
Verkefnastjóri liðaverndar

RARIK ohf. er hlutafélag í eigu ríkisins með 
meginstarfsemi í dreifingu raforku auk þess 
að reka fimm hitaveitur. 

Starfsmenn RARIK eru um 200, aðalskrifstofa 
er í Reykjavík og um 20 starfsstöðvar eru 
dreifðar vítt og breitt um landið. 

RARIK hefur á undanförnum áratugum 
unnið jafnt og þétt að uppbyggingu 
rafdreifikerfisins og er nú svo komið að um 
60% þess er jarðstrengir.

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á 
heimasíðu þess www.rarik.is

Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 
511 1225. Umsóknarfrestur er til og með 9. júlí 2018. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja 
starfsferilskrá og kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. 

Menntunar- og hæfniskröfur:Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík.

Við leitum að framúrskarandi fjármálastjóra í stjórnendateymi Nova.

Draumaumsækjandinn er kraftmikill og skemmtilegur leiðtogi sem býr 
yfir miklum stjórnunarhæfileikum og getu til að byggja upp öfluga 
liðsheild. Viðkomandi þarf að vera með háskólamenntun á sviði 
viðskipta eða sambærilega menntun og hafa yfirgripsmikla þekkingu 
og reynslu af fjármálastjórnun. Reynsla af framsetningu upplýsinga og 
yfirferð uppgjöra ásamt þekkingu á IFRS og jafnlaunavottun koma þér 
framar í röðina. 

Helstu verkefni eru dagleg fjármálastjórn, áætlanagerð og uppgjör, 
umsjón með bókhaldi, tekju– og kostnaðareftirlit, samningagerð og 
samskipti við stjórn. Fjármálastjóri tilheyrir stjórnendateymi Nova og 
heyrir undir forstjóra fyrirtækisins. 

Nánari upplýsingar veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) og 
Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is), ráðgjafar hjá Intellecta, 
í síma 511 1225. 

Umsóknir óskast fylltar út á intellecta.is ásamt starfsferilskrá og 
kynningarbréfi. Umsóknarfrestur er til og með 6. júlí 2018. Farið er með 
allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. 

2017

FJÁRMÁLASTJÓRI NOVA

Við leitum að talnaglöggum starfsmanni í fjölbreytt störf á fjármálasviði.

Hinn fullkomni umsækjandi er með menntun sem nýtist í starfi og 
haldgóða reynslu af sambærilegum störfum. Góð almenn 
tölvukunnátta, geta til að læra á ný upplýsingakerfi og skipulögð 
vinnubrögð eru allt eiginleikar sem skila þér stjörnu í kladdann.

Helstu verkefni eru afstemmingar, greiðsla innlendra og erlendra 
reikninga, útskriftir reikninga, aðstoð við launafulltrúa, samskipti við 
birgja og innheimta ásamt öðrum tilfallandi störfum.

Þú finnur frekari upplýsingar og sækir um á nova.is. Umsóknarfrestur er 
til og með 6. júlí 2018. Farið er með allar fyrirspurnir og umsóknir sem 
trúnaðarmál.

Nova er markaðsdrifið þjónustufyrirtæki með sterka 
fyrirtækjamenningu sem einkennist af mikilli þjónustulund og 
þjónustugæðum. Nova á og rekur eigið 3G/4G og 4,5G 
fjarskiptakerfi, býður ljósleiðaraþjónustu til heimila og alhliða 
fjarskiptaþjónustu til fyrirtækja. Hjá Nova starfa 150 manns og 
voru tekjur félagsins á síðasta ári um 9 milljarðar króna.

STARFSMAÐUR Á FJÁRMÁLASVIÐ NOVA

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri
Þjónustuver 519 1919  |  www.nova.is  

Talar þú fjármál?
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Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@frettabladid.is 512 5426
Job.is



Spennandi störf á nýju sviði

Capacent — leiðir til árangurs
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•
•

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6874 

Starfssvið
Áætlanagerð og eftirfylgni fyrir störf sviðsins.
Dagleg stjórnun og rekstur sviðsins, þ.m.t. verkstýring 
annarra nýráðinna starfsmanna.
Samskipti og samvinna við aðra stjórnendur.

Hæfniskröfur
Reynsla af starfi félagasamtaka; reynsla af 
uppbyggingarstarfi og umsjón stórra verkefna kostur.
Áhugi og þekking á verkalýðsmálum er kostur.
Áhugi á að vinna í fjölmenningarlegu umhverfi; reynsla 
kostur.
Leiðtogahæfileikar og góð samskiptafærni.
Frumkvæði, drifkraftur og elja. 
Ögun í vinnubrögðum og geta til að vinna undir álagi.
Góð tök á ensku í ræðu og riti; góð íslenskukunnátta kostur. 
Önnur tungumálakunnátta sér í lagi pólsku er kostur.

SVIÐSSTJÓRI FÉLAGSSVIÐS 
Efling-stéttarfélag óskar eftir að ráða drífandi einstakling 
með brennandi áhuga á félagsmálum í starf sviðsstjóra 
félagssviðs.  
Félagssvið er nýtt svið sem er ætlað að efla vitund, virkni 
og þátttöku félagsmanna og gera félagið að sterkari 
baráttusamtökum. Meðal verkefna sviðsins er stórefling 
trúnaðarmannakerfis, tengslamyndun við félagsmenn og 
vinnustaði og öflugur stuðningur við starf kjörinna fulltrúa 
félagsins á ýmsum vettvangi.  
Í boði eru fjölbreytt og krefjandi verkefni í lifandi 
starfsumhverfi.

•
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•

•

•

•
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Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6875 

Job Description
Planning and follow-up of the department’s projects.
Day-to-day management and operations, including the 
supervision of new personnel.
Communication and collaboration with other managers. 

 Qualifications
Experience in the field of non-governmental organizations; 
experience in developmental work and/or management of 
large projects is an advantage.
Interest and knowledge in the labour movement is an 
advantage.
Interest in working in a multicultural environment; 
experience is an advantage.
Leadership skills and good communication skills.
Initiative, drive and diligence. 
Disciplined work methods and the ability to work under 
pressure.
Good command of spoken and written English; good 
command of Icelandic is an advantage. Knowledge of other 
languages, especially Polish, is an advantage.

HEAD OF ORGANIZING 
Efling – trade union is looking for a driven individual with 
a passion for social organizing for the position of Head of 
Organizing.  
The purpose of the newly established Department of 
Organizing is to increase member awareness, participation 
and involvement and to strengthen the union in the 
advocacy for its members. The department’s tasks 
include greatly strengthening the union representative 
system, establishing relationships with our members and 
workplaces, and providing strong support to our elected 
representatives on various platforms.  
We offer varied and challenging tasks in a vibrant work-
environment.

Umsóknarfrestur

8. júlí

Efling-stéttarfélag 
er annað stærsta 
stéttarfélagið hér á 
landi. Í félaginu eru um 
28.000 félagsmenn 
sem starfa á ólíkum 
sviðum atvinnulífsins við 
margvísleg störf.  
 
Sjá nánari upplýsingar 
á heimasíðu Eflingar-
stéttarfélags  
www.efling.is 
  

Efling – trade union is 
the second largest trade 
union in Iceland. Efling 
has 28,000 members 
from different areas of 
the labour market, doing 
a wide variety of jobs.  
 
For further information, 
see Efling’s website 
www.efling.is 

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

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Sveitarstjóri
Á Tálknafirði búa um 250 íbúar. 
Atvinnulíf í sveitarfélaginu er 
fjölbreytt og skólastarf öflugt, 
grunnskóli, leikskóli og tónskóli. 
Gott íþróttahús og sundlaug.  
 
Sveitarstjóri þarf að eiga 
góð samskipti fyrir hönd 
sveitarfélagsins og vera 
talsmaður þess í samskiptum 
við íbúa, fjölmiða, viðskiptavini 
og opinbera stjórnsýslu.  
 
Sveitarstjóri þarf að hafa áhuga 
á uppbyggingu samfélagsins, 
kynningarmálum, ímynd 
og stefnumótun þar sem 
framundan er stefnumarkandi 
vinna og mótun framtíðarsýnar 
í öllum málaflokkum.  
 

 

capacent.is/s/6878 

:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Farsæl reynsla af stjórnun, rekstri og fjármálum.
Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu og 
sveitastjórnarmálum er æskileg.
Þekking og reynsla af stefnumótun er kostur.
Framúrskarandi leiðtogahæfni og hæfni í mannlegum 
samskiptum.
Góðir skipulagshæfileikar og metnaður til árangurs.
Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.

•
•
•
 
•
• 

•
•

•

•

•

16. júlí 

Starfssvið sveitarstjóra er:
Framkvæmdarstjórn sveitarfélagsins og umsjón með 
framkvæmd ákvarðana sem teknar eru af sveitarstjórn.
Undirbúningur og seta funda sveitarstjórnar þar sem 
sveitarstjóri hefur málfrelsi og tillögurétt.
Yfirumsjón með skipulagi og virkni stjórnsýslu 
sveitarfélagsins og starfsmannamálum.

Tálknafjarðarhreppur óskar eftir að ráða sveitarstjóra til starfa. 
 
Leitað er að jákvæðum, heiðarlegum og kraftmiklum einstaklingi sem er reiðubúinn til að leggja sig allan fram í krefjandi 
starf. Viðkomandi þarf að búa yfir góðri reynslu af því að starfa með fólki og hafa brennandi áhuga á að ná árangri í starfi. 
Viðkomandi þarf líka að eiga auðvelt með samskipti fyrir hönd sveitarfélagsins og að vera talsmaður þess, hvort sem er í 
samskiptum við opinbera stjórnsýslu, viðskiptavini, íbúa eða fjölmiðla. 

Spennandi störf á nýju sviði

Capacent — leiðir til árangurs
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•

•

•
• 
•

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6876 

Starfssvið
Uppbygging og viðhald trúnaðarmannakerfis.
Undirbúningur, framkvæmd og úrvinnsla vinnustaðafunda 
og félagsfunda.
Þjálfun og námskeiðahald.
Samskipti og stuðningur við trúnaðarmenn og aðra virka 
félagsmenn. 
Undirbúningur og skipulagning kosninga.
Önnur tilfallandi verkefni í samráði við sviðsstjóra. 
 
 

Hæfniskröfur
Þekking og áhugi á félagsmálum; þekking og áhugi á 
verkalýðsmálum kostur.
Jákvætt viðmót og afburða samskiptahæfni.
Áhugi á að vinna í fjölmenningarlegu umhverfi; reynsla 
kostur.
Staðgóð enskukunnátta; kunnátta í öðrum tungumálum s.s. 
íslensku og pólsku er kostur.
Hæfni til að vinna undir álagi.
Frumkvæði og lausnamiðuð hugsun.
Góð almenn tölvufærni.

FÉLAGSFULLTRÚI 
Efling-stéttarfélag óskar eftir að ráða starfsmann með 
brennandi áhuga á félagsmálum til starfa á nýstofnuðu 
Félagssviði. Um er að ræða nýtt starf sem felur í sér 
fjölbreytt verkefni í lifandi starfsumhverfi.

•

•

•
•

•
•

• 

•
•

•

•
•
•

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6877 

Job Description
Development and maintenance of a union representative 
system.
Preparation, execution and processing of work place 
meetings and general meetings.
Training and education.
Communication and support to union representatives and 
other active members. 
Preparation and organization of elections.
Other tasks, arranged in consultation with Head of 
Organizing. 

 Qualifications
Knowledge and interest in the field of organizations; 
knowledge and interest in the labour movement is an 
advantage. 
A positive attitude and exceptional communication skills.
Interest in working in a multicultural environment; 
experience is an advantage.
Good command of English; knowledge of other languages, 
e.g. Icelandic and Polish, is an advantage.
Ability to work under pressure.
Initiative and a solution oriented mindset.
Good, general computer skills.

ORGANIZER 
Efling trade-union is looking for an individual with a 
passion for social organizing for a position in the newly 
established Department of Organizing. This new position 
entails varied tasks in a vibrant work-environment.

Umsóknarfrestur

8. júlí

Efling-stéttarfélag 
er annað stærsta 
stéttarfélagið hér á 
landi. Í félaginu eru um 
28.000 félagsmenn 
sem starfa á ólíkum 
sviðum atvinnulífsins við 
margvísleg störf.  
 
