skilyrði
Reynsla af breytingastjórnun er æskileg
Reynsla af ferlavinnu og straumlínustjórnun er æskileg
Reynsla af bankastarfsemi er kostur
Leiðtogahæfni og afburða færni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði, skipulögð vinnubrögð og lausnamiðuð hugsun

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

Umsóknarfrestur

10. janúar 

Starfssvið
Ábyrgð á daglegum rekstri
Stjórnun starfsmanna og uppbygging fyrirtækjamenningar
Samræming verkferla, vinnubragða og stjórnun breytinga
Áætlanagerð og kostnaðareftirlit
Samskipti við viðskiptavini, eftirlitsaðila og hagaðila
Eftirfylgni með stefnu og ákvörðunum stjórnar

Arion banki, Íslandsbanki og Landsbankinn leita eftir framkvæmdastjóra til að stýra starfsemi sameiginlegs seðlavers 
bankanna. Um er að ræða sjálfstætt félag þar sem helstu verkefni eru að annast móttöku, talningu og dreifingu seðla og 
mynta.

Hringrás í Reykjavík

Móttöku- og skrifstofustarf

 Capacent — leiðir til árangurs

Fyrirtækið Hringrás er leiðandi 
í endurvinnslu brotajárns 
og móttöku spilliefna á 
Íslandi. Hringrás ræður yfir 
hagkvæmum og góðum 
tækjakosti sem gerir okkur 
kleift að veita viðskiptavinum 
okkar öfluga og góða þjónustu. 
Hringrás vinnur eftir ströngum 
reglum gæðastjórnunar 
sem miða að því að bæta og 
straumlínulaga starfsemi 
fyrirtækisins. Hjá Hringrás 
starfa nú um 50 manns.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6248 

Menntunar- og hæfniskröfur
Góð almenn tölvukunnátta.
Þekking á Navision bókhaldsforriti er kostur. 
Framúrskarandi þjónustulund. 
Nákvæmni og talnagleggni er mikilvæg. 

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

Umsóknarfrestur

15. janúar 

Starfssvið 
Móttaka og afgreiðsla viðskiptavina. 
Símsvörun.  
Reikningagerð.  
Skipulag aksturs. 
Tímaskráning starfsmanna. 
Innkaup á rekstrarvörum, fæði og fatnaði. 
Ýmis tilfallandi störf.

Hringrás í Reykjavík óskar eftir að ráða þjónustulipran og nákvæman aðila til starfa. Um er að ræða fjölbreytt starf fyrir 
fjölhæfan einstakling en viðkomandi mun sinna starfi í móttöku og aðstoða við ýmis verkefni á skrifstofu. Vinnutíminn er 
frá kl. 8-18 mánudaga til fimmtudaga og kl. 8-16 á föstudögum. Viðkomandi þarf að vera tilbúinn til þess að vinna einstaka 
laugardaga. Starfsstöðin er í Klettagörðum.



GG Verk

Verkefnastjóri

 Capacent — leiðir til árangurs

GG Verk ehf. var stofnað árið 
2006 og eru eigendur þess 
þriðja kynslóð smiða í fjölskyldu 
sinni. Eigendur og starfsmenn 
búa því yfir áratuga reynslu í 
faginu. Fyrirtækjamenningin 
ber þess einkenni að vera 
byggð á fjölskyldugrunni 
en hugmyndafræði og gildi 
fyrirtækisins taka fyrst og 
fremst mið af góðum ytri 
og innri samskiptum þar 
sem samvinna, þátttaka 
og teymisvinna gegna 
veigamiklu hlutverki. GG 
Verk er í hópi Framúrskarandi 
fyrirtækja ársins 2017 að mati 
Creditinfo hf. og hlaut ISO9001 
gæðavottun árið 2015. 
 
Nánari upplýsingar á heimasíðu 
fyrirtækisins, www.ggverk.is.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6027 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi er skilyrði, menntun á sviði 
verkfræði er mikill kostur. 
Iðnmenntun í mannvirkjagerð er mikill kostur. 
Mikil reynsla af verkefnastjórnun innan mannvirkjagerðar 
er skilyrði. 
Þekking á sviði fjármála og rekstrar er kostur.
Mjög góð tölvufærni er nauðsynleg sem og færni í notkun 
hugbúnaðar í áætlanagerð. 
Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti. 
Mikil framsetningar- og greiningarhæfni á magntölum, 
rekstri og öðrum gögnum.

�

�
�

�
�
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�

Umsóknarfrestur

14. janúar 

Starfssvið
Daglegur rekstur verkefna. 
Yfirumsjón með þjálfun og stjórnun framleiðsluteymis. 
Gerð verk- og kostnaðaráætlana sem og framkvæmd 
verkþáttarýni.  
Innkaupastjórn, efnissamþykktir og skjölun gæðavottana 
efnis. 
Dagleg samskipti við verkkaupa og undirverktaka. 
Frávikagreining verkefna, gerð verklokaskýrslu og umsjón 
með afhendingu verks.

Vegna stórra verkefna framundan óskar GG Verk ehf. eftir að ráða drífandi og metnaðarfullan einstakling í starf 
verkefnastjóra. Staða verkefnastjóra er ein af lykilstöðum innan fyrirtækisins.

Íslandspóstur

Framkvæmdastjóri 
starfsmannasviðs

 Capacent — leiðir til árangurs

Hlutverk Íslandspósts 
er að veita fyrirtækjum, 
einstaklingum, félögum 
og stofnunum áreiðanlega 
þjónustu á sviði dreifingar-, 
samskipta- og flutningalausna 
og á öðrum sviðum sem 
tengjast þeirri þjónustu. Hjá 
Íslandspósti starfa um 1.100 
starfsmenn í margvíslegum og 
fjölbreyttum störfum á um 60 
starfsstöðvum víðsvegar um 
landið.  
 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6249 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi.
Víðtæk reynsla og þekking á mannauðsmálum.
Reynsla af stjórnun og stefnumótunarvinnu.
Þekking og reynsla af kjaramálum.
Leiðtogahæfileikar og afburða hæfni í samskiptum. 
Frumkvæði, drifkraftur og metnaður til að ná árangri.
Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti.

�
�
�
�
�
�
�
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�
�
�
�
�
�

Umsóknarfrestur

16. janúar 

Starfssvið
Forysta og stefnumótun á sviði mannauðsmála.
Ábyrgð á framkvæmd og þróun starfsmannastefnu.
Ábyrgð á launavinnslu, áætlanagerð og eftirfylgni.
Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur.
Ábyrgð á starfsþróunar- og fræðslumálum.
Ráðningar og móttaka nýliða.
Samskipti við stéttarfélög, þátttaka í samningagerð og 
túlkun kjarasamninga.

Framkvæmdastjóri starfsmannasviðs fer með faglega forystu, leiðir stefnumótun og veitir ráðgjöf í mannauðsmálum 
fyrirtækisins. Starfið heyrir undir forstjóra og á viðkomandi sæti í framkvæmdastjórn fyrirtækisins.

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið

www.capacent.is 

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

Framkvæmdastjóri

 Capacent — leiðir til árangurs

Umhverfis- og 
náttúruverndarsamtökin 
Landvernd eru stærstu 
náttúruverndarsamtök á 
Íslandi. Félagsmenn eru um 
5000 talsins og aðildarfélög 
40. Samtökin taka virkan 
þátt í stefnumótun, fræðslu 
og upplýstri ákvarðanatöku í 
málum sem varða landnotkun, 
auðlindir og umhverfi, ekki 
síst á miðhálendi Íslands. 
Samtökin hafa sex starfsmenn, 
auk framkvæmdastjóra. 
Meginhlutverk samtakanna er 
verndun íslenskrar náttúru og 
umhverfis.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6242 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi er skilyrði.
Umfangsmikil þekking á umhverfismálum og náttúruvernd.
Starfsreynsla sem nýtist í starfi.
Leiðtoga-, samskipta- og skipulagshæfileikar.
Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku.
Framtíðarsýn, frumkvæði, drifkraftur og metnaður. 

�
�
�
�
�
�
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�
�
�

Umsóknarfrestur

28. janúar 

Starfssvið
Daglegur rekstur og stjórnun samtakanna. 
Umsjón með gerð umsagna og álitsgerða.
Virk þátttaka í stefnumótun og innleiðingu stefnu. 
Þátttaka í fræðslu, fjáröflun og daglegri starfsemi. 
Regluleg samskipti við fjölmiðla og hagaðila. 

Landvernd, landgræðslu- og umhverfisverndarsamtök Íslands, óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra til starfa. Leitað er að 
kraftmiklum einstaklingi sem brennur fyrir náttúru- og umhverfisvernd. Framkvæmdastjóri er málsvari samtakanna og ber 
ábyrgð á daglegum rekstri og stjórnun. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Sýslumaðurinn á höfuð
borgarsvæðinu auglýsir eftirfarandi 

störf laus til umsókna:

Sérfræðingur við skráningu og eftirlit með heima- 
gistingu - umsóknarfrestur til 12.01.2018

Helstu verkefni:
• Rafrænt eftirlit með skráðri og skráninga- 
 skyldri/rekstrarleyfisskyldri starfsemi
• Heldur tölulegar upplýsingar um skráða og   
 skráningaskylda starfsemi
• Greiningarvinna og skýrsluskrif
• Þátttaka í þróun verkefnisins 

Skrifstofumaður í dagbók þinglýsinga 
- umsóknarfrestur til 15.01.2018

Helstu verkefni:
• Dagleg afgreiðsla í dagbók þinglýsinga,   
 s.s. móttaka og yfirferð skjala, skráning,   
      dagbókarfærslur, færa inn stimpilgjald,   
 móttaka greiðslur, innfærslur og aflýsingar
• Afstemmingar og uppgjör á greiðslum
• Upplýsingagjöf og þjónusta við viðskiptavini
• Úrlausn og bakvinnsla þinglýsingamála

Aðstoð í mötuneyti 
- umsóknarfrestur til 22.01.2018

Helstu verkefni
• Aðstoð við matseld
• Umsjón með kaffistöðvum
• Frágangur og uppvask 

Nánari upplýsingar um störfin, helstu verkefni,  
hæfnikröfur og umsóknaferli má finna á vef  
sýslumanna syslumenn.is/storf 

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu
Hlíðasmára 1, 201 Kópavogur

s. 458 2000
www.syslumenn.is

Bílstjóri á dráttarbifreið
Menntunar- og hæfniskröfur
•  Meirapróf
•  Stundvísi og snyrtimennska
•  Öguð vinnubrögð
•  Góð mannleg samskipti
•  Þjónustulund
•  Vinnuvélaréttindi og/eða 

kranaréttindi kostur

Sölumaður í varahlutaverslun 
Menntunar- og hæfniskröfur
•  Yfirgripsmikil þekking á bifreiðum
•  Góð almenna tölvukunnátta
•  Stundvísi og snyrtimennska
•  Þjónustulund og gott viðmót
•  Góð mannleg samskipti
•  Vinnuvélaréttindi kostur

Afgreiðsla í móttöku
Menntunar- og hæfniskröfur
•  Góð almenn tölvukunnátta
•  Stundvísi og snyrtimennska
•  Þjónustulund og gott viðmót
•  Góð mannleg samskipti

Skútuvogi 8  |  104 Reykjavík  |  Sími: 567 6700  |  vakahf.is

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

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Áhugasamir sendi inn umsókn á starf@vakahf.is