Sjá nánari upplýsingar 
á heimasíðu Eflingar-
stéttarfélags  
www.efling.is 
  

Efling – trade union is 
the second largest trade 
union in Iceland. Efling 
has 28,000 members 
from different areas of 
the labour market, doing 
a wide variety of jobs.  
 
For further information, 
see Efling’s website 
www.efling.is 
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Landsnet | Gylfaflöt 9 | 112 Reykjavík | Sími 563 9300 | landsnet@landsnet.is | www.landsnet.is

Starf við fjár- og áhættustýringu
  
Hjá okkur er laus staða við fjár- og áhættustýringu. Í starfinu felst þátttaka í 
mótun stefnu á sviði fjárstýringar, fjármögnunar, áhættumats og áhættu-
stýringar á fjármálasviði. Ábyrgð á daglegri fjárstýringu og eftirliti með 
framgangi hennar. Umsjón með stýringu fjármálalegrar áhættu og áhættumati. 
Þá felst í starfinu samræming á vinnulagi við gerð áhættumats fyrirtækisins og 
vinna með öðrum starfsmönnum að mati á áhættuþáttum. Virk þátttaka í 
verkefnum sem lúta að fjármögnun og framgangi lánasamninga og greiðslna 
og umsjón með tengslum við fjárfesta félagsins og aðra lánveitendur.

Menntunar- og hæfniskröfur eru háskólapróf á sviði fjármála, viðskiptafræði, 
verkfræði eða önnur menntun sem nýtist í starfi og reynsla af fjár- og áhættu-
stýringu. Þekking á samskiptum við fjárfesta er kostur. 

Umsóknarfrestur er til og með 22. júlí 2018.
Nánari upplýsingar um starfið veita Guðlaug Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri fjármálasviðs, 
gudlaugs@landsnet.is og Ólafur Kári Júlíusson, sérfræðingur mannauðsmála, 
olafurk@landsnet.is.

Allar upplýsingar um Landsnet er að finna á www.landsnet.is, Facebook,
LinkedIn eða Instagram.

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Landsnets, www.landsnet.is. 
Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem fram kemur hverju 
þú gætir bætt við okkar frábæra vinnustað.

MÁ BJÓÐA ÞÉR RAFMAGNAÐA FRAMTÍÐ?
Við hjá Landsneti höfum það hlutverk að halda ljósum landsins logandi
og erum að leita að framúrskarandi samstarfsmanni í hópinn.

Upplýsingar veitir:

Katrín S. Óladóttir, katrin@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 11. júlí nk. 

Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá  
og kynningarbréf.

BÆJARSTJÓRI GRINDAVÍKUR

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Starfs- og ábyrgðarsvið: 
• Ábyrgð á stefnumótun og áætlanagerð

• Ábyrgð á og stjórnun daglegs reksturs

• Samskipti við hagsmunaaðila

• Framkvæmd ákvarðana bæjarstjórnar

• Þátttaka í uppbyggingu samfélagsins

Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Þekking og reynsla af fjármálum, stjórnun  
og rekstri er skilyrði

• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu,  
einkum sveitarfélaga, er kostur

• Reynsla af vinnu við og eftirfylgni stefnumótunar

• Leiðtogahæfileikar

• Stefnumótandi hugsun og áhugi á uppbyggingu 
samfélagsins

• Frumkvæði og metnaður

• Framúrskarandi samskiptahæfileikar

Grindavík er 3.360 manna bær sem hefur vaxið hratt í seinni tíð. Íbúafjölgunin er um 20% undanfarin 
10 ár. Grindavík er einn öflugasti útgerðarbær landsins með kraftmiklum og vel reknum útgerðar- og 
fiskvinnslufyrirtækjum. Ferðamönnum hefur fjölgað jafnt og þétt undanfarin ár í takt við aukna ferðaþjónustu 
og Bláa Lónið, fjölsóttasti ferðamannastaður landsins, er í anddyri bæjarins. Grindavík leggur áherslu á 
fjölskyldugildi, er einn öflugasti íþróttabær landsins með niðurgreiddan skólamat og hagstæð leikskólagjöld. 
Grindavík er landmikið bæjarfélag, náttúrufegurð er mikil, stutt í margrómaðar gönguleiðir, fuglalíf mikið í klettum 
meðfram ströndinni við Reykjanestá, og góður 18 holu golfvöllur í skemmtilegu umhverfi við sjóinn. 

Leitað er að öflugum og framsýnum bæjarstjóra til starfa hjá ört vaxandi bæjarfélagi. Sóknarfærin eru mörg og 
framundan er áframhaldandi uppbygging á ýmsum sviðum. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.  

 4 ATVINNUAUGLÝSINGAR  3 0 .  J Ú N Í  2 0 1 8  L AU G A R DAG U R



Aðalbókari hjá þjónustufyrirtæki
Traust þjónustufyrirtæki óskar eftir að ráða aðalbókara. 

Leitað er að aðila með menntun sem nýtist í starfi, reynslu af bókhaldi og þekking 
á Navision er æskileg. Sjálfstæð vinnubrögð, skipulagshæfni og góð tölvukunnátta eru skilyrði.

Nánari upplýsingar á www.intellecta.is

Upplýsingar veitir:

Þórir Þorvarðarson, thorir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 9. júlí nk. 

Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá  
og kynningarbréf.

SVEITARSTJÓRI ÁSAHREPPS

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Starfssvið: 
• Daglegur rekstur sveitarfélagsins og ábyrgð  

á framkvæmd ákvarðana sveitarstjórnar

• Yfirumsjón með skipulagi og virkni stjórnsýslu 
sveitarfélagsins og starfsmannamálum

• Náið samstarf við sveitarstjórn, undirbúningur  
og upplýsingagjöf á fundum sveitarstjórnar

• Annast upplýsingamiðlun og samskipti við 
samstarfsaðila, stofnanir, samtök, fyrirtæki og íbúa

• Að gæta hagsmuna Ásahrepps út á við,  
vera talsmaður sveitarstjórnar og vinna  
að framfaramálum

• Stefnumarkandi vinna og mótun framtíðarsýnar  
í ólíkum málaflokkum

Menntun og hæfniskröfur:
• Hæfni í mannlegum samskiptum 

• Leiðtogahæfni, frumkvæði og hugmyndaauðgi 

• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

• Áhugi á uppbyggingu samfélagsins, 
kynningarmálum, ímynd og stefnumótun

• Reynsla af bókhaldi, stjórnun og rekstri

• Reynsla af sveitarstjórnarmálum og opinberri 
stjórnsýslu er æskileg

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 

Í Ásahreppi  búa um 250 íbúar. Atvinnulíf í sveitarfélaginu er fjölbreytt og skólastarf öflugt. 
Nánari upplýsingar um Áshrepp er að finna á vefsíðunni www.asahreppur.is

Starf sveitarstjóra í Ásahreppi er laust til umsóknar. Starfshlutfall er 50-60%.

SVEITARFÉLAGIÐ SKAGAFJÖRÐUR AUGLÝSIR  
LAUST TIL UMSÓKNAR STARF SVEITARSTJÓRA

Upplýsingar veitir:

Þórir Þorvarðarson, thorir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. júlí nk. 

Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá  
og kynningarbréf. 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Starfssvið: 
•  Daglegur rekstur sveitarfélagsins og ábyrgð á framkvæmd 

ákvarðana sveitarstjórnar
•  Yfirumsjón með skipulagi og virkni stjórnsýslu 

sveitarfélagsins og starfsmannamálum
•  Náið samstarf við sveitarstjórn, undirbúningur og 

upplýsingagjöf á fundum sveitarstjórnar
•  Annast upplýsingamiðlun og samskipti við samstarfsaðila, 

stofnanir, samtök, fyrirtæki og íbúa
•  Að gæta hagsmuna Sveitarfélagsins Skagafjarðar út á við, 

vera talsmaður sveitarstjórnar og vinna að framfaramálum
•  Stefnumarkandi vinna og mótun framtíðarsýnar í ólíkum 

málaflokkum

Helstu kostir: 
•  Hæfni í mannlegum samskiptum 
•  Leiðtogahæfni, frumkvæði og hugmyndaauðgi 
•  Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
•  Áhugi á uppbyggingu samfélagsins, 

kynningarmálum, ímynd og stefnumótun
•  Reynsla af stjórnun, rekstri og fjármálum
•  Reynsla af mannauðsmálum
•  Þekking á sveitarstjórnarmálum og opinberri 

stjórnsýslu
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi 

Sveitarfélagið Skagafjörður er framsækið og metnaðarfullt samfélag. Kraftmikið atvinnulíf, góðir skólar á öllum skólastigum, 
fjölbreytt þjónusta, öflugt íþróttalíf, auðugt félags- og menningarlíf, veðursæld og mikil náttúrufegurð er á meðal þess sem gerir 
Skagafjörð að fýsilegum búsetukosti. Sveitarfélagið Skagafjörður er landmikið, fjölkjarna sveitarfélag og eru íbúar um 4.000 talsins. 
Þar af búa um 2.600 á Sauðárkróki sem er einn öflugasti byggðakjarni landsbyggðarinnar en þéttbýli er einnig á Hofsósi, Hólum  
í Hjaltadal og í Varmahlíð. Um fjórðungur íbúanna býr í dreifbýli.
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Allar nánari upplýsingar veitir Lind hjá FAST Ráðningum 
í síma 552-1606 eða lind@fastradningar.is 

Umsækjendur er vinsamlega beðnir um að 
sækja um starfið á www.fastradningar.is 

Umsóknarfrestur er til og með 14. júlí nk.

Orkubú Vestfjarða óskar eftir að ráða metnaðarfullan og ábyrgan 
starfsmann í spennandi framtíðarstarf á veitusviði.  Í boði er áhugavert 
starfs umhverfi með krefjandi og fjölbreyttum verkefnum.

Starfsmaðurinn verður hluti af vinnuflokki veitusviðs Orkubús Vest-
fjarða með höfuðstöðvar á Patreksfirði. Starfsumhverfið er sunnan-
verðir Vestfirðir.  Næsti yfirmaður er svæðisstjóri Orkubús Vestfjarða 
á Patreksfirði.

Orkubúið sinnir alhliða orkuvinnslu á Vestfjörðum ásamt dreifingu 
orkunnar til kaupenda hennar.  Starfsmenn eru um 70 talsins og er 
hópurinn samheldinn og metnaður mikill.  Ef þú vilt starfa hjá traustu 
og framsýnu fyrirtæki og búa í návígi við ægifagra náttúru er þetta 
tækifærið þitt! 

Helstu verkefni:

• Fjölbreytt verkefni í flutnings- og dreifikerfi

• Nýframkvæmdir

• Viðhald á háspennu- og lágspennubúnaði

• Reglubundið eftirlit í veitukerfi

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Sveinspróf í rafvirkjun 

• Almenn tölvufærni

• Sjálfstæði í vinnubrögðum

• Færni í samskiptum

• Reynsla af veitustarfsemi er kostur

Rafvirki - sunnanverðir Vestfirðir

Lind  Einarsdóttir

Orkubúið vill fjölga konum 
í störfum hjá fyrirtækinu.  
Konur sem og karlar eru 
því hvött til að sækja um 
ofangreint starf.

Allar nánari upplýsingar veitir Lind hjá FAST Ráðningum 
í síma 552-1606 eða lind@fastradningar.is 

Umsækjendur er vinsamlega beðnir um að 
sækja um starfið á www.fastradningar.is 

Umsóknarfrestur er til og með 14. júlí nk.

Orkubú Vestfjarða óskar eftir að ráða metnaðarfullan og ábyrgan 
starfsmann í spennandi framtíðarstarf á veitusviði.  Í boði er áhugavert 
starfsumhverfi með krefjandi og fjölbreyttum verkefnum.

Starfsmaðurinn verður með aðsetur á aðalskrifstofu Orkubús Vest-
fjarða á Ísafirði en starfsumhverfið er allir Vestfirðir.   Næsti yfirmaður 
er framkvæmdastjóri veitusviðs.

Orkubúið sinnir alhliða orkuvinnslu á Vestfjörðum ásamt dreifingu 
orkunnar til kaupenda hennar.  Starfsmenn eru um 70 talsins og er 
hópurinn samheldinn og metnaður mikill.  

Ef þú vilt starfa hjá traustu og framsýnu fyrirtæki og búa í návígi við 
ægifagra náttúru er þetta tækifærið þitt! 

Helstu verkefni:

• Hönnun og undirbúningur verka
• Verkefnastjórnun og áætlanagerð
• Uppsetning og eftirlit með liðabúnaði
• Önnur fjölbreytt verkefni á veitusviði

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun, rafmagnsverkfræði eða rafmagnstæknifræði
• Metnaður, nákvæmni og góð skipulagshæfni
• Reynsla af verkefnastjórnun
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Jákvæðni og góð samstarfshæfni
• Reynsla af rafveitustörfum æskileg

Rafmagnsverkfræðingur / rafmagnstæknifræðingur

Lind  Einarsdóttir

Orkubúið vill fjölga konum 
í störfum hjá fyrirtækinu.  
Konur sem og karlar eru 
því hvött til að sækja um 
ofangreint starf.

Sérfræðingar í   
    ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 
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Helstu verkefni og ábyrgðarsvið

    Innleiða nýja persónuverndalöggjöf hjá Akraneskaupstað.
    Framfylgja stefnu Akraneskaupstaðar í persónuvernd. 
    Veita starfsmönnum Akraneskaupstaðar ráðgjöf á sviði persónuverndar.
    Vinna að verkefnum vegna innleiðingar nýju löggjafarinnar, m.a. innri 
������������	�
�����������	���
���������������	���������������
������

Menntunar- og hæfniskröfur

�����
���������������������!�����"�
    Þekking og/eða starfsreynsla á sviði persónuverndar er nauðsynleg.
    Reynsla og/eða þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur.
    Skilningur á öryggis- og upplýsingatæknimálum er kostur. 
    Rík þjónustulund og sjálfstæð vinnubrögð.
    Góð samskipta- og leiðtogahæfni.
����#���������������������������
�
�������!�����"�

Erum við að leita að ykkur? 

Akraneskaupstaður auglýsir tvær nýjar stöður lausar til umsóknar. 
Akraneskaupstaður er ört vaxandi bæjarfélag með rúmega sjö þúsund íbúa. 
Mikil áhersla er lögð á góða þjónustu við bæjarbúa og fagleg vinnubrögð.

$������������������%�"����������������26. júlí næstkomandi. 
Sótt er um í gegnum heimasíðu Akraneskaupstaðar, www.akranes.is. 
Umsóknum skal fylgja starfsferilskrá ásamt greinargerð þar sem fram
koma ástæður umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi til 
starfsins.  

Í samræmi við mannréttindastefnu Akraneskaupstaðar eru bæði 
�����������������%��������������������%�"���

Starfsemi sviðsins

    Skipulags- og byggingarmál. 
    Rekstur og framkvæmdir á fasteignum, götum, gangstéttum, stígum, opnum svæðum
    og stofnanalóðum í eigu Akraneskaupstaðar. 
����$�����"��
�	�&����
�	�'�����������	������������	��������������������������
   
Helstu verkefni og ábyrgðarsvið verkefnastjóra

    Stýring og eftirlit með verkefnum sem honum er falið að vinna.
    Tæknivinna og gerð útboðsgagna.
    Skipulagsverkefni.
    Rekstrarverkefni sem honum er falið að vinna. 

Menntunar- og hæfniskröfur

�����
���������������������!�����"	����������������
    Þekking og reynsla af cad teikniforritum ásamt færni í notkun
����(�)���������")����&��������
����*�+����������������
��
�������������������
    Rík þjónustulund og sjálfstæð vinnubrögð.
    Jákvætt viðmót og góð samskiptahæfni.
����#���������������������������
�
�������!�����"�

Persónuverndarfulltrúi óskast til starfa hjá Akraneskaupstað

Akraneskaupstaður auglýsir lausa til umsóknar nýja stöðu persónuverndarfulltrúa Akraneskaupstaðar. 
0���"�����������������������������%��������������������'�������1223������	��!��&�'������������
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Lögfræðingur 
á innheimtusviði
Tímabundin staða lögfræðings á innheimtusviði Tollstjóra er laus til umsóknar
Tollstjóri leitar að lögfræðingi til starfa á innheimtusviði í 12 mánuði. Hjá Tollstjóra starfar hópur hæfileikaríks 
starfsfólks sem hefur það að markmiði að veita góða og skilvirka þjónustu og standa vörð um hagsmuni almenn-
ings og atvinnulífs. Lögð er áhersla á símenntun starfsmanna, heilsueflingu og góðan aðbúnað.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Edda Símonardóttir, forstöðumaður innheimtusviðs, í síma 560-0300.

Um er að ræða fjölbreytt verkefni sem hæfa jafnt körlum 
sem konum. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum 
opinberra starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur 
gilda að öðru leyti lög um réttindi og skyldur starfs-
manna ríkisins nr. 70/1996. Tollstjóri er með jafnlauna-
vottun ÍST 85:2012.

Umsóknarfrestur er til 16. júlí nk. Æskilegt er að við-
komandi geti hafið störf sem fyrst.

Sótt er um starfið rafrænt á www.tollur.is/laus-storf.

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

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

Starf lögfræðings felur m.a. í sér:
• Hagsmunagæslu við aðfarargerðir í fyrirtöku  

hjá sýslumanni.
• Hagsmunagæslu við nauðungarsölur.
• Hagsmunagæslu í tengslum við gjaldþrota-  

og greiðsluaðlögunarmál.
• Svörun stjórnsýsluerinda sem berast embættinu í  

tengslum við innheimtu opinberra gjalda.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.
• Þekking á fullnusturéttarfari, kröfurétti og stjórnsýslurétti.
• Þekking á innheimtu skatta og gjalda er kostur.
• Gott vald á textagerð og hæfni til að tjá sig skipulega í  

ræðu og riti.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Kurteisi, þjónustulund og jákvætt viðmót.
• Nákvæmni, traust og sjálfstæð vinnubrögð.
• Staðgóð almenn tölvukunnátta. 
• Gott vald á íslensku og ensku.
• Hreint sakavottorð.

Viltu taka þátt í metnaðarfullu  
og krefjandi starfi?

Í Arnarskóla er lögð rík áhersla á faglegt starf í kennslu 
barna með einhverfu og önnur þroskafrávik.
Þar sem starfsemi okkar fer vaxandi getum við bætt við 
okkur að minnsta kosti 4 starfsmönnum. Við leitum að 
áhugasömum og metnaðarfullum starfsmönnum til að 
vinna við þjálfun og kennslu barna ásamt því að taka þátt í 
uppbyggingu og þróun á nýjum skóla. 
Við leitum að:

 
Frábært tækifæri fyrir þá sem vilja dýpka þekkingu sína á 
hagnýtri atferlisgreiningu í starfi með börnum. 
 
Umsóknir ásamt ferilsskrá og fyrirspurnir sendist á  
arnarskoli@arnarskoli.is.
Umsóknarfrestur er til 15. júlí 2018.

Hjúkrunarfræðingur 
Við hjá Dea medica (Lýtalækningastöð Reykjavíkur) óskum 

eftir að ráða hjúkrunarfræðing í hlutastarf frá og með 1.9. ’18. 

Umsóknir sendist til Dea medica, 
Álfheimum 74,104 Reykjavík 
eða thordis@deamedica.is

Skipulags- og byggingarfulltrúi

Í Rangárþingi eystra búa tæplega 2000 manns. 
Sveitarfélagið er mikið landbúnaðarhérað 
en jafnframt er ferðaþjónusta vaxandi 
atvinnugrein. Þar er að finna einstakar 
náttúruperlur og þekkta sögustaði eins og 
Þórsmörk, Tindfjöll, Eyjafjallajökull, Skógarfoss, 
Seljalandsfoss og Paradísarhelli. 

Sögusvið Brennu-Njáls sögu teygir sig um 
allt svæðið. Þar er einnig afþreying af ýmsu 
tagi og hentar öllum aldurshópum s.s. söfn, 
sýningar, sundlaugar, hestaleigur, gönguleiðir, 
íþróttamiðstöð, golf, gallerí, veiði o.fl. 

Hvolsvöllur er þéttbýliskjarni sveitarfélagsins 
og þar er stjórnsýslan ásamt grunnskóla og 
leikskóla, heilsugæslu, apóteki, sundlaug, 
íþróttahúsi, verslun, banka, veitingastöðum 
o.fl. Helstu atvinnuvegir eru iðnaður, verslun og 
þjónusta.

Nánari upplýsingar um sveitarfélagið má finna 
á heimasíðu þess www.hvolsvollur.is

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511-1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 8. ágúst 2018. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og 
kynningarbréf. 

Menntunar- og hæfniskröfur:Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

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



MAX1 | Vélaland óskar eftir að ráða starfsmann í 
þjónustumóttöku að Dalshrauni 5 í Hafnafirði.

STUTT LÝSING Á STARFI:
· Móttaka og ráðgjöf viðskiptavina 
· Móttaka viðskiptavina í sal, síma og vef

HÆFNISKRÖFUR:
· Framhaldsskólapróf/iðnmenntun eða reynsla sem 

nýtist í starfi
· Almennur áhugi og þekking á bílum
· Gilt bílpróf 
· Framúrskarandi þjónustulund
· Almenn tölvuþekking

Vinnutími er frá 08:00-17:15 alla virka daga. 
Einstaka laugardaga frá 09:00-13:00.

Umsóknarfrestur er til 10. júlí.  Sæktu um í dag.

Ráðgjafi varahluta 
og þjónustu hjá 
MAX1 | Vélalandi

bílaverkstæði

STUTT STARFSLÝSING
 Vinna við viðgerðir á bifreiðum

 Greina bilanir

 Þjónusta bifreiðar

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

BIFVÉLAVIRKI FYRIR Mazda, Citroën 
og Peugeot

HÆFNISKRÖFUR
 Sveinspróf í bifvélavirkjun

 Gilt bílpróf

 Stundvísi

 Heiðarleg, áreiðanleg og vönduð vinnubrögð

 Góð þjónustulund

Vinnutími kl. 8.00-17.15 og föstudaga 8.00-16.15.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Sæktu um á brimborg.is fyrir 15. júlí næstkomandi.

Brimborg óskar eftir að ráða öflugan bifvélavirkja á fólksbílaverkstæði 
Mazda, Citroën og Peugeot að Bíldshöfða 8 í Reykjavík
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STARFSSVIÐ:

I Greina og túlka þróun markaða, samkeppni og hreyfingu fargjalda,  
innflæði bókana og tekna

I Stýra tekjumyndun og ná settum markmiðum fyrir ákveðnar vörur  
og/eða flugleiðir

I Þróa leiðir og aðgerðir á sviði verðlagningar og birgðastýringar með það 
að markmiði að hámarka tekjur félagsins, ásamt því að fylgja eftir og mæla 
árangur aðgerða

I Notkun og þróun líkana við ákvörðunartöku

I Skýrslugjöf og dagleg samskipti við helstu hagsmunaaðila í tekjustýringardeild 
og á sölu- og markaðssviði til að tryggja hámarksárangur

I Þróa og endurskoða reglulega verkferla og stuðla að stöðugum umbótum

HÆFNISKRÖFUR:

I Framúrskarandi greiningarhæfni

I Færni og reynsla af notkun gagna og líkana við ákvörðunartöku  
og úrlausnir verkefna

I Háskólamenntun í raungreinum, verkfræði, fjármálum  
eða sambærileg menntun

I Vönduð vinnubrögð, forgangsröðun verkefna og tímastjórnun  

I Reynsla af tekjustýringu og ferðaiðnaði er kostur

I Þekking á bókunarkerfinu Amadeus er kostur

I Frumkvæði og færni í mannlegum samskiptum

I Færni í ensku, bæði í ræðu og riti

Við leitum að eldklárum sérfræðingi í tekjustýringardeild sölu- og markaðssviðs Icelandair. 
Tekjustýringardeild leitast við að hámarka arðsemi leiðakerfis Icelandair með því að fylgja viðeigandi stefnu og aðferðafræði í verðlagningu og birgðastýringu á öllum 
mörkuðum félagsins. Sérfræðingar í tekjustýringu vinna í einu eða fleiri af eftirfarandi teymum: Spálíkönum, birgðastýringu og verðlagningu. 

Þetta er krefjandi og gefandi starf í síbreytilegu umhverfi, sniðið að einstaklingum með framúrskarandi greiningar- og samskiptahæfileika. 

Við leitumst eftir að fá í lið með okkur jákvæða einstaklinga með brennandi áhuga á verkefnum dagsins og metnað til að ná góðum árangri til lengri tíma.