Umsóknarfrestur 

19. janúar 2018

Vaka leitar að öflugum 
liðsmönnum

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Sérfræðingur í verkefnastjórnun Velferðarráðuneytið Reykjavík 201801/018
Sérfræðingur í búnaðarmálum Matvælastofnun Reykjavík 201801/017
Sérfræðingur Dómsmálaráðuneytið Reykjavík 201801/016
Sérfræðingur á fjárreiðusviði Fjársýsla ríkisins Reykjavík 201801/015
Ræstingar, hlutastarf Þjóðminjasafn Íslands Reykjavík 201801/014
Sviðsstjóri fjármála- og þjónustu Þjóðminjasafn Íslands Reykjavík 201801/013
Starfsmenn í viðgerðir Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201801/012
Sérfræðingur, lánamál ríkisins Seðlabanki Íslands Reykjavík 201801/011
Sérfræðingur á sviði jarðskjálftafr. Íslenskar orkurannsóknir Reykjavík 201801/010
Lögfræðingur Atvinnuvega- og nýsköpunarráðun. Reykjavík 201801/009
Sérfræðingur í úrtaksrannsóknum Hagstofa Íslands Reykjavík 201801/008
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, útskriftarteymi Reykjavík 201801/007
Aðstoð í mötuneyti Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu Kópavogur 201801/006
Læknanemi, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201801/005
Matráður Rannís Reykjavík 201801/004
Sjúkraliðar Landspítali, taugalækningadeild Reykjavík 201801/003
Aðstoðardeildarstjóri Landspítali, gjörgæsludeild Reykjavík 201801/002
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201801/001
Prestur í Digranesprestakalli Biskupsembættið Kópavogur 201712/1967
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Við leitum að

LAUNAFULLTRÚA

Launasvið Fjárstoðar annast launavinnslu fyrir fjölda 
fyrirtækja og stofnana og sinnir einnig ýmsum tengdum 
verkefnum fyrir viðskiptavini, t.d. launagreiningum. 

Vegna aukinna verkefna vantar okkur góðan launafulltrúa 
í hópinn.

Helstu verkefni
• Mánaðarleg launavinnsla, skil á skilagreinum o.s.frv.
• Ýmis bókhaldstengd verkefni

Hæfniskröfur
• Nokkurra ára reynsla af launavinnslu
• Þekking á DK launum áskilin en þekking á öðrum 
  launakerfum einnig kostur
• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
• Reynsla af bókhaldi æskileg

Umsóknarfrestur er til 12. janúar. 

Umsókn ásamt ferilskrá sendist á umsokn@fjarstod.is.

 
 

Við leitum að 

LAUNAFULLTRÚA 
Launasvið Fjárstoðar annast launavinnslu fyrir fjölda fyrir-
tækja og stofnana og sinnir einnig ýmsum tengdum verk-
efnum fyrir viðskiptavini, t.d. launagreiningum.  
 
Vegna aukinna verkefna vantar okkur góðan launafulltrúa 
í hópinn. 
 
Helstu verkefni 
 Mánaðarleg launavinnsla, skil á skilagreinum o.s.frv. 
 Ýmis bókhaldstengd verkefni 

 
Hæfniskröfur 
 Nokkurra ára reynsla af launavinnslu 
 Þekking á DK launum áskilin en þekking á öðrum 

launakerfum einnig kostur 
 Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð 
 Reynsla af bókhaldi æskileg 

 
Umsóknarfrestur er til 12. janúar. Umsókn ásamt ferilskrá 
sendist á umsokn@fjarstod.is. 
 

Fjárstoð ehf. 
Höfðabakka 9 
110 Reykjavík 
 
Sími 556-6000 
fjarstod@fjarstod.is 
www.fjarstod.is 

 
 
 

Vélaviðgerðir.
Vantar vélvirkja eða vana menn í vélaviðgerðir.

Um framtíðarstarf er að ræða.
Upplýsingar í síma 535-5800 eða á staðnum  

að Vesturhrauni 1, 210 Garðabæ.

Við óskum eftir starfsfólki í afgreiðslu. 
Vinnutími er frá kl 6:00 til 13:00  

eða frá 12:00 til 18:30

Framtíðarstarf.
Umsóknir sendist á bjornsbakari@bjorns-

bakari.is

Merkt ATVINNA

VERÐKÖNNUN
Tímagjald hjá smiðum
Óskað er eftir smiðum sem hafa áhuga á að vera 
á lista hjá Hafnar�arðarbæ varðandi tilfallandi 
vinnu við viðhald fasteigna bæjarins á árinu 2018.

Beiðni um umsóknargögn skal berast á  
stefanst@hafnar�ordur.is. Tilgreina þarf nafn 
og/eða fyrirtæki. Skila þarf inn tilboðum fyrir kl. 13, 
miðvikudaginn 17. janúar til umhverfis og 
skipulagsþjónustu Hafnarfjarðarbæjar, Norðurhellu 2, 
eða á  stefanst@hafnar�ordur.is. Tilboð verða 
opnuð á sama stað og tíma að viðstöddum þeim 
bjóðendum er þess óska.

Nánar á  hafnar�ordur.is

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

Rafvirki-
tæknimaður
Smith & Norland vill ráða 
tæknimann til starfa í 
þjónustudeild fyrirtækisins.
Starfið felur í sér viðgerðir og þjónustu á heimilistækjum og öðrum 
rafbúnaði, afgreiðslu varahluta, símsvörun og ýmis önnur störf á 
þjónustuverkstæði okkar.

Leitað er að röskum og sjálfstæðum einstaklingi, rafvirkja eða aðila með 
sambærilega menntun, sem vill takast á við áhugavert starf og hefur 
mikinn áhuga á þjónustu og mannlegum samskiptum.

Um er að ræða gott framtíðarstarf hjá traustu og framsæknu fyrirtæki á 
rafmagnssviði.

Áhugasamir sendi umsókn á halldorh@sminor.is eða skili slíkri á 
skrifstofu fyrirtækisins með upplýsingum um aldur, menntun og fyrri 
störf fyrir 19. janúar. 

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar, sminor.is,
(undir flipanum UM OKKUR).

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem algjört trúnaðarmál.

Johan Rönning hf. var stofnað árið 1933. Fyrirtækið er leiðandi á sviði rafbúnaðar og rekur jafnframt verslunar 
og þjónustufyrirtækin Sindra, Sindra vinnuföt og Vatn og veitur. Hjá félaginu starfa 110 starfsmenn í Reykjavík, 
Fjarðabyggð, Reykjanesbæ, Hafnar�rði, Grundartanga, á Selfossi og Akureyri. Höfuðstöðvar félagsins eru að 
Klettagörðum 25 í Reykjavík. Johan Rönning hf. er góður og eftirsóttur vinnustaður.

REYKJAVÍK
Klettagörðum 25 
Sími 5 200 800

SELFOSSI
Eyravegi 67
Sími 4 800 600

AKUREYRI
Draupnisgötu 2
Sími 4 600 800

REYÐARFIRÐI
Nesbraut 9
Sími 4 702 020

REYKJANESBÆ
Hafnargötu 52
Sími 4 207 200

HAFNARFIRÐI
Bæjarhrauni 12
Sími 5 200 800

GRUNDARTANGA
Mýrarholtsvegi 2
Sími 5 200 830

www.ronning.is

Upplýsingar um star�ð veitir 

Óskar Gústavsson í síma 5 200 800 

eða oskar@ronning.is

Umsóknum skal skilað fyrir 22. janúar.   

Hæfniskröfur: 

• Sveinspróf í rafvirkjun 

• Starfsreynsla í ra�ðnaði 

• Nákvæm og vönduð vinnubrögð 

• Góð enskukunnátta 

• Rík þjónustulund

• Samskiptahæfni og útsjónarsemi 

• Reynsla af sölustörfum kostur

Söluráðgja� á rafbúnaðarsviði
Johan Rönning óskar eftir að ráða metnaðarfullan, þjónustulundaðan og sveigjanlegan söluáðgjafa 

til starfa á rafbúnaðarsviði. Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf í góðu starfsumhver� að Kletta-

görðum 25 með jákvæðu og hressu starfsfólki. Johan Rönning hefur sjö ár í röð verið valið fyrirmyndar-

fyrirtæki VR ásamt því að hljóta nafnbótina fyrirtæki ársins síðastliðin sex ár. Johan Rönning hlaut einnig 

jafnlaunavottun VR árið 2013, eitt af fyrstu fyrirtækjum á landinu til að hljóta slíka viðurkenningu. 

Fyrirtækið leggur mikið upp úr opnum og heiðarlegum samskiptum. 

Star�ð felst í: 

• Sölu og þjónustu á rafbúnaði 

• Tilboðsgerð og tækniráðgjöf 

• Lausnamiðuðum hugsunarhætti 
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www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
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Deildarstjóri 
sjúkraþjálfunar
Staða deildarstjóra sjúkraþjálfunar hjá Hrafnistu  
Garðabæ Ísafold er laus til umsóknar.  
Deildarstjóri er leiðandi og hefur frumkvæði í þróun 
öldrunarsjúkarþjálfunar innan heimilisins. Í starfinu felst 
m.a. skipulagning á starfi ásamt daglegum rekstri.  
Í boði er fullt starf eða eftir samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Sjúkraþjálfun
• Ráðgjöf og fræðsla
• Teymisvinna

Hæfniskröfur:
• Starfsleyfi sjúkraþjálfara
• Góð samskiptahæfni
• Jákvæðni, frumkvæði og sjálfstæði

Kostur er að þekkja RAI mælitækið.

Hrafnista Garðabæ Ísafold er 60 manna heimili í nýlegu 
glæsilegu húsnæði sem uppfyllir allar nútíma kröfur. 
Sjúkraþjálfunaraðstaða er í stóru rými björt, falleg og 
vel búin tækjum. Við bjóðum upp á jákvæðan 
starfsanda, áhugaverð verkefni og starf sem er í sífelldri 
þróun. Í boði er fullt starf eða eftir samkomulagi 

Nánari upplýsingar veitir Hrönn Ljótsdóttir, 
forstöðumaður, í síma 664-9550 eða 
hronn.ljotsdottir@hrafnista.is
Sótt er um starfið á www.fastradningar.is

Umsóknarfrestur er til 14. janúar 2018.

HRAFNISTA GARÐABÆ   

 

Reykjavík    Hafnarfjörður 
Kópavogur    Reykjanesbær    Garðabær

HRAFNISTA
I 

I I

Verkefnastjóri – Innri endurskoðun

Innri endurskoðun

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

Vegna aukinna umsvifa auglýsir Innri endurskoðun eftir umsóknum um tímabundið starf verkefnastjóra. Starfið felur m.a. í sér 
að leiða eða framkvæma stjórnsýslu-, rekstrar-, fjárhags- og reglufylgniúttektir og veita stjórnendum og starfsfólki ráðgjöf. 
Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar fer með fjármála- og stjórnsýslueftirlit hjá Reykjavíkurborg í umboði borgarráðs.  
Með störfum sínum leggur Innri endurskoðun mat á og bætir virkni áhættustýringar, eftirlitsaðferða og stjórnarhátta hjá 
stofnunum og félögum í meirihlutaeigu borgarinnar.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veitir Hallur Símonarson, innri endurskoðandi Reykjavíkurborgar, í síma 411 4601 eða í gegnum tölvupóst-
fangið hallur.simonarson@reykjavik.is

Umsóknarfrestur er til 22. janúar nk. Umsóknir ásamt fylgiskjölum skulu berast í gegnum vef Reykjavíkurborgar 
www.reykjavik.is

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Ber kennsl á og metur lykiláhættuþætti í starfsemi 
 Reykjavíkurborgar og fyrirtækja hennar og kemur með   
 tillögur að efni og uppbyggingu innri endurskoðunar -  
 áætlunar.
• Framkvæmd viðtala, yfirferð skjala, þróun og framkvæmd   
 kannana, gerð samantekta og vinnuskjala.
• Auðkenning, þróun og skráning endurskoðunaratriða og   
 tillagna til úrbóta á grundvelli sjálfstæðs mats á sviðum sem  
 eru til skoðunar.
• Greinir frá eða aðstoðar við að greina stjórnendum og stjórn  
 frá niðurstöðum úttekta og ráðgjafarverkefna með  
 skriflegum og munnlegum skýrslum.
• Kemur fram fyrir hönd Innri endurskoðunar í verkefnis -  
 teymum innan Reykjavíkurborgar og fyrirtækja hennar, á   
 fundum með stjórnendum og í samskiptum út á við.
• Önnur tilfallandi verkefni sem viðkomandi er falið af innri   
 endurskoðanda.