+  Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á  
www.icelandair.com/is/um-okkur/storf-i-bodi  
eigi síðar en 9. júlí nk.

Nánari upplýsingar veita:
Þórdís Anna Oddsdóttir I forstöðumaður I tao@icelandair.is 
Bylgja Björk Pálsdóttir I mannauðsráðgjafi I bylgjap@icelandair.is

SÉRFRÆÐINGUR Í TEKJUSTÝRINGU



��������	 �
����� ���	� ����� ���������� ������	�� �� �����������

�����	����
Fjármála- og efnahagsráðuneytið hefur samið við Microsoft um kaup á Office 365 fyrir
stofnanir ríkisins. Fjársýslu ríkisins hefur verið falið að hafa umsjón með þessum samningi
og viðhalda upplýsingum um rétthafa leyfa. Leitað er eftir áhugasömum, jákvæðum og
þjónustuglöðum einstaklingi til að sinna verkefninu. Um framtíðarstarf er að ræða í 
fjölbreyttu og krefjandi umhverfi. Hlutverk þróunar- og þjónustusviðs er ráðgjöf, 
stefnumótun og þróun á tölvukerfum sem stofnunin hefur umsjón með.
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Samskipti við Microsoft og Advania um leyfamál
Samskipti við stofnanir vegna leyfamála
Úttektir og ráðgjöf vegna hugbúnaðarleyfa
Viðhalda upplýsingum um rétthafa leyfa
Umsjón reikninga og eftirfylgni
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Háskólapróf eða önnur menntun/reynsla sem nýtist í starfi
Þekking á leyfismálum er æskileg
Þekking á Microsoft hugbúnaði skilyrði
Mikil þjónustulund og hæfni í samskiptum
Góð enskukunnátta bæði skrifleg og munnleg
Góð Excel þekking er skilyrði

#�	�� �$$�����	� ����	%
Stefán Kjærnested forstöðumaður á þróunar- og þjónustusviði - sími 545-7500 
Pétur Ó. Einarsson mannauðsstjóri - sími 545-7500

Starfshlutfall er 100% og umsóknarfrestur er til og með 16.07.2018.
Sótt er rafrænt um störfin á www.starfatorg.is
Laun skv. gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag
(Háskólamenntaðra) starfsmanna stjórnarráðsins hafa gert.
Fjársýsla ríkisins er staðsett í Vegmúla 3, 108 Rvk
Vefsíða er www.fjs.is
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Sérfræðingur á skrifstofu  
heilbrigðisþjónustu.

Meginhlutverk velferðarráðuneytisins er að stuðla að 
heilbrigði og félagslegri velferð landsmanna. Ráðu-
neytið hefur virðingu, fagmennsku, framsýni og árangur 
að leiðarljósi í starfsemi sinni.

Velferðarráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf 
sérfræðings á skrifstofu heilbrigðisþjónustu. Skrifstofan 
annast verkefni varðandi skipulag heilbrigðisþjónustu 
og undir hana heyra starfsemi sjúkrahúsa, heilbrigðis-
stofnana, heilsugæslu sem og heilbrigðisþjónusta utan 
stofnana, á hjúkrunar- og dvalarheimilum, auk sjúkra-
trygginga.
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í heilbrigðismálum og fylgja eftir faglegri þróun heil-
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þekkingu á heilbrigðisþjónustu og framúrskarandi sam-
skiptahæfni.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
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Norðurlandamáli er kostur.
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menntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins og fjármála- og 
efnahagsráðherra. Áhugasamir einstaklingar, án tillits 
til kyns, eru hvattir til að sækja um.

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsferil og 
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6, 105 Reykjavík, eða á postur@vel.is eigi síðar en 16. 
júlí 2018. Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að 
umsóknarfrestur rennur út. Öllum umsóknum verður 
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Velferðarráðuneytinu, 30. júní 2018.

Ráðgjafi í Hlaðgerðarkot,  
meðferðarheimili Samhjálpar

Samhjálp óskar eftir að ráða áfengis- og vímuefnaráðgjafa  
á meðferðarheimilið Hlaðgerðarkot. Um er að ræða fullt starf.
Við leitum að einstaklingi sem hefur áhuga og metnað til að  

sinna endurhæfingu áfengis- og vímuefnaneytenda.  
Gerð er krafa um háskólamenntun sem nýtist í starfi  

og reynslu af meðferðarstarfi.

Nánari upplýsingar veitir Vörður Leví Traustason  
í 561 1000 eða framkvaemdastjori@samhjalp.is

Umsóknir sendist fyrir 9. júlí nk. á netfangið 
samhjalp@samhjalp.is merkt Ráðgjafi í Hlaðgerðarkoti.
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Menntun og reynsla
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Við hvetjum fólk af öllum kynjum til að sækja um.
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Hæfniskröfur
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Verkefnastjóri
Innanlandsstarf UNICEF á Íslandi



STARFSMAÐUR ÓSKAST Á  
MÓTORHJÓLAVERKSTÆÐI SUZUKI
Leitum að vinnusömum, jákvæðum og metnaðar-

fullum einstakling á Mótorhjólaverkstæði Suzuki. 

Hæfniskröfur: 

 

Áhugasamir sendi umsókn ásamt 
ferilskrá fyrir 16. júlí á netfangið 
gylfi@suzuki.is fyrir 16. júlí. 

Krókhálsi 5g, Járnhálsmegin    587 5650
arentsstal.is    arentsstal@arentsstal.is

 

Járniðnaðarmenn og 
aðstoðarmenn
Vegna góðrar verkefnastöðu 
vantar okkur 10–15 faglærða 
og ófaglærða járnsmiði í 
framleiðslu og uppsetningu.

Upplýsingar eru gefnar á 
staðnum og í síma 587 5650 
eða arentsstal@arentsstal.is.

Starfsmenn 
óskast

SKRIFSTOFA ALÞINGIS AUGLÝSIR

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi forseta 
Alþingis og Félags starfsmanna Alþingis. Nánari 
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Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
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Nefndasvið Alþingis sinnir sérfræðiaðstoð 
�	�/����������������	����%����	����	�����
2�	��
�������
����������������
����!		�
�	����
�
	
������	
���3
��
����%���'����	�����%��#1
�
��
�
��		�����������
�
������������������������������
framkvæmdarvaldinu. Sérfræðingar nefndasviðs eru 
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til ráðgjafar auk þess sem skrifstofan sinnir 
verkefnum tengdum alþingismönnum og 
kosningum.

Hagfræðingur á nefndasviði

Lögfræðingur á nefndasviði

Lögfræðingur á lagaskrifstofu
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eftirlitsnefndar og annarra fastanefnda þingsins. 
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Helstu verkefni og ábyrgð
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eftirlitsnefnd og aðstoð við aðrar fastanefndir 
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framkvæmdarvaldinu.

• Fagleg rýni og greining á skýrslum 
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• Lögfræðileg ráðgjöf.
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annarra þingmála.
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Helstu verkefni og ábyrgð
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• Aðstoð við þingnefndir við mat á stefnumörkun 
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• Úrvinnsla og tölfræðigreining innlendra  
og alþjóðlegra gagna.

• Mat á stefnumörkun fjármálaáætlunar og 
einstakra frumvarpa.
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Helstu verkefni og ábyrgð 
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þingsins. 

• Stuðningur við aðrar starfseiningar skrifstofunnar 
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• Ráðgjöf um lagasetningu sem varðar starfsemi 
Alþingis og stofnanir þess. 
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Gildi skrifstofu Alþingis eru: Þjónustulund - Fagmennska - Samvinna Umsóknarfrestur er til og með 13.08.2018.

− − −

Við mönnum stöðuna

www.capacent.is 

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

Óskum eftir að ráða aðstoð í 50% starf á Tannlæknastofu  
á höfuðborgarsvæðinu. Vinnutími er kl. 13-17. 

Á Tannlæknastofunni er rekin fjölbreytt starfsemi. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. ágúst n.k.

Vinsamlegast sendið umsóknir á hrannar@frettabladid.is 

Súðavíkurskóli
Laus störf næsta skólaár 2018 -2019
Súðavíkurskóli er samrekinn leik- grunn-, og tónlistarskóli 
með  u.þ.b. 40 nemendur, þar sem unnið er eftir Uppygging-
arstefnunni og starfið hverfist um einkunnarorðin: Vellíðan 
- Virðing – Framfarir – Heiðarleiki.  Þá er lögð áhersla á 
fjölbreytta og sveigjanlega kennsluhætti, vellíðan nemenda 
og samvinnu starfsmanna.

Núna eru lausar tvær stöður leikskólakennara við leikskóla-
deildina og tvær stöður kennara við grunnskóladeildina. 
Helstu hæfniskröfur eru kennarmenntun, leikskólamenntun 
eða sambærileg menntun. Hæfni í mannlegum samskiptum. 
Frumkvæði og sjálfstæði í starfi. Reynsla af sambærilegum 
störfum. Umsóknarfrestur er til 18. júlí 2018.

Súðavíkurhreppur greiðir laun eftir kjarasamningi KÍ og 
Sambandi íslenskra sveitarfélag. 
Allar nánari upplýsingar veitir Anna Lind Ragnarsdóttir 
skólastjóri. 

Umsóknir, ásamt ferilskrá, meðmælum og umsagnaraðilum 
sendist á annalind@sudavikurskoli.is   sími. 893 4985

Björgun ehf. óskar eftir að ráða  
vélstjóra til afleysinga í sumar.

Viðkomandi þarf að hafa réttindi sem  
1. vélstjóri á 2020 kw vél.

 
Tímabil ráðningar frá 16. júlí - 26. júlí  

og 13. ágúst - 18. ágúst.

Upplýsingar um starfið veitir  
Jóhann Garðar, johann@bjorgun.is  
eða í síma 843-5640.

VÉLSTJÓRI

Vegna aukningar í rekstri óskar EAK eftir meiraprófs-
bílstjórum til starfa hjá fyrirtækinu. Starfið felst í afgreiðslu á 
flugvélaeldsneyti. Unnið er á 12 tíma vöktum 5-5-4

Hæfniskröfur:
 • Meirapróf er skilyrði
 • Hreint sakavottorð er skilyrði
 • Stundvísi
 • Æskilegt að viðkomandi sé reyklaus

Upplýsingar veitir Melkorka Sigurðardóttir í netfang: 
melkorka@eak.is

EAK er fyrirtæki sem tekur á móti, geymir og afgreiðir flugvélaelds-
neyti á Keflavíkurflugvelli fyrir olíufélögin. Starfsstöð er á Kefla-
víkurflugvelli sen þar starfa á vegum fyrirtækisins 60 starfsmenn. 

EAK óskar eftir  
meiraprófsbílstjórum

EFLA VERKFRÆÐISTOFA

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

Umsóknarfrestur
6. júlí  2018

Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál

Nánari upplýsingar
412 6000 eða job@efla.is

EFLA leitar að öflugum 
tækniteiknara
Vegna aukinna umsvifa er Byggingasvið EFLU að leita að tækniteiknara. 

Umsókn, með upplýsingum um menntun og starfsreynslu, skal berast rafrænt í gegnum 
heimasíðu EFLU, www.efla.is/laus-storf, fyrir 6. júlí næstkomandi.
Öllum umsóknum verður svarað. Umsóknir eru geymdar í 6 mánuði, nema umsækjandi 
óski eftir því að umsókn verði eytt fyrr.

EFLA er alhliða verkfræði- og ráðgjafarfyrirtæki sem starfar á öllum helstu sviðum verkfræði 

og tækni. EFLA býður upp á afbragðs starfsumhverfi, áhugaverðan starfsvettvang í 

alþjóðlegu umhverfi og sterka liðsheild tæplega 400 samhentra starfsmanna.

Hæfniskröfur

• Menntun í tækniteiknun í Revit og AutoCad

• Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

• Góð almenn tölvukunnátta

ARKITEKTAR

Vegna aukinna verkefna leitar Atelier að starfs-
mönnum í eftirfarandi stöður.
Leitum eftir framsæknum einstaklingum  til að starfa með 
okkur að skemmtilegum verkefnum.

Arkitektar.
lykil hæfnisþættir:      
• Góð kunnátta í Revit og autocad forritum
• Reynsla af hönnun bygginga, verkteikningar,  
 deili, innréttingateikningar
• Arkitekt 1. Æskilegt að viðkomandi hafi hið minnsta   
  5 ára starfsreynslu 
• Arkitekt 2. Æskilegt að viðkomandi hafi hið minnsta    
 2 ára  starfsreynslu og hafi góða kunnáttu í gerð  
 þrívíddarmynda
• Innanhúsarkitekt. Æskilegt að viðkomandi hafi hið minnsta  
 3 ára starfsreynsla

Byggingafræðingar.
lykil hæfnisþættir:    
• Góð kunnátta í Revit, Autocad forritum, gerð útboðsgagna,  
 magntaka, excel
• Reynsla af hönnun bygginga, verkteikningar, deili.
• Byggingafræðingur 1.  Æskilegt að viðkomandi hafi hið   
 minnsta 5 ára starfsreynslu
• Byggingafræðingur 2.  Æskilegt að viðkomandi hafi hið   
 minnsta 2 ára starfsreynslu
 
 Leitað er að umsækjendum sem geta unnið sjálfstætt, 
 séu sveigjanlegir á álagstímum og vinna vel í hóp.

Áhugasamir sendi ferilskrá á info@atelier.is 
fyrir 1. ágúst 2018. 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Öllum umsækjendum verður svarað.

Spennandi störf á fræðslusviði Akureyrarbæjar, m.a.:

Kynntu þér málið á  og athugaðu hvaða starf 
hentar þér.

Alltaf gott veður á 
Akureyri!

 Samhjálp
Starfsmaður á stuðningsheimili

Samhjálp leitar að jákvæðum starfsmanni á stuðningsheimili á  
Miklubraut 18, en Samhjálp rekur heimilið fyrir Reykja víkurborg.  

Á heimilinu eru 8 karlmenn.

Hæfniskröfur:
• Eiga auðvelt með að umgangast fólk og  

hafa vilja og getu til að vinna undir álagi
• Þekking á 12 spora kerfinu
• Reynsla af heimilishaldi
• Góð íslensku – og tölvukunnáttu

Nánari upplýsingar veitir Tryggvi K. Magnússon,  
studningsheimili@samhjalp.is

Umsóknir sendist fyrir 9. júlí nk. á netfangið  
samhjalp@samhjalp.is merkt M18



Rafvirki óskast!
Rafþekking ehf, óskar eftir rafvirkja með sveinspróf 
og/eða með starfsreynslu.

Viðkomandi þarf að hafa ríka þjónustulund, vera góður í 
samskiptum, lausnamiðaður og geta unnið sjálfstætt.

Íslenskukunnátta skilyrði og enskukunnátta æskileg.
Bílpróf skilyrði.

Fyrirspurnir og ferilskrá sendist á netfangið 
rafthekking@rafthekking.is

www.rafthekking.is

kopavogur.is

Kópavogsbær

   

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Grunnskólar

· Aðstoðarforstöðumaður frístundar í   
 Hörðuvallaskóla   

· Aðstoðarforstöðumaður frístundar í   
 Snælandsskóla   

· Aðstoðarmatreiðslumaður í Kópavogsskóla   

· Deildarstjóri sérúrræða í Álfhólsskóla   

· Forfallakennari í Hörðuvallaskóla   

· Frístundaleiðbeinendur í dægradvöl   
 Hörðuvallaskóla   

· Kennari í Kópavogsskóla   

· Skólaliðar í Hörðuvallaskóla   

· Skólaliði í Kópavogsskóla   

· Umsjónarkennari á miðstigi í Álfhólfsskóli   

Leikskólar

· Aðstoðarmatráður í Kópahvol   

· Aðstoðarmaður í eldhúsi í Álfatúni   

· Deildarstjóri í Baugi   

· Deildarstjóri í Kópahvol   

· Deildarstjóri í Kópasteini   

· Deildarstjóri í Læk   

· Leikskólakennari í Arnarsmára   

· Leikskólakennari í Baug   

· Leikskólakennari í Dal   

· Leikskólakennari í Efstahjalla   

· Leikskólakennari í Kópasteini   

· Leikskólakennari í Læk   

· Leikskólakennari í Núp   

· Leikskólakennari í Álfatúni   

· Leikskólakennari/þroskaþjálfi í Efstahjalla   

· Leikskólasérkennari í Kópahvol   

· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi í Kópasteini   

· Matráður í Kópahvol   

· Starfsfólk í Núp   

· Þroskaþjálfi/leikskólasérkennari í Álfatúni   

Velferðarsvið

· Sérkennari/þroskaþjálfi í sérdeild einhverfra   

· Starfsmaður á áfangaheimili fyrir fatlað fólk   

· Þroskaþjálfi á áfangaheimili fyrir fatlað fólk   

Ýmis störf

· Frístundaleiðbeinendur í félagsmiðstöðvum   
 Kópavogs   

· Starfsmaður í sértæka stuðningsþjónustu   

· Starfsmaður í Þjónustumiðstöð við almenna   
 þjónustu   

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

Staða skólastjóra 
í Smáraskóla er 
laus til umsóknar

kopavogur.is

Pipar\TBW
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Smáraskóli er heildstæður grunnskóli í Smárahverfi í Kópavogi. 
Í skólanum eru 396 nemendur í 1. til 10. bekk. Fjölgun nemenda 
í skólanum er fyrirsjáanleg vegna þéttingar byggðar í Smárahverfi.
Við skólann er starfrækt frístund fyrir börn í 1. til 4. bekk.

Smáraskóli er þátttakandi í verkefninu Heilsueflandi grunnskólar og markvisst unnið  
er að heilsueflingu í skólanum. Skólinn starfar samkvæmt uppeldisstefnunni Uppeldi  
til ábyrgðar og hefur hlotið Grænfánann tvisvar sinnum. Smáraskóli er í góðu samstarfi  
við leikskóla í hverfinu. Mikil áhersla er á upplýsingatækni og fjölbreytta kennsluhætti  
í kjölfar innleiðingar á spjaldtölvum.

Gildi skólans eru virðing, vöxtur, viska og víðsýni.
Leitað er að stjórnanda sem hefur hæfni til að vera faglegur leiðtogi og hefur reynslu  
af að skipuleggja kre�andi skólastarf í samvinnu við kennara, foreldra og skólayfirvöld.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Kennsluréttindi og kennslureynsla á grunnskólastigi skilyrði
•  Framhaldsmenntun (M.A., M.Ed., MBA eða diplóma að lágmarki) á sviði  

uppeldis-og menntunarfræða, stjórnunar eða sambærilegra greina skilyrði
•  Reynsla af stjórnun og rekstri skóla skilyrði
•  Hæfni til að leiða faglega forystu og góð færni í mannlegum samskiptum skilyrði
•  Góð þekking og áhugi á upplýsingatækni í skólastarfi

Ráðningartími
Ráðið verður í stöðuna frá 1. janúar 2019 eða eftir nánara samkomulagi.  
Umsókn skal skila með ferilskrá á vef bæjarins: www.kopavogur.is

Frekari upplýsingar:
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og KÍ.

Umsóknarfrestur er til og með 14. júlí.
Nánari upplýsingar veita Anna Birna Snæbjörnsdóttir, sviðstjóri Menntasviðs Kópavogs, 
annabs@kopavogur.is og Ragnheiður Hermannsóttir, deildarstjóri grunnskóladeildar 
Kópavogs, ragnheidur@kopavogur.is.

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

Þarftu að ráða
starfsmann?

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

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



Grunnskólar
»    Frístundaleiðbeinandi - Áslandsskóli
»    Baðvörður - Hraunvallaskóli
»    Dönskukennsla á unglingastigi - Hraunvallaskóli
»    Frístundaleiðbeinandi í Hraunsel - Hraunvallaskóli
»    Kennari í upplýsingatækni - Hraunvallaskóli
»    Kennsla í náttúru- og stærðfræði  - Hraunvallaskóli
»    Nýbúakennsla - Hraunvallaskóli
»    Sérkennari - Hraunvallaskóli
»    Skólaliði - Hraunvallaskóli
»    Stuðningsfulltrúi - Hraunvallaskóli
»    Textílkennari - Hraunvallaskóli
»    Þroskaþjálfi - Hraunvallaskóli
»    Aðst.verkefnastj. tómstundamiðstöðvar - Hvaleyrarskóli
»    Deildarstjóri UT - Hvaleyrarskóli 
»    Skólaliði - Hvaleyrarskóli
»    Starf með nemendum með fjölþættan vanda - Lækjarsk.
»    Ensku- og dönskukennari - Setbergsskóli
»    Frístundaleiðbeinandi í Krakkaberg - Setbergsskóli
»    Skólaliði - Setbergsskóli
»    Stuðningsfulltrúi í Krakkaberg - Setbergsskóli
»    Umsjónarkennari á miðstigi - Setbergsskóli
»    Dans- eða leiklistarkennari - Skarðshlíðarskóli
»    Frístundaleiðbeinandi í Skarðssel - Skarðshíðarskóli
»    Stuðningsfulltrúi í Skarðssel - Skarðshlíðarskóli
»    Frístundaleiðbeinandi - Víðistaðaskóli
»    Skólaritari - Víðistaðaskóli
»    Umsjónarkennari á miðstigi - Víðistaðaskóli
Málefni fatlaðs fólks
»    Stuðningsfulltrúi - Frístundaklúbburinn Kletturinn
»    Starfsmaður á heimili fólks með fötlun 
»    Framtíðarstarf á heimili fyrir fólk með geðfötlun
»    Þroskaþjálfi - Smárahvammur
Leikskólar
»    Leikskólakennari - Arnarberg
»    Matráður - Arnarberg
»    Þroskaþjálfi - Arnarberg
»    Leikskólakennari - Bjarkalundur
»    Leikskólakennari - Hlíðarberg
»    Leikskólakennari - Hraunvallaskóli
»    Þroskaþjálfi - Hraunvallaskóli
»    Leikskólakennari - Hvammur
»    Þroskaþjálfi - Hvammur
»    Leikskólakennari - Hörðuvellir
»    Þroskaþjálfi - Hörðuvellir
»    Leikskólakennari - Norðurberg
»    Aðstoðarleikskólastjóri - Stekkjarás
»    Leikskólakennari - Tjarnarás
»    Leikskólasérkennari - Tjarnarás
»    Leikskólakennari - Vesturkot
»    Aðstoð í eldhús - Víðivellir
»    Leikskólakennari - Víðivellir
»    Þroskaþjálfi - Víðivellir
Önnur störf
»    Daggæslufulltrúi - Fræðslu- og frístundaþjónsta
»    Þjónustufulltrúi - Fjölskylduþjónusta
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Nánar á hafnarfjordur.is

FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
LAUS STÖRF

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Sérfræðingur Velferðarráðuneytið Reykjavík 201806/1323
Sérfræðingur Fjársýsla ríkisins Reykjavík 201806/1322
Rekstrar- og mannauðsstjóri Kærunefnd útlendingamála Reykjavík 201806/1321
Ráðgjafi Fjölmenningarsetur Ísafjörður 201806/1320
Forstöðumaður fjármálainnviða Seðlabanki Íslands Reykjavík 201806/1319
Barnalæknir HH Sólvangi lækningar Hafnarfjörður 201806/1318
Hagfræðingur á nefndasviði Alþingi Reykjavík 201806/1317
Lögfræðingur á nefndasviði Alþingi Reykjavík 201806/1316
Ráðgjafi/stuðningsfulltrúi Landspítali, SEG Reykjavík 201806/1315
Sjúkraliði Landspítali, SEG Reykjavík 201806/1314
Deildarstjóri, kennslusvið Háskóli Íslands Reykjavík 201806/1313
Verkefnisstjóri rafræns prófhalds Háskóli Íslands Reykjavík 201806/1312
Verkefnisstjóri fjármála Háskóli Íslands Reykjavík 201806/1311
Doktorsnemi, þróunar- og stofne. Háskóli Íslands Reykjavík 201806/1310
Nýdoktor, þróunar- og stofne. Háskóli Íslands Reykjavík 201806/1309
Doktorsnemi, uppeldis- og m. Háskóli Íslands Reykjavík 201806/1308
Doktorsnemi, umhverfis- og auðl. Háskóli Íslands Reykjavík 201806/1307
Lögfræðingur á lagaskrifstofu AL lagaskrifstofa Reykjavík 201806/1306
Lögfræðingur á innheimtusviði Tollstjóri Reykjavík 201806/1305
Starfsmaður á heimag.vakt Sýslumaðurinn á höfuðborgarsv. Kópavogur 201806/1304
Sérfræðingur á heimag.vakt Sýslumaðurinn á höfuðborgarsv. Kópavogur 201806/1303
Löglærður fulltrúi á heimag.vakt Sýslumaðurinn á höfuðborgarsv. Kópavogur 201806/1302
Starfsmaður Landspítali, þjónustudeild rekstrarsv. Reykjavík 201806/1301
Hjúkrunarfræðingur í geðhvarfat. Landspítali, Laugarásinn Reykjavík 201806/1300
Deildarstjóri eldhúss og matsala Landspítali Reykjavík 201806/1299
Sjúkraliði á skurðlækningadeild Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201806/1298
Mannauðsstjóri/lögfræðingur Ríkisendurskoðun Reykjavík 201806/1297
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, vöknun Reykjavík 201806/1296
Framhaldsskólakennari í rafiðn. Fjölbrautaskólinn á Vesturlandi Akranes 201806/1295
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201806/1294
Gjaldkeri Sýslumaðurinn á Vesturlandi Akranes 201806/1293
Deildarritari á fæðingadeild Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201806/1292
Verkefnastjóri í lögreglufræði Háskólinn á Akureyri Akureyri 201806/1291
Framhaldsskólakennari Fjölbrautaskólinn á Vesturlandi Akranes 201806/1290
Framhaldsskólakennari Menntaskólinn á Egilsstöðum Egilsstaðir 201806/1289
Sjúkraliðar í heimahjúkrun Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Grindavík 201806/1288

Viltu taka þátt í metnaðarfullu  
og krefjandi starfi?