Hæfniskröfur:
• Framhaldsgráða í viðskiptafræði, opinberri stjórnsýslu eða  
 önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla á sviði innri endurskoðunar, ytri endurskoðunar,   
 reksturs, bókhaldsvinnu, viðskiptagreiningar og/eða  
 áætlunarmats.
• Faggilding á sviði innri endurskoðunar er kostur,  
 (Certified Internal Auditor – CIA eða önnur faggilding s.s.   
 CGAP, CRMA eða CISA).
• Reynsla af verkefnastjórnun.
• Þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Framúrskarandi hæfni í samskiptum. 
• Sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum.

kopavogur.is

Kópavogsbær

   

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Grunnskólar

· Aðstoðarmaður í mötuneyti Salaskóla   

· Bókasafns og upplýsingafræðingur í   
 Hörðuvallaskóla   

· Frístundaleiðbeinandi í Kársnesskóla   

· Frístundaleiðbeinendur á dægradvöl   
 Salaskóla   

· Frístundaleiðbeinendur á dægradvöl   
 Smáraskóla   

· Sérkennari í Kársnesskóla   

· Þroskaþjálfi/sérkennari í Salaskóla   

Leikskólar

· Deildarstjóri á Austurkór   

· Deildarstjóri á Læk   

· Leikskólakennari á Fífusölum   

· Leikskólakennari á Grænatúni   

· Leikskólakennari á Núp   

· Leikskólakennari/leiðbeinandi á Austurkór   

· Leikskólakennari/starfsmaður á Læk   

· Leikskólakennari/þroskaþjálfi á Grænatúni   

· Leikskólasérkennari, þroskaþjálfi, ofl. á   
 Marbakka   

· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi á Austurkór   

· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi á Grænatúni   

· Matráður á Sólhvörfum   

· Matreiðslumaður á Rjúpnahæð   

· Sérkennari á Álfatúni   

· Starfsmaður í sérkennslu á Læk   

· Stuðningsaðili á Rjúpnahæð   

· Þroskaþjálfi á Læk   

· Þroskaþjálfi/leikskólakennari á Fífusölum   

Velferðarsvið

· Starfsmenn á heimili fyrir fatlað fólk    

· Yfirþroskaþjálfi á áfangaheimili fyrir fatlað   
 fólk   

· Þroskaþjálfi í íbúðarkjarna   

Annað

· Aðstoðarbyggingarfulltrúi hjá Kópavogsbæ    

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

Aflmót byggingafélag ehf. óskar eftir að ráða öfluga aðila í 
raflagnadeild fyrirtækisins. Verkefnastaðan er góð og þörf fyrir að 
bæta við hæfu fólki. 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Sveinspróf er skilyrði.
• Getur unnið sjálfstætt og er stundvís.
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Nemar í faginu geta komið til greina.

Nánari upplýsingar um starf veitir Arnar Heiðarsson, verkefna- 
stjóri raflagnadeildar, í síma 775-5090. Umsókn ásamt ferilskrá 
skal senda á netfangið johannes@aflmot.is. Farið verður með 
allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað.  
Umsóknarfrestur er til og með 16. janúar 2017. 

Rafvirkjar
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Óska eftir sölumönnum. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf í jan 2018.

Mikilvægt er að viðkomandi sé með gott sjálfstraust og hafi 
reynslu af sölumennsku. 

Góð laun í boði fyrir réttan aðila.  

sala@passinn.is

Verkefnisstjóri Kirkjubæjarklaustri

Friður og frumkraftar, hagsmunafélag atvinnulífs í  
Skaftárhreppi, óskar eftir verkefnisstjóra frá 1.febrúar 2018. 

Umsóknarfrestur er til 25. janúar 2018. 

Nánari upplýsingar á 
www.klaustur.is og www.visitklaustur.is

FASTEIGNASALAR OG NEMAR 
Í LÖGGILDINGU FASTEIGNASALA 
ÓSKAST TIL STARFA.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Upplýsingar gefur Sveinbjörn Sveinbjörnsson hdl og 
löggiltur fasteignasali í síma 892 2804 og 
sveinbjorn@eignaborg.is  

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

Laus er til umsóknar staða hjúkrunarfræðings við 
Sjúkrahúsið Vog að Stórhöfða 45. Starfshlutfall er 
samkomulagsatriði en helst 80-100% . Um er að ræða 
þrískiptar  vaktir og unnið aðra til þriðju hverja helgi. 
Staðan er laus frá 15. febrúar 2018

Helstu verkefni og ábyrgð
Hjúkrun sjúklinga  í afeitrun.
Þátttaka í teymisvinnu ásamt sjúkraliðum, áfengis- 
vímuefnaráðgjöfum, sálfræðingum og læknum. 

Menntun og hæfniskröfur

Kjör fara eftir kjarasamningi SÁÁ og Félags íslenskra 
hjúkrunarfræðinga. Umsóknum ásamt upplýsingum um 
menntun og starfsferil skal skilað á Sjúkrahúsið Vog, 
Stórhöfða 45, 110 Reykjavík, merkt: Hjúkrunarfræðingur 
eða í tölvupósti á netfangið thora@saa.is 
eigi síðar en 1 febrúar 2018.

Nánari upplýsingar veitir 
Þóra Björnsdóttir, framkvæmdastjóri 
hjúkrunar á Sjúkrahúsinu Vogi í síma 
530 7600, netfang: thora@saa.is

Hjúkrunarfræðingar

Réttindi til að starfa sem hjúkrunarfræðingur á Íslandi
Áhugi á hjúkrun  áfengis- og vímuefnasjúklinga
Góð færni í mannlegum samskiptum 
og skipulögð vinnubrögð

* Viðkomandi þarf að vera: 

   -  Jákvæð, rösk og stundvís.
   -  Með mikla hæfni í mannlegum samskiptum. 
   -  Metnað til að veita frammúrskarandi þjónustu.
   -  Hafa áhuga og gaman af tísku fyrir “Plus sizes”.

* Reynsla af sölustörfum, þjónustu og 
        verslunarstörfum er æskileg.
* Aðeins 25 ára og eldri koma til greina.
* Vinnutími er frá kl. 12.30-18 alla virka daga 
   og svo annan hvern laugardag.

Áhugasamir geta sent ferilskrá með mynd á 
e-mailið curvyvinna@gmail.com 
Umsóknarfrestur er til 14 janúar 2018

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

Helstu verkefni og ábyrgð
Námið fer fram á heilbrigðisstofnunum SÁÁ samhliða 
starfsþjálfun. Starfið felur í sér þátttöku í áfengis- og 
vímuefnaráðgjöf undir handleiðslu og innifelur m.a. 
vaktskyldu, samskipti og þjónustu við sjúklinga auk 
þverfaglegrar samvinnu Sjá nánar á www.saa.is.

Kjör fara eftir kjarasamningi SÁÁ og SFR. Til að sækja um 
þarf að senda ferilskrá þar sem fram koma upplýsingar 
um menntun og fyrri störf, hvers vegna þú hefur áhuga 
á starfinu og meðmælendur. Umsóknum skal skilað fyrir 
20. janúar n.k. á Sjúkrahúsið Vog.

Nánari upplýsingar veitir 
Ingunn Hansdóttir, yfirsálfræðingur SÁÁ,
s. 8247608, netfang: ingunnh@saa.is

Nám í áfengis- og
vímuefnaráðgjöf 

Stúdentspróf æskilegt

Góð færni í mannlegum samskiptum 
og skipulögð vinnubrögð

Hæfniskröfur

Laus er til umsóknar staða sjúkraliða við Sjúkrahúsið 
Vog að Stórhöfða 45. Starfshlutfall er 80-100%, 
þrískiptar vaktir og unnið aðra til þriðju hverja helgi. 
Staðan er laus frá 15. febrúar n.k.

Helstu verkefni og ábyrgð
Þátttaka í teymisvinnu ásamt hjúkrunarfræðingum, 
áfengis- og vímuefnaráðgjöfum og læknum. Annast 
móttöku sjúklinga og daglega þjónustu við þá.

Menntun og hæfniskröfur

Kjör fara eftir kjarasamningi SÁÁ og Sjúkraliðafélags 
Íslands. Umsóknum ásamt upplýsingum um menntun 
og starfsferil skal skilað á Sjúkrahúsið Vog, Stórhöfða 
45, 110 Reykjavík, merkt: Sjúkraliði eða í tölvupósti 
á netfangið thora@saa.is eigi síðar en 31. janúar. 

Nánari upplýsingar veitir 
Þóra Björnsdóttir, hjúkrunarframkvæmda-
stjóri Vogs í síma 530 7600, 
netfang: thora@saa.is

Sjúkraliðar

Réttindi til að starfa sem sjúkraliði á Íslandi
Áhugi og reynsla af störfum með áfengis- 
og vímuefnasjúklinga
Góð færni í mannlegum samskiptum 
og skipulögð vinnubrögðHjúkrunarfræðingar

óskast til starfa
Hrafnista í Garðabæ leitar að hjúkrunarfræðingum í fasta 
stöðu og í afleysingu vegna fæðingarorlofs. Starfshlutfall er 
samkomulagsatriði og sveigjanleiki í boði. Okkur langar 
mikið að heyra frá þér og ekki hika við að hafa samband.

Fyrir Hrafnistu Garðabæ - Ísafold fer metnaðarfullur og 
faglegur hópur reyndra hjúkrunarfræðinga sem geta bætt 
við í sinn góða hóp. Mjög góð vinnuaðstaða í fallegu og 
nýju húsnæði.  

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

Menntunar og hæfniskröfur:
• Íslenskt hjúkrunarleyfi
• Rík samskipta og samstarfshæfni
• Sjálfstæði í vinnubrögðum

Umsóknum skal fylgja náms- og starfsferilskrá ásamt 
afritum af prófskírteinum.

Nánari upplýsingar veitir Hrönn Ljótsdóttir, forstöðumaður, í 
síma 664-9550 eða á netfangið hronn.ljotsdottir@hrafnista.is

Sótt er um starfið á www.fastradningar.is
Umsóknarfrestur er til 14. janúar  

HRAFNISTA GARÐABÆ  

 

Reykjavík    Hafnarfjörður 
Kópavogur    Reykjanesbær    Garðabær

HRAFNISTA
I 

I I
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Melabraut 18|220 Hafnarfirði|599-6000|hopbilar@hopbilar.is  

Vegna aukinna verkefna  
    óska Hópbílar eftir að ráða bifreiðastjóra 

 
Um er að ræða áætlunarakstur LEIÐ 55 

Keflavíkurflugvöllur  -  Reykjavík  -  Keflvíkurflugvöllur 

Starfshlutfall: Fullt starf. 
Dagsetning ráðningar: Sem fyrst.  