Í Arnarskóla er lögð rík áhersla á faglegt starf í kennslu 
barna með einhverfu og önnur þroskafrávik.
Þar sem starfsemi okkar fer vaxandi getum við bætt við 
okkur að minnsta kosti 4 starfsmönnum. Við leitum að 
áhugasömum og metnaðarfullum starfsmönnum til að 
vinna við þjálfun og kennslu barna ásamt því að taka þátt í 
uppbyggingu og þróun á nýjum skóla. 
Við leitum að:

 
Frábært tækifæri fyrir þá sem vilja dýpka þekkingu sína á 
hagnýtri atferlisgreiningu í starfi með börnum. 
 
Umsóknir ásamt ferilsskrá og fyrirspurnir sendist á  
arnarskoli@arnarskoli.is.
Umsóknarfrestur er til 15. júlí 2018.
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ERTU Í LEIT AÐ 
DRAUMASTARFINU?

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is



Icepharma er í fararbroddi á íslenskum heilbrigðis- og neytendamarkaði. Kjarninn í starfsemi okkar er að auka lífsgæði með 
öflugu framboði af heilsueflandi vörum. Hjá fyrirtækinu starfa yfir 100 manns við sölu og markaðssetningu, sérfræðiráðgjöf og 
þjónustu. Við leggum áherslu á metnað, frumkvæði, gleði og svigrúm starfsfólks til að vaxa og þróast í starfi. 
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Viðskiptastjóri
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Icepharma leitar að metnaðarfullum og drífandi 
einstaklingum í spennandi störf á Heilbrigðissviði
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Vörustjóri í Rekstrardeild

ERTU Í LEIT AÐ DRAUMASTARFINU?    

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is
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Líffræðingur, lífeindafræðingur - Keldum

Á Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum er 
starf líffræðings eða lífeindafræðings laust til umsóknar.

Starfssvið:
• Vinna við bóluefnisframleiðslu
• Gæðaeftirlit tengt bóluefnisframleiðslu
• Aðstoð við blóðtökur
• Ætagerð fyrir sýklaræktanir og vinna henni tengd
• Gæðaeftirlit með sýklaætum
• Glasaþvottur og undirbúningur áhalda 
• Önnur rannsóknastörf Tilraunastöðvarinnar

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Líffræðingur, lífeindafræðingur eða önnur sambærileg 
menntun.
• Reynsla af rannsóknastörfum.
• Góð tölvukunnátta.
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi.
• Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum.

Starfshlutfall er 100% og þarf umsækjandi að geta hafið störf 
1.9.2018.
Unnið er samkvæmt vottuðu gæðakerfi Tilraunastöðvarinnar.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum viðkomandi 
stéttarfélaga við fjármálaráðuneytið. 
Tekið er mið af jafnréttisstefnu Keldna við ráðningu starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 9.7.2018.  
Umsókn ásamt ferilskrá sendist framkvæmdastjóra Keldna 
(netfang keldurstarf@hi.is). Öllum umsóknum verður svarað. 
Nánari upplýsingar veitir Vala Friðriksdóttir (sími 5855100, 
netfang valaf@hi.is). 

Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum er 
háskólastofnun með margþætta starfsemi.
Stofnunin sinnir grunn- og þjónusturannsóknum í líf- og 
læknisfræði dýra og manna. 
Tilraunastöðin sinnir einnig þjónustu vegna heilbrigðiseftirlits í 
dýrum og eftirlits með búvöruframleiðslu.

MAX1 | Vélaland óskar eftir að ráða starfsmann í 
þjónustumóttöku að Dalshrauni 5 í Hafnafirði.

STUTT LÝSING Á STARFI:
· Móttaka og ráðgjöf viðskiptavina 
· Móttaka viðskiptavina í sal, síma og vef

HÆFNISKRÖFUR:
· Framhaldsskólapróf/iðnmenntun eða reynsla sem 

nýtist í starfi
· Almennur áhugi og þekking á bílum
· Gilt bílpróf 
· Framúrskarandi þjónustulund
· Almenn tölvuþekking

Vinnutími er frá 08:00-17:15 alla virka daga. 
Einstaka laugardaga frá 09:00-13:00.

Umsóknarfrestur er til 10. júlí.  Sæktu um í dag.

Ráðgjafi varahluta 
og þjónustu hjá 
MAX1 | Vélalandi

bílaverkstæði

ERTU Í LEIT AÐ DRAUMASTARFINU?    

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.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.

Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari
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Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Rammasamningur um rafvæðingu ferla vegna 
fjárhagsaðstoðar, EES útboð nr. 14246.

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

kopavogur.is

ÚTBOÐ
Ræstingarþjónusta í fimmmim

grunnskólum Kópavogsbæjaræsbæjaræ
Fjármáladeild Kópavogsbæjar fyrir hönd menntasviðsntasviðs
Kópavogsbæjar óskar eftir tilboðum í (reglulega) ræstingu, ga) ræstingu
sumarhreingerningu, reglulega bónun og bónbætingu b i
um áramót í fimm grunnskólum í Kópavogi samkvæmt
útboðslýsingu þessari og þeim gögnum sem í henni eru 
upptalin.
Heildarfjöldi fermetra í útboðinu er 25.042 m².
Reiknað er með að ræsting á grundvelli útboðsins hefjist 
þann 23. ágúst 2018 í samræmi við skóladagatal og að 
gerður verði verksamningur um verkið til þriggja ára, eða 
til 31. júlí 2021, með möguleika á framlengingu 2 sinnum 1 
ár í senn.
Útboðsgögnin eru afhent rafrænt og skulu þeir, sem óska 
eftir útboðsgögnum fyrir verkefni þetta, senda tölvupóst á 
netfangið utbod@kopavogur.is. Í tölvupósti skal koma fram
nafn tengiliðs vegna útboðsins, símanúmer, netfang og
nafn fyrirtækis.

Tilboð skal hafa borist í þjónustuver Kópavogs, Digranes-
vegi 1, 200 Kópavogur fyrir kl. 11:00. föstudaginn 3. ágúst 
2018 verða þau þá opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda er þar 
mæta.

Hálendismiðstöð í Kerlingarfjöllum  
í Hrunamannahreppi
Frummatsskýrsla

Kynningarferli frummatsskýrslu um hálendismiðstöðvar í 
Kerlingarfjöllum er hafið. Frestur til að skila athugasemdum til 
Skipulagsstofnunar er til 10. ágúst 2018. 
Frummatsskýrsla er birt á heimasíðu Mannvits, www.mannvit.
is, heimasíðu Kerlingarfjalla, www.kerlingarfjoll.is, og heima-
síðu Skipulagsstofnunar, www.skipulag.is. 
Kynningarfundir 
Fyrirhuguð framkvæmd og mat á umhverfisáhrifum  
hálendismiðstöðvar í Kerlingarfjöllum verða kynnt á opnum 
kynningarfundi þann 3. júlí 2018 kl. 12:00 í Félagsheimili 
Hrunamanna á Flúðum. Einnig verður kynningarfundur  
3. júlí kl. 17:00 í húsi Verfræðingafélags Íslands, Engjateigi 9 í 
Reykjavík. Allir eru velkomnir. 
Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast til Skipulags-
stofnunar með bréfpósti eða tölvupósti á skipulag@skipulag.is. 
Athugasemdafrestur er til 10. ágúst 2018.

kopavogur.is

ÚTBOÐ
ÁLFHÓLSSKÓLI LIÓL

VIÐBYGGING FYRIR 
SKÓLAHLJÓMSVEIT KÓPAVOGSSVOGSS

Kópavogsbær óskar eftir tilboðum í að byggja viðbyggingu a viðbyggingu
á einni hæð fyrir Skólahljómsveit Kópavogs.
Í verkinu fellst að rífa hluta af núverandi byggingu
Álfhólsskóla þar sem salur er stækkaður og tengja nýja 
byggingu við eldri,   byggja skal og fullklára að innan og 
utan viðbyggingu fyrir starfsemi Skólahljómsveit Kópavogs  
við Álfhólsskóla, einnig skal endurgera eldra rými sem 
tengist nýrri viðbyggingu.
Kynningar fundur fyrir væntanlega bjóðendur verður hald-
inn í Álfhólsskóla mánudaginn 9. júlí 2018 kl. 13:00.

Magntölur:
Flatarmál viðbyggingar: 1.200 m²
Endurgerð rými í eldri byggingu.    200 m²

Verkinu skal skila fullbúnu 30. desember 2019.
Útboðsgögnin eru afhent rafrænt og skulu þeir, sem óska 
eftir útboðsgögnum fyrir verkefni þetta,  senda tölvupóst á
netfangið utbod@kopavogur.is, frá og með þriðjudeginum 
3. júlí 2018. Í tölvupósti skal koma fram nafn tengiliðs veg-
na útboðsins, símanúmer, netfang og nafn fyrirtækis.

Tilboð skal hafa borist í þjónustuver Kópavogs, Digranes-
vegi 1, 200 Kópavogur fyrir kl. 11.00 þriðjudaginn 17. júlí 
2018  verða þau þá opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda er
þar mæta.

---- ÚTBOÐ ----

GRANDAGARÐUR 18
Klæðningar og múrviðgerðir  

á Grandaskála.

Auglýsing um útboð vegna endurbóta á húsnæði

Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið:

Grandagarður 18 – Klæðningar og  
múrviðgerðir á Grandaskála.

Hér er um almennt útboð að ræða og lýtur þeim reglum 
sem um það gilda.

Um er að ræða viðgerðir, málun og klæðningar á útveg-
gjum Grandagarðs 18. Byggingin er iðnaðarhúsnæði um 
3500 m² að stærð og hjúpflötur útveggja um 2100 m².

Útboðið innifelur m.a. rif, viðhaldsvinnu á útveggjum og 
gluggum, uppfyllingar í op, klæðningar og málun.

Gert er ráð fyrir að verkinu verði skilað fullbúnu 7. desem-
ber 2018.

Útboðsgögn má nálgast með því að senda tölvupóst og 
óska eftir því að fá sent aðgangsorð og upplýsingar um 
aðgang að útboðsgögnum. 

Senda skal tölvupóst á: 
sigurdur@ask.is, cc: pall@ask.is

Vinsamlegast takið fram í „subject“:  
Grandagarður 18 – útboðsgögn.

Tilboðum skal skila á skrifstofu Faxaflóahafna sf.,  
Tryggvagötu 17 101 R. (4. hæð) fyrir kl. 14.00 miðvikudag-
inn 18. júlí 2018, er þau verða opnuð að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska.

Allar nánari upplýsingar um verkið gefur Sigurður Lúðvík 
Stefánsson í síma 515 0300 eða í tölvupósti sigurdur@ask.is 

Skaftfell - auglýst eftir forstöðumanni
Skaftfell, myndlistarmiðstöð Austurlands, auglýsir eftir einbeitt-
um, sjálfstæðum og drífandi forstöðumanni.

Starfsemi Skaftfells er tileinkuð miðlun, viðgangi og framþróun 
myndlistar á Austurlandi og er þeim markmiðum framfylgt með 
faglegri sýningardagskrá, rekstri gestavinnustofa og fræðslu 
fyrir börn og fullorðna í landsfjórðungnum. Við miðstöðina starfa 
þrír starfsmenn allt árið, auk sumarstarfsmanns.

Forstöðumaður ber ábyrgð á daglegum rekstri miðstöðvarinnar. 
Nánari upplýsingar á www.skaftfell.is

Borgarráð Reykjavíkur samþykkti þann 5. apríl 2018 að auglýsa tillögu að breytingu á Aðalskipulagi 
Reykjavíkur 2010-2030,  samkvæmt  1. mgr. 36. gr,  sbr. 31. gr. laga nr. 123/2010.

Í tillögunni felst að setja ákveðnari markmið um göngugötur og hvernig staðið skuli að framkvæmd  lokunar 
gatna fyrir bílumferð. Tillagan er auglýst með athugasemdum Skipulagsstofnunar og verða þær teknar til 
umfjöllunar að lokinni auglýsingu.
Tillagan liggur frammi í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 
16:15, frá 30. júní 2018 til og með 11. ágúst 2018. Tillagan er einnig til sýnis á Skipulagsstofnun, Laugavegi 
166, 3. hæð. Tillöguna má nálgast á reykjavik.is og adalskipulag.is

Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Ábendingum og 
athugasemdum við tillöguna skal skila skriflega til Umhverfis- og skipulagssviðs, Borgartúni 12-14 eða 
á netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 11. ágúst 2018. Vinsamlegast notið uppgefið netfang 
fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.  

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Tillaga að breytingu á 
Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030

Markmið um göngugötur

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

intellecta.is

Þarftu að ráða starfsmann?
Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
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NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA
 Kristján 

Þórir Hauksson
Lögg. fasteignasali

696 1122
  kristjan@fastlind.is

 

Þorsteinn
Yngvason
Lögg. fasteignasali

696 0226
  thorsteinn@fastlind.is

Stefán 
Jarl Martin
Lögg. leigumiðlari

892 9966
  stefan@fastlind.is

 

Hannes 
Steindórsson
Lögg. fasteignasali

699 5008
  hannes@fastlind.is

Uppspretta  
ánægjulegra  
viðskipta

Hlíðasmári 6    201 Kópavogur
510 7900     www.FASTLIND.is

 
 

 

Fallegar og vel skipulagðar
Íbúðir í glæsilegu húsi.

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

Lokuð og upphituð bílageymsla,
stórar svalir með lokuðu svalaskýli.

Fullbúnar sýningaríbúðir til sýnis.

Áætluð afhending september 2018.

 

 
Stærðir 75 - 139 fm

Verð á 2 herbergja frá 41.5 m. kr.

Verð á 4 herbergja frá 62.9 m. kr.

KYNNINGARVEFUR: www.AFHUS.is
HVERFISSÍÐA: www.GLADHEIMAHVERFID.is

Álalind 14
VIÐ KYNNUM

LIND Fasteignasala

BYGGINGARAÐILI:

Íbúð Stærð Bílastæði Verð

101 74,7 Já SELD

102 129 Já SELD

103 133 Já SELD

104 76 Nei SELD

201 74,7 Já SELD

202 129 Já 62.9 m kr.
203 133 Já 63.9 m kr.

204 76,7 Nei SELD

301 74,8 Já SELD

302 129 Já 63.5 m kr.

303 133 Já 64.5 m kr.

304 76,2 Nei 41.5 m kr.

401 75,1 Já SELD

402 129 Já 63.9 m kr.

403 134 Já 64.9 m. kr.

404 76,2 Nei SELD

501 75,9 Já 43.5 m kr.

502 130 Já 64.4 m kr.

503 134 Já 65.5 m kr.

504 76,5 Já SELD

601 74,9 Já SELD

602 130 Já 64.9 m kr.

603 137 Já 66.7 m kr.

604 76 Já 44.5 m kr.

701 75,4 Já SELD

702 131 Já 67.9 m kr.

703 137 Já SELD

704 77,4 Já SELD

801 75,6 Já SELD

802 130 Já 68.9 m kr.

803 137 Já 70.7 m kr.

804 77,4 Já 47.5 m kr.

901 75,6 Já 47.9 m kr.

902 130 Já 69.9 m kr.

903 139 Já 71.7 m kr.

904 78,1 Já 48.9 m kr.

1001 75,7 Já SELD

1002 131 Já 81.8 m kr.

1003 139 Já 83.8 m kr.

1004 77,4 Já 55.5 m kr. 

 SÖLUSÝNINGAR:
  Laugardaginn 30. júní kl. 13.00-13.30
  
  Sunnudaginn 1. júlí kl. 13.00-13.30
  Mánudaginn 2. júlí kl. 17.00-17.30

ÍBÚÐIR Í SÖLU:



Tangabryggja 18-22
110 REYKJAVÍK

Glæsilegar nýjar íbúðir. Þeim fylgir innbyggður 
ísskápur og uppþvottavél. Íbúðir afhendast með 
gólfefni á öllum rými. Stæði í bílageymslu fylgir 
öllum íbúðum. 

STÆRÐ: 83,3-125 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-5

Frá 43.9 - 59.9 M
Heyrumst
Halldór   618 9999
Löggiltur fasteignasali

Fagrahæð 1
210 GARÐABÆR

Einkar fallegt hús á einni hæð með innbyggðum 
bílskúr, sólstofu og sérlega fallegum og snyrti-
legum garði. Hellulögð suðurverönd. Frábær 
staðsetning á eftirsóttum stað í Garðabæ.

STÆRÐ: 190,6 fm EINBÝLI      HERB: 5

89.900.000
Heyrumst
olafur@fastlind.is
Löggiltur fasteignasali

Naustabryggja 31, íb 403
110 REYKJAVÍK

Snyrtileg fjögurra herbergja íbúð með þremur 
svefnherbergjum. Sér bílastæði í upphituðum 
bílakjallara fylgir. Hús klætt að utan og því 
viðhaldslítið. Ál/tré gluggar.

STÆRÐ: 122,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

55.900.000
Heyrumst
Halldór   618 9999
Löggiltur fasteignasali

Gulaþing 40
203 REYKJAVÍK

Einstaklega falleg og björt hæð með 
sérinngangi, fallegu útsýni ásamt 60 fm bílskúr.
���������	�
��		���������		�����������������
norður svalir.

STÆRÐ: 181 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

64.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Svölutjörn 16
260 REYKJANESBÆR

Glæsilegt parhús í Innri Njarðvík. Eignin er björt 
með mikilli lofthæð og góðu gluggarými. 
Gólfhiti í öllum rýmum. Stór afgirtur garður á 
baklóð með ca. 60 fm. nýjum sólpalli.

STÆRÐ: 151,3 fm PARHÚS      HERB: 5

49.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Löggiltur fasteignasali

Álfaborgir 25
112 REYKJAVÍK

Mikið endurnýjuð og vel skipulögð tveggja 
herbergja íbúð með sérinngangi. Eignin er á 
efstu hæð (303). Fallegt útsýni til vesturs.

STÆRÐ: 67,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

32.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Sandavað 5
110 REYKJAVÍK

Fimm herbergja íbúð á annarri hæð í lyftuhúsi 
ásamt stæði í bílageymslu. Gott skipulag og 
stórar svalir.

STÆRÐ: 121,6 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

54.900.000
Heyrumst
Stefán   510 7900
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Strandvegur 4
210 GARÐABÆR

Falleg og björt íbúð með stæði í bílageymslu. 
��		���������������������������������������
���
�		���!	���"��������#$��	���������	�����	�
vesturs út úr stofu og timburverönd til suðurs.

STÆRÐ: 134,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

63.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Þórðarsveigur 11
113 REYKJAVÍK

Góð tveggja herbergja útsýnisíbúð á efstu hæð 
(5. hæð) ásamt bílastæði í bílageymslu.

STÆRÐ: 51,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

33.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

SÝNUM SAMDÆGURSOPIÐ HÚS    1. júlí 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    1. júlí 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS    1. júlí 14:00 – 14:30OPIÐ HÚS    1. júlí 13:00 – 13:30

OPIÐ HÚS    3. júlí 17:00 – 17:30

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS    1. júlí 15:00 – 15:30

OPIÐ HÚS    2. júlí 16:30 – 17:00



NÝTT Á SKRÁ & OPIN HÚS    LANDMARK LEIÐIR ÞIG HEIM 
LANDMARK FASTEIGNASALA  |  HLÍÐASMÁRA 2 (6. HÆÐ)  | 201 KÓPAVOGUR  |  SÍMI: 512 4900  |  LANDMARK.IS  

LANDMARK FASTEIGNASALA   |    HLÍÐASMÁRA 2 (6. HÆÐ)    |    201 KÓPAVOGUR     |    SÍMI: 512 4900    |    WWW.LANDMARK.IS �

Upplýsingar um íbúðir veita:

Upplýsingar um íbúðir veita:

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 

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

Eggert Maríuson
Löggiltur fast. 
eggert@landmark.is 
sími 690 1472

Jóhanna Gustavsdóttir 
Löggiltur fast.  
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 

- Nýjar 14 íbúðir í Urriðaholti sem er nýjasta hverfi Garðabæjar.
- Íbúðirnar eru 4ra – 5.herbergja og eru stærðir frá 118.5 – 180.3 fm.
- Íbúðir verða afhentar í SEPT OG NÓVEMBER 2018 fullbúnar með gólfefnum.
- Stæði í lokaðri bílgeymslu með íbúðum, lyfta í stærra húsi.
- Rúmgóðar svalir eru með íbúðum á hæðum og sérafnotareitir með íbúðum á jarðhæð.
- Fataherbergi er innaf hjónaherbergi með nokkrum íbúðum og er þvottaherbergi innan íbúðar.
- Byggingaraðili hússins er Hraungata ehf byggingarfélag, traustur aðili með langa byggingarsögu.

Verð: 58.3 – 99.9 millj.

- Nýjar 18 íbúðir í lyftufjölbýli miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu.
- Íbúðirnar eru 2ja - 4ra.herbergja og eru stærðir frá 58 - 102.7 fm. 
- Íbúðir eru tilbúnar til afhendingar fullbúnar að öllu leiti við kaupsamning.
- Aflokaðar svalir með glerskilrúmi í öllum íbúðum.
- Stæði í lokaðri bílgeymslu með íbúðum á efstu hæð.
- Rúmgóðar svalir og er fallegt útsýni úr flestum íbúðum.
- Frábærar íbúðir á góðum stað í viðhaldslitlu fjölbýlishúsi.

Verð: 42.9 – 59 millj.