        Hæfniskröfur:  Rúturéttindi (D). Hreint sakarvottorð.  
        Rík þjónustulund og góð færni í mannlegum samskiptum. 

Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um 

Hægt er að senda inn umsóknir á  
atvinna@hopbilar.is eða hafa samband við  

Davíð í síma 599-6014. 

Grunnskólar
»    Frístundaleiðbeinandi - Áslandsskóli
»    Skólaliði - Hraunvallaskóli
»    Stuðningsfulltrúi - Hraunvallaskóli
»    Frístundaleiðbeinandi í Hraunsel - Hraunvallaskóli
»    Umsjónarkennari á miðstigi - Hraunvallaskóli
»    Myndmenntakennari - Hvaleyrarskóli
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi - Lækjarskóli
»    Þroskaþjálfi - Lækjarskóli
»    Kennari í íslensku sem öðru máli - Lækjarskóli
»    Stuðningsfulltrúi í fjölgreinadeild - Lækjarskóli
»    Náttúrufræðikennari á unglingastigi - Öldutúnsskóli

Leikskólar
»    Leikskólakennari - Bjarkalundur
»    Leikskólakennari - Hvammur
»    Leikskólakennari - Norðurberg
»    Leikskólakennari - Stekkjarás
»    Leikskólakennari - Víðivellir
»    Þroskaþjálfi - Víðivellir

Málefni fatlaðs fólks
»    Afleysing á heimili fatlaðs fólks - Blikaás
»    Þroskaþjálfi - Kletturinn
»    Stuðningsfulltrúi - Kletturinn
»    Hlutastarf - Smárahvammur

 

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

Vantar starfsmann í fast starf til viðhalds  
eldsneytisafgreiðslutækja á Keflavíkurflugvelli.

Fjölbreytt starf við eftirlit og viðgerðir á bílum og búnaði.
Meirapróf kostur en ekki skilyrði.

Hreint sakavottorð og íslenskukunnátta er skilyrði.
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af viðgerðum 

og verkstæðisvinnu.

Upplýsingar og umsóknir sendast á melkorka@eak.is   
Umsóknafrestur er til og með 15. Janúar 2018

Vantar starfsmann í fast starf til viðhalds  
eldsneytisafgreiðslutækja á Keflavíkurflugvelli.

Fjölbreytt starf við eftirlit og viðgerðir á bílum og búnaði.
Meirapróf kostur en ekki skilyrði.

Hreint sakavottorð og íslenskukunnátta er skilyrði.
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af viðgerðum 

og verkstæðisvinnu.

Upplýsingar veitir Helgi í helgi@eak.is

Vantar starfsmann á verkstæði
Vantar starfsmann í fast starf til viðhalds  

eldsneytisafgreiðslutækja á Keflavíkurflugvelli.

Fjölbreytt starf við eftirlit og viðgerðir á bílum og búnaði.
Meirapróf kostur en ekki skilyrði.

Hreint sakavottorð og íslenskukunnátta er skilyrði.
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af viðgerðum 

og verkstæðisvinnu.

Upplýsingar veitir Helgi í helgi@eak.is

Vantar starfsmann á verkstæðiEAK óskar eftir starfsmanni

Hlíðasmári 3  |  201 Kópavogur  |  Sími: 458 4000  |  airatlanta.com

About Air Atlanta Icelandic

Air Atlanta Icelandic is one of the largest ACMI service provider in the world. We offer tailor-
made solutions to other carriers, both in the passenger and cargo industry. The current fleet 
consist of fifteen wide-body aircraft of two types; Boeing 747-400 and Airbus A340-300. 
We have a worldwide operation but the Company´s headquarters is located in the 
municipality of Kopavogur, Iceland.

Please visit airatlanta.com for further information. Application deadline is 18th of January 2018

Air Atlanta is looking 
for quality people

Maintenance Planner
Job description

The Maintenance Planning department is responsible for a timely and 
efficient planning of airworthiness and maintenance tasks of aircraft in the 
Company´s fleet. Liaison of maintenance requirements with Air Atlanta 
stations and various maintenance organizations around the world is an 
essential role of the department along with various other tasks, such as 
technical support, work pack preparation and material preload.

We are looking for people who have;

• An aircraft maintenance technician license, 
engineering degree or strong technical background 
from the aviation industry

• Good English proficiency
• Good communications skills
• Good computer literacy

Sviðsstjóri veitu-, framkvæmda- og umhverfissviðs
Húnaþing vestra óskar eftir að ráða lausnamiðaðan og metnaðarfullan einstakling í starf sviðsstjóra Húnaþing vestra óskar eftir að ráða lausnamiðaðan og metnaðarfullan einstakling í starf sviðsstjóra 

veitu-, framkvæmda- og umhverfissviðs Húnaþings vestra.  Sviðsstjóri veitu-, framkvæmda- og umh-

verfissviðs fer fyrir framkvæmda-, umhverfis- og auðlindamálum en undir þau falla meðal annars 

vatnsveita, fráveita og hitaveita.  Sviðið fer einnig með málefni brunavarna, rekstur eignasjóðs og 

þjónustumiðstöðvar, garðyrkju- og umhverfismála, hafnarsjóðs og annarra eigna er tilheyra sveitar-

félaginu. Á sviðinu starfa 7 manns og er starfsemin staðsett á Hvammstanga.  

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til  og með 22. janúar 2018.

Umsóknum er hægt að skila á skrifstofu sveitarfélagsins, Ráðhúsinu, Hvammstangabraut 5, 530 

Hvammstanga, og á netfangið skrifstofa@hunathing.is.

Umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá.  Nánari upplýsingar veitir Guðný Hrund Karlsdóttir 

sveitarstjóri, sími 455-2400, netfang gudny@hunathing.is.

Samkvæmt jafnréttisstefnu Húnaþings vestra eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um Samkvæmt jafnréttisstefnu Húnaþings vestra eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um 

starfið.
Hvammstangi í Húnaþingi vestra er stærsti þéttbýliskjarni 
sveitarfélagsins með um 600 íbúa en íbúar í Húnaþingi vestra eru sveitarfélagsins með um 600 íbúa en íbúar í Húnaþingi vestra eru 
um 1200.  Hvammstangi er í alfaraleið, aðeins 6 km. frá þjóðvegi 1 
og í u.þ.b. tveggja klst. akstursfjarlægð frá Reykjavík og Akureyri. Í 
Húnaþingi vestra er til staðar öll almenn opinber þjónusta auk 
annarrar fjölbreyttrar þjónustu. Möguleikar til útivistar, íþrótta, 
afþreyingar og félagsstarfa eru fjölmargir og því er Húnaþing 
vestra góður búsetukostur fyrir fjölskyldufólk.

Helstu verkefni:
Yfirumsjón með veitu-, framkvæmda- og umhverfismálum sveitarfélagsins

Vinna við almennan rekstur veitna, viðhaldsverkefni og nýframkvæmdir veitumannvirkja

Ábyrgð og gerð á fjármálum, fjárhags- og starfsáætlunum sviðsins

Dagleg samskipti við viðskiptavini og starfsmenn sveitarfélags

Stefnumótun í samstarfi við yfirstjórn sveitarfélagsins

Menntunar- og hæfniskröfur:
Menntun sem nýtist í starfi, verk- eða tæknifræðimenntun er kostur

Reynsla við gerð verk-, kostnaðar- og fjárhagsáætlana

Starfsreynsla við verklegar framkvæmdir

Þekking, áhugi og reynsla af umsjón veitna er kostur

Reynsla í mannlegum samskiptum þar sem áhersla er lögð á góða þjónustu

Góð tölvukunnátta
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DUGGUVOGUR 2 – TIL LEIGU

300 m2 skrifstofuhúsnæði á 2. hæð.
• Góð staðsetning á áberandi stað við stofnbraut, Sæbraut.  
• Glæsilegt útsýni yfir voginn.
• Verið er að innrétta húsnæðið sem í dag er einn stór salur. 
• Hægt að innrétta eftir óskum leigjanda.
• Sér inngangur fyrir miðju á húsinu bakatil, bílastæði við
   inngang og við hlið hússins.

Vinsamlega hafið samband við Hjalta Gylfason 
í síma 771-1100 hjalti@mannverk.is

NJÁLSGATA 64 
– ÞRJÁR ÍBÚÐIR TIL LEIGU

Rúmgóðar 3ja herbergja íbúðir
Íbúðir á 2.hæð, 3.hæð og 4.hæð, 90-96m2, leigjast með 
húsgögnum. Aðeins til leigu í langtíma. Stutt í háskóla og alla 
þjónustu, miðsvæðis í Reykjavík! Verð 300.000 kr á mánuði 
hver íbúð. 

Vinsamlega hafið samband við Kristjönu í síma 771-1115 á 
skrifstofutíma, kristjana@mannverk.is

Ánægðir viðskiptavinir eru 
okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í   
 ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi
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Orkuveita Reykjavíkur
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík

Fax 516 630 • Sími 516 6100
www.or.is/um/utbod

Útboð

Orkuveita Reykjavíkur
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík

Fax 516 630 • Sími 516 6100
www.or.is/um/utbod

Útboð

Um er að ræða innkaup á eftirfarandi flokkum  
sendibifreiða.

• Flokk 2.1 Minni sendibíll með 4x4 drifi og dísil vél 
6 stk.

Minni sendibíll sjálfskiptur með 4x4 drifi og stærð  
flutningsrýmis að lágmarki 5m3 og 120 hestöfl.

• Flokk 2.2 Sendibíll með dísil vél  2 stk.

Sendibíll sjálfskiptur með flutningsrýmis að lágmarki 
9,5m3 og 140 hestöfl.

• Flokk 2.3 Lítill sendibíll með metan vél  6 stk.

Sendibíll sjálfskiptur með flutningsrýmis að lágmarki 3 
m3 og 100 hestöfl.

Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu. 

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum „ORIK-
2017-24 Kaup á sendibifreiðum fyrir samstæðu  
Orkuveitu Reykjavíkur, útgefnum í desember 2017“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á 
vefsíðu Orkuveitunnar https://www.or.is/fjarmal/ut-
bod#page-7016 

Tilboð verða opnuð hjá Orkuveitu Reykjavíkur, Bæjar-
hálsi 1, 110 Reykjavík, fimmtudaginn 18. janúar 2018 kl. 
11:00.

ORIK-2017-24                                                            06.01.2018

Orkuveita Reykjavíkur óska eftir tilboðum  
í útboðsverkefnið:

KAUP Á SENDIBIFREIÐUM: 

GRINDAVÍKURBÆR 

GRINDAVÍKURBÆR 

Útboð
Grindavíkurbær óskar eftir tilboðum í verkið „Íþróttamannvirki 
Grindavíkur“

Lauslegt yfirlit yfir verkið:
Um er að ræða viðbyggingu sem mun rísa norðan megin við núver-
andi íþróttahús. Byggingin mun verða 2130m2 og mun hún skiptast 
upp í þrjá hluta.

 A. 1. Hæð mun innihalda forrými sem tengir íþróttamiðstöð  
  og tengigang við nýjan íþróttasal ásamt búningsaðstöðu,  
  áhaldargeymslu, afgreiðslurými, ræstiherbergi, stigagang  
  og lyftu.
 B. 2. Hæð mun innihalda stigarými og lyftu ásamt fjölnotasal,  
  salernisaðstöðu, lagnarými og stiga að þriðju hæð.
 C. Tæknirými mun verða staðsett á þriðju hæð byggingarinnar.

Helsta uppbygging og efnisval: 

Staðsteyptir sökklar og botnplata , forsteyptar samloku einingar, 
gluggakerfi, staðsteyptir og gips innveggir, stáltrapiza , steinull og 
þakpappi í þök, léttir útveggir úr timbur einingum.

Helstu verkþættir eru:

- Jarðvinna 
- Uppsetning burðarvirkis 
- Lagnir og loftræsing 
- Raf og öryggiskerfi 
- Innanhússfrágangur 
- Uppsetning búnaðar 
- Utanhúsfrágangur

Helstu stærðir íþróttarmannvirkis Grindavíkur:

- Uppbygging hæða 

•	 1.hæð												1608,2	m2	Brúttó													14032,6	m3 
•	 2.hæð														409,4	m2	Brúttó															1740,3	m3 
•	 3.hæð														112,5	m2	Brúttó																	395,0	m3

Óskað er eftir verktökum með reynslu í sambærilegum verkum.

Upphaf verks er fimmtudagur 15. febrúar 2018 
Áhugasamnir geta nálgast rafræn gögn á bæjarskrifstofu Grin-
davíkur	gegn	5.000	kr.	greiðslu

Bjóðendum	er	boðið	til	vettvangsskoðunar	miðvikudaginn	14.	janúar	
2018,	kl.	11:00	–	12:00	á	Austurveg	1,	Grindavík.

Tilboðsgjafar skulu vera búnir að skila inn tilboði eigi síðar en 
þriðjudaginn	23.	janúar	2018,	kl.	11:00.

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

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

Útboð

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

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

Útboð

Veitur ohf., óska eftir tilboðum í útboðsverkefnið:

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum „VEV-
2017-26 Mælaskipti á sölumælum í heitu og köldu vatni“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu 
Orkuveitunnar https://www.or.is/utbod

Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu. 

Tilboð verða opnuð hjá Veitum ohf., Bæjarhálsi 1, 110 
Reykjavík, fimmtudaginn 25.01.2018 kl. 13:00

VEV-2017-26 06.01.2018                                                                                                                                   

MÆLASKIPTI Á SÖLUMÆLUM 
Í HEITU OG KÖLDU VATNI 

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

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

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

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

Útboð

Veitur ohf., óska eftir tilboðum í útboðsverkefnið:

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum „VEV-
2017-23 Heimlagnir veitukerfa“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu 
Orkuveitunnar https://www.or.is/utbod 

 Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu. 

Tilboð verða opnuð hjá Veitum ohf., Bæjarhálsi 1, 110 
Reykjavík, fimmtudaginn 25.01.2018  kl. 11:00

VEV-2017-23 06.01.2018

HEIMLAGNIR VEITUKERFA

Útboð
Reykjanesvirkjun - Safnæð 29
Uppsetning pípuundirstaða

Um er að ræða jarðvinnu og uppsetningu á steyptum undirstöðum og festum, 
um 125 stk. fyrir 1.600 m langa stálpípu, ásamt 110 m forsteyptum rörum í skurði. 

Í verkinu felst m.a.:
Gröftur, fleygun og fylling að undirstöðum. Tínsla hraunhellna, hraungrjóts, koma 
hraunhellum tímabundið fyrir á geymslustað, endurleggja hraunhellur og hraungrjót. 
Uppsetning og frágangur forsteyptra undirstaða og festa. Koma niðurgröfnum 
forsteyptum rörum fyrir í skurði.

Upphaf verks er þriðjudagur 6. febrúar 2018.
Áhugasamir sæki um útboðsgögn á netfanginu utbod@hsorka.is og gefi upp nafn 
fyrirtækis og upplýsingar um tengilið. Gögn verða send út á rafrænu formi frá og 
með mánudeginum 8. janúar 2018.

Tilboðum skal skila eigi síðar en kl. 10:00 þriðjudaginn 23. janúar á skrifstofu HS Orku, 
Svartsengi, 240 Grindavík, þar sem tilboð verða opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda 
sem þar mæta.

HS Orka
Svartsengi
240 Grindavík
Sími: 520 9300

ATVINNUAUGLÝSINGAR  29 L AU G A R DAG U R   6 .  ja n úa r  2 0 1 8



Auglýsing vegna úthlutunar byggðakvóta 
á fiskveiðiárinu 2017/2018 sbr. reglugerð 
um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa  

nr. 604, 3. júlí 2017
Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um byggðakvóta til fiskiskipa 
fyrir: Grundarfjörð

Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunarreglna í 
neðanskráðum byggðalögum sbr. auglýsingu nr. 5/2018 í  
Stjórnartíðindum

Snæfellsbær (Arnarstapi, Hellissandur, Rif og Ólafsvík)
Sveitarfélagið Garður
Sveitarfélagið Skagaströnd
Húnaþing vestra (Hvammstangi)

Umsóknum skal skilað til Fiskistofu ásamt samningi við vinnslu- 
aðila, á eyðublöðum sem er að finna á heimasíðu stofnunarinnar 
(fiskistofa.is), og þar eru ofangreindar reglur einnig aðgengilegar.  
Umsóknarfrestur er til og með 22. janúar 2018.

Fiskistofa, 5. janúar 2018 .

Breska Sendiráðið á Íslandi auglýsir 
til sölu Land Rover Discovery 4 SE. 
Bifreiðin er ekin 50.000 km og var nýskráð í 

september 2014.

Óskað er eftir tilboðum í bifreiðina og skulu þau berast 
Sendiráðinu í lokuðu umslagi á Laufásveg 31 eða sendist til 
Sendiráðsins að Laufásvegi 31 PO BOX 460, 121 Reykjavík, 
fyrir miðvikudaginn 17. janúar.  
Nauðsynlegt er að upplýsingar um tilboðsgjafa fylgi tilboði 
svo hægt sé að hafa samband við viðkomandi.

Allar nánari upplýsingar, s.s. skoðun og reynsluakstur, 
veitir Óskar Sigurðsson í síma 696 1504.

Ertu í stuði? 
 

Hófst þú nám í rafiðngrein,  
raf- eða rafvélavirkjun, rafveituvirkjun eða 

rafeindavirkjun en laukst því ekki? 
 
Ertu að starfa við þær greinar  þrátt fyrir að 
hafa ekki lokið sveinsprófi? 
Hefur þú hug á að ljúka því námi sem þú hófst? 
 
Kynningarfundur verður á Stórhöfða 27  
mánudaginn 8. janúar 2018 kl. 17:00. 
Gengið inn Grafarvogs megin.
 
 

“Ertu í stuði?” er verkefni sem ætlað er að finna leiðir 
til að meta þá færni sem þátttakendur hafa aflað sér í 
námi og starfi.  
Markmiðið er að þátttakendur ljúki sveinsprófi. 
 

Nánari upplýsingar er hægt að fá á 
heimasíðu Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins  
             www.rafnam.is - Raunfærnimat 

eða í  síma 580 5256 

SEÐLABANKI ÍSLANDS
auglýsir eftir umsóknum 
um styrk tengdan nafni Jóhannesar Nordals 

Auglýst er eftir umsóknum um styrk sem tengdur er nafni Jóhannesar 
Nordals og veittur er árlega af Seðlabanka Íslands. 
Tilgangur styrksins er að styðja framtak sem miðar að því að varðveita 
menningarverðmæti sem núverandi kynslóð hefur fengið í arf. 
Styrkfjárhæðin nemur 3 milljónum króna og verður úthlutað í apríl 
eða maí 2018. Hugsanlegt er að skipta fjárhæðinni á milli tveggja eða 
fleiri umsækjenda.  
Umsóknir skulu sendar skrifstofu bankastjóra Seðlabanka Íslands eigi 
síðar en 2. mars 2018. Úthlutunarreglur og umsóknareyðublöð eru að-
gengileg á heimasíðu bankans og í afgreiðslu hans á Kalkofnsvegi 1. 
Nánari upplýsingar veitir Jón Þ. Sigurgeirsson, framkvæmdastjóri á 
skrifstofu seðlabankastjóra. 
Seðlabanki Íslands · Kalkofnsvegi 1 · 150 Reykjavík · Sími: 569 9600

Umsóknarfrestur á vorönn 2018 
er til 15. febrúar n.k. 

Nemendur á framhaldsskólastigi sem ekki njóta lána 
hjá LÍN geta sótt um styrk til jöfnunar á námskostnaði. 
Styrkurinn ræðst af búsetu og er fyrir þá sem stunda 
nám fjarri heimili sínu.           

• Dvalarstyrkur (fyrir þá sem að dvelja fjarri lögheimili  
 og fjölskyldu sinni vegna náms).
• Styrkur vegna skólaaksturs (fyrir þá sem sækja nám  
 frá lögheimili fjarri skóla).

Nemendur og aðstandendur þeirra eru hvattir til að 
kynna sér reglur um styrkinn á vef LÍN (www.lin.is). 

Lánasjóður íslenskra námsmanna
Námsstyrkjanefnd

Jöfnunarstyrkur  
til náms

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030

Stekkjarbakki.   
Stofnbraut milli Reykjanesbrautar og Höfðabakka

Horfið frá fyrirhugaðri færslu til norðurs

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

Umhverfis- og skipulagsráð Reykjavíkur samþykkti þann 27. september 2017 að kynna drög að breytingu á Aðalskipulagi 
Reykjavíkur 2010-2030, varðandi framtíðarlegu Stekkjarbakka samkvæmt aðalskipulagi.(sjá adalskipulag.is). Drög að 
breytingartillögu ásamt umhverfisskýrslu sbr. lög nr. 105/2006, voru í framhaldinu send til skilgreindra hagsmunaaðila . 

Í tillögunni felst að horfið er frá fyrirhugaðri færslu stofnbrautarinnar til norðurs. Markmiðið tilögunar er að taka 
endanlega ákvörðun um framtíðarlegu Stekkjarbakka, milli Reykjanesbrautar og Höfðabakka og eyða þannig óvissu 
um skipulag beggja vegna götunnar. Í umhverfisskýrslu er gerð grein fyrir áhrifum þess að hverfa frá færslu götunnar.
Drög að breytingartillögu, ásamt umhverfisskýrslu, hafa verið aðgengileg á adalskipulag.is undanfarnar vikur.  
Þriðjudaginn 9. janúar verður verkefnisstjóri til svara um tillöguna, milli kl. 15.00-16.00 í þjónustuverinu að 
Borgartúni 12-14.

Áformað er að samþykkja tillöguna í lögformlega kynningu með 6 vikna athugasemdafresti á næstunni.
Þeir sem óska frekari upplýsinga um málið geta snúið sér til umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar. 
Ábendingum og athugasemdum við drögin má koma á framfæri á netfangið skipulag@reykjavik.is.

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar
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588 4477
Allir þurfa þak yfir höfuðið

Heiðar  
Friðjónsson
Sölustjóri
Löggiltur  
fasteignasali B.Sc
693 3356 

Ingólfur Geir 
Gissurarson
Framkvæmdastjóri
Lögg.fasteignasali og 
leigumiðlari
896 5222

Margrét 
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is
588 4477

Pétur Steinar
Jóhannsson
Aðstoðarm. 
fasteignasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla 
Pétursson
Löggiltur  
fasteignasali
899 9083

Snorri Snorrason
Lögg.Fasteignasali
Útibú  
Höfn Hornafirði
895-2115

Anna F. 
Gunnarsdóttir
Löggiltur  
fasteignasali
892-8778

Herdís Valb. 
Hölludóttir
Lögfræðingur 
og lögg.fasteignasali
694 6166

Úlfar Freyr 
Jóhansson
Lögfræðingur Hdl. 
Lögg. fasteignasali. 
Skjalavinnsla
692 6906

  S í ð a n  1 9 9 5

Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteigna sala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Fagleg þjónusta - 
Vönduð vinnubrögð

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

ÓSKUM LANDSMÖNNUM ÖLLUM OG VIÐSKIPTAVINUM GLEÐILEGS ÁRS MEÐ ÞÖKK FYRIR VIÐSKIPTIN Á LIÐNUM ÁRUM.  
VALHÖLL FASTEIGNASALA ER FRAMMÚRSKARANDI FYRIRTÆKI 2017,  ÞRIÐJA ÁRIÐ Í RÖÐ.  TRAUST OG ÖRUGG FASTEIGNA
VIÐSKIPTI ÞAR SEM EINGÖNGU LÖGGILTIR FASTEIGNASALAR OG LÖGFRÆÐINGAR ANNARST SÖLUFERLIÐ FRÁ AÖ.   
VALHÖLL ER MEÐ ÚTIBÚ Í ÓLAFSVÍK FYRIR SNÆFELLSNES/VESTURLAND OG EINNIG Á HÖFN Í HORNAFIRÐI FYRIR  
SUÐAUSTUR OG SUÐURLAND.  Í UPPHAFI ÁRS ÓSKUM VIÐ EFTIR ÖLLUM STÆRÐUM OG GERÐUM ÍBÚÐAR OG ATVINNU
HÚSNÆÐIS Á SÖLUSKRÁ.  SKOÐUM OG METUM STRAX EÐA EFTIR YKKAR ÞÖRFUM, SELJENDUM AÐ KOSTNAÐARLAUSU. 

REYRENGI 4 - Grafarvogi.Góð endaíbúð.Opið hús

Nánari upplýsingar:
Anna F. Gunnarsd. 
Lögg. fasteignasali
Sími: 892-8778
anna@valholl.is

40,9
milljónir 103,6 fm

Fjölbýli 4ra herb

Laus strax

Mjög rúmgóð og 
velskipulögð 4ra 
herbergja endaíbúð á 3. 
hæð t.hæri. Sérinngangur 
+ opið bílskýli.Laus strax. 
Opið hús Sunnudaginn 
7.janúar 2018.  
kl. 13,00 - 13,30

HRAUNBÆR 90 - 2JA HERB. VEL SKIPULÖGÐ

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

28,9
milljónir 55 fm

Fjölbýli 2ja herb

Gott skipulag

Vel skipulögð og nokkuð 
endurnýjuð 2ja herb.  
55 fm. íbúð á annari hæð 
í Hraunbæ. Baðherbergi  
með glugga, og ný 
innrétting í eldhúsi, 
Sameiginlegt þvottarh, 
lykklar hjá Heiðari

LAUS STRAX 

HAGAMELUR 41 - ÚTSÝNISÍBÚÐ m.aukaherbergi

Nánari upplýsingar:
Anna F. Gunnarsd. 
Lögg. fasteignasali
Sími: 892-8778
anna@valholl.is

41,7
milljónir 90 fm

Fjölbýli 4ra herb

Einstakt útsýni

Falleg ca 90 fm 
útsýnisíbúð í hjarta 
Vesturbæjar. Aukaherb. í 
risi m.snyrtingu. Tilvalin í 
útleigustarfsemi. Endurn.
baðherb Glæsilegt útsýni.
Pantið skoðun í síma  
892-8778 Anna

LAUS STRAX 

GVENDARGEISLI SÉRINNGUR + BÍLSKÝLI

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

47,9
milljónir 121,3 fm

Fjölbýli 3ja herb

Bílskýli

Í einkasölu glæsileg 
rúmgóð og skemmtilega 
hönnuð 121,3 fm 3ja 
herb. íbúð með sér i  nn-
gangi og sérafnotafleti 
við Gvendargeisla í 
Grafarholti. Vandaðar 
innréttingar og gólfefi.

Sér garður

BRÚNASTAÐIR 31 - GRAFARVOGI. ENDARAÐHÚS

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

74,5
milljónir 210-215 fm

Raðhús 5-7 herb.

Verönd

Fallegt velskipulagt 
endaraðhús á tveim 
hæðum (neðan götu). 
4 sv.herbergi. Tvö 
baðherbergi. Útsýni, 
sólarverönd.
Opið hús Sunnudaginn 
7.janúar kl. 14.00 - 14,20

ÞÓRÐARGATA 16, 310 BORGARNESI

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

44,8
milljónir 180 fm

Raðhús 5-7 herb.

Bílskúr 

Mikið endurnýjað 
fjölskylduvænt 180 fm 
raðhús á frábærum stað 
í Borgarnesi. 4- herbergi 
fallegt eldhús, bað og 
stofur. Á neðri hæð eru 
rúmgott herbergi, bílskúr 
og þvottahús.

Glæsilegt útsýni

GRÆNATÚN 8-KÓP. Glæsileg endurnýjuð sérhæð

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

62 
milljónir 149,7 fm

Hæð Sérbýli

Stór sólverönd

Algerlega endurnýjuð 
neðri sérhæð+bílskúr 
(beint inn) á góðum 
stað. 4 svefnherbergi. 
Allt sér og s.t.allt nýtt í 
íbúð. Laus strax 
Opið hús Sunnudaginn 
7.janúar kl. 13.00 -14.00

EIRÍKSGATA 11 - Efri hæð+ris, bílskúr+geymsla

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

67m
Tilboð 174,7 fm

Hæð 5-7 herb.

Stór bílskúr 

Falleg, velskipulögð og 
virðuleg efri hæð+ris 
(m.aukaíbúðar 
mögul) auk bílskúrs og 
geymslu á flottum stað í 
miðbænum.
Opið hús Sunnudag 
7.janúar kl. 15,00 -15,30

NÖNNUFELL 3 - GLÆSILEG ÚTSÝNISÍBÚÐ.

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

32,5
milljónir 84,3 fm

Fjölbýli 3ja herb

Útsýni

Mikið endurnýjuð 3ja herb.
íbúð á efstu hæð útvið 
opið svæði við Víðidalinn. 
Nýl.eldhús, bað, gólfefni, 
hurðir. Álklætt hús. 
Opið hús Sunnudagin 
7.janúar kl.16-16.30 
íb.04-01

SKYGGNISBRAUT 26-30 - 2JA OG 3JA HERB.

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

41,9
milljónir 92 fm

Fjölbýli 3ja herb

Laus strax

Erum með til sölu í sama 
húsi glæsilegr nýlegar 
2ja og 3ja herb. íbúð. 3ja 
herb.  92 fm, verð 41,9 
milj og 2ja herb. 63 fm 
verð 34,9 milj. 3ja herb. 
íbúðin er laus við kaups.

Nýlegar eignir

ÞVERBREKKA 8 - PANTIÐ SKOÐUN

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

38,4
milljónir 70 fm

Fjölbýli 2ja herb

Laus strax

Nýjar íbúðir við 
Þverbrekku, glæsilegar 
og vel hannaðar 70 
fm íbúðir með og án 
bílageymslu, glæsilegur 
frágangur, afhentar við 
kaupsamning, leitið 
upplýsinga hjá Heiðari

Nýjar íbúðir

FELLSMÚLI 13 - 4RA HERB. -  LAUS VIÐ KAUPS

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

44,9
milljónir 116,9 fm

Fjölbýli 4ra herb

Rúmgóð eign

Glæsileg og vel skipu-
lögð 4ra herb. íbúð þar 
sem auðvelt er að bæta 
við einu herb. Fallegt 
eldhús með góðum 
tækjum, stórar stofur, 
mikið endurnýjuð eign á 
frábærum stað í Rvk.

LAUS STRAX 



Til hvers að auglýsa ?

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

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

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

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

Með starf
fyrir þig

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

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

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

www.stra.is

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

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

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

RÁÐNINGAR



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

OPIÐ HÚS
MÁN 8. JAN.

KL. 17.00 – 17.30

91,4 m2  |  VERÐ: 38.900.000

RJÚPNASALIR 14 | 201 Kóp

ÓSKAR BERGSSON | Fasteignasali | Sími: 893 2499

STÆRÐ: 60 - 92 m2  |  LYFTA OG BÍLSKÚR   |  VERÐ: 39,9 – 59,9

NÝBÝLAVEGUR 78 | 200 Kópavogi  | NÝBYGGING LÍTIÐ FJÖLBÝLISHÚS

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

Ný tveggja herbergja íbúð á 4. hæð á efstu hæð með fall-
egu útsýni og sérstæði í bílageymslu neðst í Fossvoginum.  
Innihurðir eru úr ljósri eik.  Eldhúsinnréttingin er með 
hvítum efri skápum, gráum neðri skápum og borðplata er 
úr ljósum quartz steini.  Tæki frá AEG, spanhelluborð. 

OPIÐ HÚS
MÁN 8. JAN.

KL. 18.00 – 18.30

70 m2  |  VERÐ: 49.900.000

SKÓGARVEGUR 12A | 103 Rvk FJÖLBÝLISHÚS

ÓSKAR BERGSSON | Fasteignasali | Sími: 893 2499

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

OPIÐ HÚS
ÞRI. 9. JAN.

KL. 18.00-18.30

235 m2  |  VERÐ: 49.900.0000

VOGATUNGA 33 A | 200 Kóp

ÓSKAR BERGSSON | Fasteignasali | Sími: 893 2499

HÆÐ MEÐ 
SÉRINNGANGI

Fallegt og mikið endurnýjað einbýlishús á einni hæð.  
Fimm svefnherbergi, bjartar stofur, stór bílskúr með 
kjallara og fallegur einfaldur garður með stórum palli.

OPIÐ HÚS
MIÐ. 10. JAN. 

KL. 17.30 - 18.00

232 m2  |  VERÐ: 84.000.000

VÍÐIGRUND 15 | 200 Kóp

ÓSKAR BERGSSON | Fasteignasali | Sími: 893 2499

EINBÝLISHÚS

Fjögurra til fimm herbergja vel skipulagðar íbúðir með 
sérinngangi af svölum.  Húsið er staðsteypt og klætt að 
utan.  Lyfta. Innréttingar frá HTH.  Tæki í eldhúsi frá AEG.  
Ofnahitakerfi.  Íbúðirnar eru lausar við kaupsamning og er 
skilað tilbúnum án gólfefna.  Stæði í bílageymslu. 

HRINGIÐ OG LEITIÐ 
UPPLÝSINGA.

235 m2 |  VERÐ FRÁ: 50.900.000

VEFARASTRÆTI 7-11  | 270 Mos

ÓSKAR BERGSSON | Fasteignasali | Sími: 893 2499

FJÖLBÝLISHÚS

Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 2. hæð með 
sérinngangi af svölum.  Þrjú svefnherbergi, rúmgóð stofa 
og stórar suðursvalir.  Innréttingar eru ljósar með beyki í 
innihurðum. Skápar í öllum herbergjum.  Eldhúsið er tveimur 
gluggum, ljósum beyki fulningahurðum í skápum, borðkrók. 

OPIÐ HÚS
ÞRI. 9.JAN. 

KL. 17.00-17.300

93 m2 |  VERÐ: 41.000.000

ÁSTÚN 10 | 200 Kóp

ÓSKAR BERGSSON | Fasteignasali | Sími: 893 2499

FJÖLBÝLISHÚS

NÝBYGGING
Fallegar tveggja til þriggja herbergja íbúðir í nýju 
lyftuhúsi. Eldhús, borðstofa og stofa í sameiginlegu 
rými.  Gott skápapláss.  Bjartar stofur og ágætt útsýni úr 
sumum íbúðum.  Stórar svalir.  Innréttingar eru sprautu-
lakkaðar hvítar.  Sérgeymsla í sameign.  Bílskúrar með 
tveimur íbúðum.  Afhending í apríl 2018. Meðfylgjandi 
tölvumynd sýnir ekki endanlega útfærslu hússins að 
utan. 

Upplýsingar gefur Óskar Bergsson í síma 893 2499 og 
oskar@eignaborg.is  

UPPLÝSINGAR gefa Óskar Bergsson og Vilhjálmur Einarsson 
löggiltir fasteignasalar í síma 416 0500
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HRINGIÐ OG LEITIÐ 
UPPLÝSINGA.

FJÖLBÝLISHÚS



 

NÝTT Á SKRÁ Í ÚLFARSÁRDAL  
OPIÐ HÚS  SUNNUDAGINN 7. JAN MILLI KL 14:00 - 14:30 

Vandaðar íbúðir í nýju 4ra íbúða fjölbýli við Úlfarsbraut 82, allar með sér 
bílskúr. Íbúðirnar eru 3ja og 4ra herbergja með fallegu útsýni og skilast 
fullbúnar án gólfefna í febrúar.                                          Verð frá 49.900.000 kr 

 

Runólfur Gunnlaugsson 
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Góð eign
gulli betriBrynjar Baldursson

sölufulltrúi
Jóhann Friðgeir  
Valdimarsson 
sölufulltrúi

Kristinn Tómasson 
lögg. fast.

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Óskum viðskiptavinum okkar  
og landsmönnum öllum gleðilegs nýs árs. 

Þökkum viðskiptin á liðnu ári

Runólfur Gunnlaugsson 
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Fyrir fólk á 
fasteignamarkaði

Brynjar Baldursson
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir  
Valdimarsson 
sölufulltrúi

Kristinn Tómasson 
lögg. fast.

Árni Þorsteinsson  
sölufulltrúi

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Sérfræðingar í   
    ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 
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Sameinumst og eflum liðsheild með aukinni reynslu og þekkingu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sína og úr verður ein öflugasta stofa landsins.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SNORRABRAUT 56B, 
2 hæð íB. meRkT 202 
– 101 RVk.   
OPIÐ HÚS SUNNUD. 7. JANÚAR  
KL. 15:00 – 15:30
• Falleg 3ja herbergja, 89 fm. íbúð í 

góðu lyftuhúsi fyrir 55 ára og eldri 
• Björt og opin íbúð, suðvestur svalir 

snúa út í garð. 
• Laus fljótlega. 
• Húsvörður er í húsinu. 
• Snyrtileg eign miðsvæðis í Reykjavík. 
• V. 44,6 millj.

NÚPALIND 4, 4 hæð íBÚð meRkT 401 – 201 kÓP. 
OPIÐ HÚS  MÁNUD 8. JANÚAR KL. 17:00 – 17:30
• Falleg björt og opin 3ja - 4ra herbergja,  sirka 143 fm. íbúð á efstu hæð.
• Þar af sirka 35 fm óskráðir hjá FMR. ( Penthouse )  stæði í lokaðri bílageymslu. 
• Björt og opin íbúð með miklum möguleikum, suðursvalir fallegt útsýni. 
• Vel viðhaldið hús í hjarta Kópavogs með allt í göngufæri. 
• V. 48,9 millj.

NJÁLSGATA 83-  101 ReYkJAVík
OPIÐ HÚS NJÁLSGÖTU 83, MÁNUD. 08.JAN FRÁ KL: 17:30-18:00
• 83,fm. 3ja herbergja íbúð í fjórbýli.
• Mikið endurnýuð, nýlegt bað og eldhús. Tvöföld stofa.
• Frábær staðsettning í miðbæ Reykjavíkur. 
• V. 39,9 milj.

VATNSSTíGUR 22 
– 101 RVk
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 8. JANÚAR   
KL. 17.30-18.00
• Glæsileg 135.4 fm útsýnisíbúð í nýlegu húsi 
• Lava eik innréttingar frá gks, stein 
   borðplötur,
• Míele eldhústæki, svalalokun á suður 
  svölum, hiti í gólfum
• V. 94.9millj

NJÁLSGATA 52 
– 101 RVk. 
OPIÐ HÚS SUNNUD. 7. JANÚAR  
KL. 14:00 – 14:30
• Fallegt og vel viðhaldið 124,8 fm. 

sérbýli í hjarta Reykjavíkur.
• Gæti verið laus fljótlega.
• Björt eign á þremur hæðum suður- 

svalir sirka 6 óskráðir fm. nýtanlegir
• Eign með miklum möguleikum. 
• Einstaklega vel með farin eign á besta 

stað í Reykjavík. 
• V. 59,5 millj.

GeRPLUSTRæTI 12, íBÚð meRkT 101. –  270 mOS. 
• Glæsileg 4ra herbergja, 115,4 fm. endaíbúð í nýju lyftuhúsi með stæði í lokaðri bílageymslu.
• Einstaklega björt, vel skipulögð endaíbúð með 32 fm. steypta verönd / svalir sem snúa í suðvestur.
• Laus til afhendingar við kaupsamning. 
• Vandaðir byggingarverktakar
• Pantið tíma fyrir skoðun í síma: 661 7788
• V. 49,9 millj.

SeILUGRANDI 4-  107 ReYkJAVík
OPIÐ HÚS SEILUGRANDA 4, SUNNUD. 07.JAN FRÁ KL:15:30-16:00
• 99,6 fm. 4ra. Herb. íbúð með sérafnotareiti og stæði í bílakjallara.
• Mjög rúmgóð geymsla sem er ekki inn í birtum fermetrum.
• Frábær staðsettning, stutt í skóla, verslun og íþróttaaðstöðu. 
• V. 49,9 milj.

heIðAÞING 8 – 203 kÓP
OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 6..JANÚAR  KL.12.30-13.00
• Opið og bjart 246.7 fm parhús, mikil lofthæð
• Fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi
• Hiti í plani,  gott skipulag, mikið útsýni
• V. 89.8 millj

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

hafðu samband 

BeNeDIkT ÓLAfSSON  
Í námi til lögg. /eigandi . Sími 661 7788

hafðu samband 

BeNeDIkT ÓLAfSSON  
Í námi til lögg. /eigandi . Sími 661 7788

hafðu samband 

BeNeDIkT ÓLAfSSON  
Í námi til lögg. /eigandi . Sími 661 7788

hafðu samband 

BeNeDIkT ÓLAfSSON  
Í námi til lögg. /eigandi . Sími 661 7788

hafðu samband 
INGIBJÖRG AGNeS JÓNSDÓTTIR  
Löggiltur fasteignasali. Sími 897 6717

hafðu samband 
INGIBJÖRG AGNeS JÓNSDÓTTIR  
Löggiltur fasteignasali. Sími 897 6717

hafðu samband 
NADIA kATRíN BANINe  
Löggiltur fasteignasali. Sími 692 5002

hafðu samband 
NADIA kATRíN BANINe  
Löggiltur fasteignasali. Sími 692 5002



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

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITAGlæsilegar 3ja til 4ra herbergja íbúðir 
á einstökum stað í Urriðaholti

Opið hús að Holtsvegi 8-12
sunnudaginn 7. jan.  kl. 15.00-16.00

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/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 inn- 
réttingu og sturtu. Í svefnherbergjum eru fataskápar. 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 7. jan. kl. 14:00 -15:00

Nánari upplýsingar um íbúðirnar: www.vefarastraeti.is

Nánari upplýsingar um 
íbúðirnar: www.holtsvegur.is

Vefarastræti nr. 32-38 er 32 íbúða fjölbýlishús í Mosfellsbæ, nánar tiltekið í suðurhlíðum 
Helgafells, á skjólgóðum og sólríkum stað eins og flestar lóðir í hverfinu sem liggja í 
suður- og vesturhlíðum Helgafells.  Liðlega eitt þúsund íbúðir verða í fullbyggðu hverfinu, 
í fjölbýli og í sérbýli. Vefarastræti 32-38 er eins og önnur fjöl- býlishús í hverfinu, skipulagt 
innan svokallaðs "auga" sem dregur nafn sitt af lögun svæðisins og liggur í nálægt hverfisins. 

Skipulag hverfisins er nútímalegt og mjög fjölskylduvænt, með góðum grunnskóla og 
tveimur leikskólum sem staðsettir verða í auganu í miðju hverfisins. Lítil bílaumferð 
verður á svæðinu og lágur umferðarhraði. Útsýni úr íbúðum Vefarastrætis 32-38 er ein- 
staklega fallegt, þar sem sér vel yfir Álafosskvosina til austurs, suðurs og vesturs.      

Til sölu fullbúnar 2ja til 4ra herbergja íbúðir í nútíma�ölbýli í Mosfellsbæ

Opið hús að Vefarastræti 32-38
sunnudaginn 7. jan. kl. 13.00-14.00

Verð frá 34.100.000 kr. til 72.400.000 kr.

Senter



Gerplustræti 25
270 Mosfellsbær
Stæði í bílageymslu

Stærð: 123 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2008

Fasteignamat: 40.650.000

Verð: 44.900.000
RE/MAX Senter kynnir mjög fallega og vel skipulagða 123 fm. þriggja herbergja íbúð á 2. hæð, með
stórum suður svölum með gott útsýni í  snyrtilegu fjölbýli við Gerplustræti 25, 270 Mosfellsbæ. (þar af
er geymsla 17,3 fm) Íbúðinni fylgir einnig sér stæði í bílageymslu. Innréttingar eru sérsmíðaðar frá GKS
ásamt því gólfhiti er á allri íbúðinni. Gólfefni íbúðar er parket og flísar.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

arg@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD. 7. JAN KL.12:00-12:30

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

661-6056

899 6753

Glaðheimar 24
104 Reykjavík
Jarðhæð með sérinngang

Stærð: 108,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1960

Fasteignamat: 39.050.000

Verð: 44.900.000

RE/MAX  Senter  kynnir  í  einkasölu  góða  og  fallega  108,3  fm.  þriggja  herbergja  íbúð  með  sérinngang  á
jarðhæð við Glaðheima 24 í 104 Reykjavík. Möguleiki er fyrir hendi að sameina eldhús og stofu og fá þannig
fram rúmgott og bjart þriðja herbergi íbúðar þess í stað. Um er að ræða vel staðsetta eign við rólega götu í
botnlanga.

Að sögn seljanda var húsið sprunguviðgert fyrir fjórum árum og heilmálað fyrir þrem árum.  Einnig var farið yfir
þak hússins og skipt um pappa árið 2016.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sölufulltrúi

gulli@remax.is

gudmundur@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD. 7. JAN KL. 15:00-15:30

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

661-6056

898-5115

Holtsgata 22
101 Reykjavík
Falleg íbúð á eftirsóttum stað.  

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

Fasteignamat: 49.650.000

Verð: 58.900.000

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

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

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD. 7. JAN KL.16:00-16:30

661-6056

Rauðamýri 3
270 Mosfellsbær
Hátt til loft og flott útsýni 

Stærð: 81 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 30.750.000

Verð: 36.500.000
RE/MAX Senter kynnir vel skipulagða 81fm. 2ja herbergja íbúð á 3.hæð með mikilli lofthæð og gott
útsýni frá stórum suður-svölum. Þvottarhús inn af forstofu. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf með
baðkari með sturtuaðstöðu. Eldhús er bjart rými ásamt borðkrók opið inn í stofu íbúðar.
Eldhúsinnrétting úr eik með eyju ásamt háfi og ágætis tækjum. Stofa íbúðar er opin og björt sem flæðir
út frá eldhúsi. Stórir gluggar sem gefa góða birtu inn. Svefnherbergi rúmgott og bjart með skápum.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD. 7. JAN KL.14:00-14:30

661-6056

Kaplaskjólsvegur 39
107 Reykjavík
5 herbergja eign í Vestirbænum

Stærð: 99 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1957

Fasteignamat: 35.050.000

Verð: 47.800.000

REMAX Senter kynnir: Bjarta og fallega útsýnisíbúð í 107 Reykjavík.

Íbúðin er á tveimur hæðum og skiptist í opið rými eldhús,borðstofu og stofu, baðherbergi, 4 svefnherbergi og
súðgeymslu.
Fallegt útsýni er úr eldhúsi/borstofu yfir sjóinn við Ægissíðu.
Á neðri hæð er Hol/gangur, baðherbergi, 2 svefnherbergi, eldhús/borstofa með stórri nýrri innréttingu og stofa.
Nýtt  glæsilegt  planka  parket  er  á  neðri  hæðinni.  Á  efri  hæð  eru  2  svefnherbergi  með  þakgluggum  og
súðgeymsla.

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

gudmundur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús þirðjudaginn 9 jan kl 17:00-17:30

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

414-4700

898-5115

Reykjavíkurvegur 52B
220 Hafnarfjörður
Stæði í bílageymslu fylgir

Stærð: 107,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Fasteignamat: 42.500.000

Verð: 56.900.000

ATH: Eign í sérflokki!
RE/MAX  SENTER  KYNNIR:  Virkilega  fallega  þakíbúð  á  fimmtu  hæð  (endaíbúð)  í  nýlegu  og  snyrtilegu
lyftuhúsi við Reykjavíkurveg.
Kvöð er á húsinu að eigendur skuli vera 50 ára og eldri.
Einstakt útsýni til suðurs, vestur og í norðurs.  Sjá má yfir Hafnarfjörð að Helgafelli, Reykjanesi, Faxaflóa og
Snæfellsnesið að Esju.
Sérstæði í upphitaðari bílgeymslu.
Eignin telur alls 107,8 fm samkv. þjóðskrá.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD. 7. JAN. KL. 14:00-14:30

899 6753



Traust og ábyrg fasteignamiðlun í 22 ár!

Allar nánari upplýsingar um eignina veitir 
Einar Guðmundsson lögg.fasteignasali í síma

896 8767

STRIKIÐ 8 61,9 millj.

Sóltún 20, 105 Reykjavík
einar@egfasteignamidlun.is

GLÆSILEG CA 95 FM ENDAÍBÚÐ  Á EFSTU HÆÐ Í FJÖLBÝLISHÚSI FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI Í 
SJÁLANDSHVERFI Í GARÐABÆ. MIKIL LOFTHÆÐ OG SJÁVARÚTSÝNI. Íbúðin sem er á efstu hæð í 
vesturenda hússins er sérlega falleg og stíhrein og er með mikilli lofthæð og stórum gluggum sem 
setja mikinn svip á eignina. Flísalagðar svalir með glersvalalokun og útsýni út á sjóinn og til Bessa- 
staða. Stæði í bílageymslu fylgir eigninni. Húsið er sambyggt Jónshúsi, þjónustu og félagsmiðstöð 
eldri borgara í Garðabæ, með allri þeirri þjónustu og félagsstarfssemi sem þar er að �nna.

mánudag milli kl.  12-13.
OPIÐ HÚS

www.egfasteignamidlun.is

Til leigu iðnaðarhúsnæði með tveimur innkeyrsludyrum. Hentar vel fyrir ferðaþjónustu eða 
fyrir matvælavinnslu. Laust strax.
• Skiptist upp í 360 fm. á jarðhæð og 141,8 fm. á 2. hæð.
• Til staðar eru frysti- og kæligeymslur. 
• Vinnslusalur er opinn með mikilli lofthæð. Skrifstofur á millilofti.
• Ekki vsk. húsnæði.
• Mögulegt er að leigja 1300 fm. afgirt bílaplan með húsnæðinu.

Fiskislóð 28 – 101 Reykjavík
Fiskvinnsluhús 
Stærð: 501,8 fm. 
Leiguverð: Tilboð

TIL LEIGU

534 1020
Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

Sérhæfum okkur í sölu og leigu á atvinnuhúsnæði
Pantaðu verðmat eða skoðun  –  534 1020 // sala@jofur.is

Vönduð skrifstofuhæð. Skiptist í 6 skrifstofur, opið 
vinnurými, fundarherb., eldhúskrók, tvö salerni og 
tæknirými. Parket á gólfi og lagnastokkar með 
veggjum. Vandaðar innréttingar.  
Uppl. Ólafur 824-6703 olafur@jofur.is

Vörugeymsla með góðri aðkomu um breiðan ramp. 
Lofthæð 3,7 metrar.  Niðurfallsrennur í gólfi. Wc til 
staðar. Stórar innkeyrsludyr. Einnig aðgengi í rýmið úr 
sameignarstigagangi framan á húsinu.  
Uppl. Ólafur 824-6703 olafur@jofur.is

TIL SÖLU Faxafen 9 - 108 Reykjavík
Stærð 746,4 fm. 
Verð 82 millj.

Kringlan 4-6 - 103 Reykjavík 
Stærð 274,4 fm. 
Verð 78 millj.

Ólafur 
S: 824 6703

Magnús
S: 861 0511

Sigurður J. 
S: 534 1026 

Helgi Már
S: 897 7086

Bergsveinn
S: 863 5868

TIL SÖLU

534 1020
Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

Sérhæfum okkur í sölu og leigu á atvinnuhúsnæði
Pantaðu verðmat eða skoðun  –  534 1020 // sala@jofur.is

Vönduð skrifstofuhæð. Skiptist í 6 skrifstofur, opið 
vinnurými, fundarherb., eldhúskrók, tvö salerni og 
tæknirými. Parket á gólfi og lagnastokkar með 
veggjum. Vandaðar innréttingar.  
Uppl. Ólafur 824-6703 olafur@jofur.is

Vörugeymsla með góðri aðkomu um breiðan ramp. 
Lofthæð 3,7 metrar.  Niðurfallsrennur í gólfi. Wc til 
staðar. Stórar innkeyrsludyr. Einnig aðgengi í rýmið úr 
sameignarstigagangi framan á húsinu.  
Uppl. Ólafur 824-6703 olafur@jofur.is

TIL SÖLU Faxafen 9 - 108 Reykjavík
Stærð 746,4 fm. 
Verð 82 millj.

Kringlan 4-6 - 103 Reykjavík 
Stærð 274,4 fm. 
Verð 78 millj.

Ólafur 
S: 824 6703

Magnús
S: 861 0511

Sigurður J. 
S: 534 1026 

Helgi Már
S: 897 7086

Bergsveinn
S: 863 5868

TIL SÖLU

LAUS
T
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Skúlagata 20 – 3ja herbergja á efstu hæð.

Opið hús í dag, laugardag, kl. 15:00 – 15:30
Falleg 87,1 fm íbúð á sjöttu (efstu) hæð ásamt stæði í lokaðri 
bílageymslu. Tvö góð svefnherbergi, björt stofa með mikilli 
lofthæð, eldhús opið að hluta inn í stofu, snyrtilegt baðherbergi 
með sturtu og tengi fyrir þvottavél og þurrkara, rúmgóðar svalir 
til suðurs og óskert útsýni til norðurs. Eigninni fylgir aðgangur að 
veislusal í húsinu. 

Nánari upplýsingar veitir Brynjólfur, lgfs,  
s: 896-2953, brynjolfur@heimili.is

Brynjólfur 
Snorrason
lögg. fasteignasali

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

OPIÐ HÚS

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

Olsen Olsen veitingahús
Til sölu rekstur veitingahússins Olsen Olsen í Reykjanesbæ. 
Staðurinn er vel tækjum búinn í um 180fm húsnæði á mjög 
góðum stað í miðbæ Reykjanesbæjar m.a í nálægð við nokkur 
hótel. Veitingahúsið er með vínveitingaleyfi. Tilboð óskast.

Nánari upplýsing veitir: 
Halldór Már viðskiptafr.  lögg. fasteignasali í síma 898 5599 -halldor@atvinnueign.is

  Fasteignamiðlun 

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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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 

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 í dag 6. jan. kl. 14:00 – 14:30  

Verð kr. 62.9 milj.

OPIÐ HÚS

Við mönnum stöðuna

www.capacent.is 

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



519 5500
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

Björt og mikið endurnýjuð íbúð

Þóra fasteignasali

Holtsgata 37

33.900.000

101 Reykjavík
Íbúð

 777 2882

2 herb. 60 fm Í hjarta vesturbæjar 1 herbergi 42 fm

Sigurður Fannar fasteignasali

Grensásvegur 12a

26.900.000

105 Reykjavík
Stúdíóíbúð Nýstandsett.

897 5930

Sýnd samkvæmt samkomulagiEinstaklega vel skipulögð og eign

Þóra fasteignasali

Álfheimar 70

46.900.000

108 Reykjavík
Íbúð

 777 2882

5 herb. 112 fm Mikið endurnýjuð

Opið hús sun. 7. jan. kl 15.00-15.30 Opið hús mán. 8. jan. kl. 17.00-17.30

3 herbergi 105 fm

Brandur fasteignasali

Grænahlíð 8

58.500.000

105 Reykjavík
Íbúð Gott skipulag

897 1401

Einstaklega björt og falleg sérhæð

Opið hús mán. 8. jan. kl. 16.15-16.45

3 herb. 88,8 fm Afhending fljótlega.

Silfurteigur 6

37.900.000

105 Reykjavík
Íbúð 

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

4 herb. 182,6 fm Bílskúr

Sifjarbrunnur 24

79.900.000

113 Reykjavík
Endaraðhús

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

Sölumenn eru á staðnum 
milli kl. 12-13 alla virka daga í vikunni

Aðkoma frá innkeyrslu að bílastæðahúsi Hverfisgötu megin. 
Verið velkomin.

NÝBYGGING

FRAKKASTÍGUR 8 - 101 RVK

Opið hús lau. 6. jan. kl. 14.00-14.30

SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS- 519 5500



Uppspretta  
ánægjulegra  
viðskipta

ÉG VIL VINNA  
FYRIR ÞIG!

Heyrðu í mér og leyfðu 
mér að segja þér frá  
minni þjónustu.

699 5008
hannes@fastlind.is

Hannes 
Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali

Heyrumst

www.frittverdmat.is