DYNGJUGATA 1-3,  
URRIÐAHOLT GARÐABÆ

JAÐARLEITI 8,  
103 REYKJAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

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

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

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

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



NÝTT  AUSTURBERG 36 í Rvk  PALLUR 
Mánudaginn 2. júlí milli kl 18:00 og 18:30   SÉRINNGANGUR 
24,9 fm |  studióíbúð |  verð 79,9 |   Inga 897 6717 

LANDMARK FASTEIGNASALA   |    HLÍÐASMÁRA 2 (6. HÆÐ)    |    201 KÓPAVOGUR     |    SÍMI: 512 4900    |    WWW.LANDMARK.IS  

BARÐASTAÐIR 7 (íb 101) í Grafarvogi 
Þriðjudaginn 3. júlí milli kl 17:00 og 17:30  LAUS FLJÓTLEGA 

109,3 fm |3ja með afgirtum garði |TILBOÐ | Þórey  663 2300 

ÚLFARSBRAUT 82 í Úlfarsárdal, Rvk 
Mánudaginn 2. júlí milli kl 17:00 og 17:30  TVÆR ÍBÚÐIR EFTIR 

Frá 148,9 fm | 4ra herb m bílskúr | frá verð 64,9| Þórey & Inga 

NÝTT   GRANDAHVARF 1A (íb 102), Kóp 
Mánudaginn 2. júlí milli kl 17:00 og 17:30  SÉRINNGANGUR & PALLUR 

160,1 fm |  5 herb m bílskúr  |  verð 69,9  |   Þórey 663 2300 

NÝTT   VALLARBRAUT 10 á Seltj. 
Mánudaginn 2. júlí milli kl 18:15 og 18:45  MIKIÐ ENDURBÆTT 
107 fm |  3ja herb m bílskúr  |  verð 52,5  |   Þórey 663 2300 

NÝTT   BARÐASTRÖND 10 á Seltj.  
Sunnudaginn 1. júlí milli kl 12:15 og 13:00        BÍLSKÚR 
226,3 fm | einbýli m bílskúr |  verð 132  |  Andri 690 3111 

NÝTT   BÓLSTAÐARHLÍÐ 62 í Rvk (íb 301) 
Sunnudaginn 1. júlí milli kl 17:00 og 17:30     TVENNAR SVALIR 
138,3 fm |  5 herb. m bílskúr  |  verð 52,5 |   Þórey 663 2300 

MOSAGATA 1-^�
������	)��\?�Garðabæ 

Mánudagnn 2. júlí milli kl 17:00 og 17:30  AÐEINS 3 ÍBÚÐIR EFTIR 
frá 135 fm | 4ra - 5 herb |  verð frá 61,9 | Þórey & Sigurður 

NÝTT  GOÐABORGIR 8 í Grafarvogi  
Þriðjudaginn 3. júlí milli kl 18:00 og 18:30   SÉRINNG & GARÐUR 

86,2 fm |  3ja herb |  verð 39,9 |   Þórey 663 2300 

NÝTT  LANGAFIT 12 í Gbæ SÉRINNGANGUR 

Bókið skoðun hjá Andra   MIKIÐ ENDURBÆTT íbúð í tvíbýli 
79,5 fm  | 3ja - 4ra herb |  verð 37,5  |  Andri 690 3111 

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

NÝTT Á SKRÁ & OPIN HÚS  -  FRÍTT SÖLUVERÐMAT    

NÝTT  BARÓNSSTÍGUR 51 í Rvk (íb 201) 
Þriðjudaginn 3. júlí milli kl 17:30 og 18:00   FALLEGT ÚTSÝNI 
84 fm |  3ja herb  |  verð 39,8  |  Nadía 692 5002 

NÝTT   MÁNALIND 6, 201 Kópavogur  
Sunnudaginn 1. júlí milli kl 17:00 og 17:30  MÖGUL Á AUKAÍBÚÐ 
274,5 fm | einbýli með bílskúr|  verð 132 |  Inga 897-6717 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 



Hringbraut 119
101 Reykjavík
Falleg og vel staðsett eign

Stærð: 60,8 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1984

Fasteignamat: 28.350.000
Bílskúr: Já

Verð: 35.900.000
Skemmtilega innréttuð 61 fm íbúð við Hringbraut með svölum og útsýni út að sjó. Íbúðin telur eitt
rúmgott svefnherbergi, baðherbergi með tengi fyrir þvottavél, geymslu/skrifstofuherbergi og
sameiginlegt rými stofu, borðstofu og eldhús. Íbúðin er innréttuð á skemmtilegan hátt með stórum
gluggum og góðum svölum. Íbúðin er á 4. hæð og er lyfta í húsinu.
Bílastæði í bílakjallara fylgir eigninni.

Senter

Guðný Maríanna
Lögg. fasteignasali

gudny@remax.is

Bókið skoðun í síma 899-5447

899 5447

Við seljum á 
toppverði fyrir þig Senter

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

Hafðu samband í síma 864 0061
Samviskusemi og heiðarleiki

Frítt 
verðmat

Sigrún Gréta Helgadóttir
Löggiltur fasteignasali
sigrun@remax.is

Hraunbær 74
110 Reykjavík
5 Herbergja á fyrstu hæð.

Stærð: 122,9 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1967

Fasteignamat: 36.450.000

Verð: 43.900.000
Virkilega falleg 5 herbergja íbúð á fyrstu hæð með útleigumöguleika við Hraunbæ.
Eldhús snyrtilegt hvítri innréttingu og viðar borðplötum og borðkrókur við glugga. Stór gaseldavél og
tvöfaldur ísskápur getur fylgt. Stofa og borðstofa í rúmgóðu alrými með útgengi út á svalir. Baðherbergi
endurnýjað 2006 fallegt og flísalagt. Hjónaherbergi rúmgott með fataskáp.Barnaherbergi eru tvö bæði
með fataskápum.Geymsla/þvottahús við hlið baðherbergis. Útleiguherbergi á jarðhæð með
sameiginlegu baðherbergi.

Senter

Kristín Ósk
Lögg. fasteignasali

kor@remax.is

Opið
Hús

Þriðjudag 3 Júlí kl. 17.00 - 17.30

8226800

Skúlagata 40b
101 Reykjavík
Íbúð með bílskúr fyrir 60+

Stærð: 86,2 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1990

Fasteignamat: 34.100.000
Bílskúr: Já

Verð: 35.900.000
Falleg og björt 2ja herbergja íbúð í lyftuhúsi með stórum svölum. Stofan er björt með glugga á tvo vegu.
Borðstofa er samtengt stofu. Eldhúsið er við stofuna með góðri innréttingu. Þvottahús/búr er við
eldhúsið. Svefnherbergið er rúmgott með stórum skáp. Baðherbergið er með dúk á gólfi, flísum á
veggjum og sturtuklefa. Bílastæðið/bílskúrinn er með þrjár hliðar lokaðar en innkeyrslan er opin.
Sérgeymsla við enda bílskúrs. Í sameign er samkomusalur, heilsurækt með heitum pott og saunaklefa.

Senter

BRYNJAR
Lögg. fasteignasali

Sigríður Guðna
Lögg. fasteignasali

brynjar@remax.is

sigga@remax.is

Opið
Hús

MÁNUDAG 2.JÚLÍ FRÁ KL. 18.00-18.30

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

666 8 999

663 3219

Jöklasel 3
109 Reykjavík
Falleg 6 herb. íbúð með bílskúr!!

Stærð: 187 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1978

Fasteignamat: 56.600.000
Bílskúr: Já

Verð: 57.900.000

Virkilega vel skipulögð fjölskyldu eign á vinsælum stað. 4 svefnherbergi með möguleika á 5 herberginu. Skv.
eiganda er hundahald leyft í stigaganginum.
Eignin skiptist í:  162,6 m2 íbúð á tveimur hæðum og 24,4 fm bílskúr. Nánari lýsing: Forstofa með flísum og
fataskáp.  Eldhús  er  með  hvítri  innréttingu  með  stein-borðplötu,  tengi  fyrir  uppþvottavél  og  borð  í  borðkrók
fylgir með. Inn af eldhúsi er þvottahús  með góðri innréttingu, vaski og opnanlegum glugga.  Borðstofa/stofa
eru með parketi og gengið þaðan út á svalir (suður). Svefnherbergi eru 3 á neðri hæð, eitt stórt með góðum
skápum, og tvö minni. Baðherbergi er flísalagt með baðkari og  sturtu aðstöðu. Efri hæð: Komið inn í opið rými
sem nýta má sem sjónvarpshol eða auka herbergi, þaðan er gengið er út á 16.fm þak-svalir sem snúa í suður.
Hjónaherbergi  er  rúmgott  með  fataherbergi.  Baðherbergi  efri  hæðar  er  nýlegt,  flísalagt  í  hólf  og  gólf  og  vel
búið,  en  þar  er  hornbaðkar,  sturtuklefi,  upphengt  salerni,  og  hiti  í  gólfi.  Undir  súð  í  opna  rýminu  og
hjónaherbergi hefur verið innréttað geymslurými. Bílskúr er 24 fm. flísalagður með heitu og köldu vatni.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Kristín Ósk
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

kor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mán. 2/7 kl.18.00-18.30

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

899 6753

8226800

Lækjarvað 5
110 Reykjavík
Sérhæð á vinsælum stað!!

Stærð: 124,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Fasteignamat: 44.400.000

Verð: 58.400.000
Sérhæð við Lækjarvað 5 í Reykjavík, eignin er skráð alls 124,6 fm og að auki er geymsluskúr út í garði.
Eignin er með sér inngangi og sér garð. Eignin skiptist, forstofa með flísum og fataskáp. Tvö
barnaherbergi með parket á gólfum. Hjónaherbergi er rúmgott með fataskáp. Barðherbergið er með
flísum á gólfi og veggjum, horn baðkar og góð sturta. Stofan er parketlögð og opið er inn í eldhús með
flísum á gólfi. Eldhúsið er með góðri innréttingu granít á borðplötum með miklu skápa og borðplássi.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Kristín Ósk
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

kor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mán. 2/7 kl.19.00-19.30

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

899 6753

8226800

Tröllateigur 49
270 Mosfellsbær
Rúmgóð íbúð með sérinngang

Stærð: 101,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Fasteignamat: 35.850.000

Verð: 41.900.000
Falleg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð á vinsælum og skjólsælum stað í Mosfellsbæ. Íbúðin er með
sérinngang og falllegu útsýni í átt að Esjunni. Eignin telur alls 101,7fm. Eignin skiptis í forstofu með
flísum á gólfi ásamt fataskáp. Alrýmið er rúmgott þar sem stofan er opin inn í eldhúsið. Úr stofunni er
gengið út í garð. Eldhúsið er vel skipulagt með góðu borð og skápaplássi, eldhúseyja sem hægt er að
sitja við. Á gólfunum er niðurlímt eikarparket.Baðherbergið er með flísum á gólfi og veggjum.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Kristín Ósk
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

kor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mán. 2/7 kl.17.00-17.30

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

899 6753

8226800

Ásakór 9
203 Kópavogur
 5 Herbergja og bílskúr

Stærð: 182,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Fasteignamat: 51.500.000
Bílskúr: Já

Verð: 61.900.000
Virkilega vel skipulögð 5 herbergja íbúð ásamt bílskúr.
Hjónaherbergi ásamt þremur barnaherbergum eru öll rúmgóð og með fataskápum
Baðherbergi er með glugga og bæði með baðkari og sturtuklefa.
Eldhúsi, stofa og borðstofa eru í alrými og eru tvennar svalir. Einar frá stofu og aðrar með útgengi frá
eldhúsi. Uppþvottavél fylgir. Þvottahús er innan íbúðar. Geymsla og vagna og hjólageymsla á jarðhæð.
Bílskúr er rúmgóður með heitu og köldu vatni og tveimur gluggum.

Senter

Kristín Ósk
Lögg. fasteignasali

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

kor@remax.is

arg@remax.is

Opið
Hús

Sunnudag 1 Júlí kl.17.00 - 17.30

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

8226800

4144700



Senter

Vilt þú eignast nýtt raðhús 
á aðeins 37.900.000 kr.?

Nánar á

Serbyli.is

Opið hús Laugardaginn 30 júní kl 16:00 til 16:30

Gunnar Sverrir Harðarson
Sölufulltrúi

Sími 862 2001
gunnar@remax.is

Guðlaugur J. Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 661 6056
gulli@remax.is

Lerkidalur
Vönduð viðhaldslítil raðhús í fjölskylduvænu hverfi sem er í uppbyggingu í Reykjanesbæ, nánar tiltekið Dalshverfi II. 
Stutt er í stofnbrautir og alla helstu þjónustu og er nýr grunn- og leikskóli í byggingu í hverfinu.

Áætlað er að fyrsti áfangi skólans verði tekinn í notkun haustið 2019 en á svæðinu nú er starfræktur skóli í bráðabirgðahúsnæði sem útibú 
frá Akurskóla.

Húsin eru klædd með vandaðri og viðhaldslítilli utanhússklæðningu og með vönduðum timburgluggum. Þak er klætt með AluZink og 
vandaðar stálrennur með hvítum niðurföllum. Þakkantar úr bandsöguðu timbri, hvíttmálaðir.

Að framanverðu er lóð hellulögð undir bílastæði með blómakeri á milli íbúða. Skjólveggur við anddyri. Timburverönd ásamt skjólvegg að 
aftan. Botnlangi malbikaður. Að öðru leyti er lóð tyrfð og frágengin.

Húsin eru fullfrágengin að innan og utan.



Sala fasteigna frá

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

Tjarnargata 43 • 101 Reykjavík

Glæsileg mikið endurnýjuð 3ja-4ra herb. rishæð í þríbýlíshúsi við eina
af fallegustu götum borgarinnar, Tjarnargötu. Einstök staðsetning
skammt frá miðbænum. Rúmlega 5 metra lofthæð er í hluta íbúðar-
innar og milliloft er yfir hluta íbúðarinnar. Viðarbitar eru í loftum sem 
setja skemmtilegan svip á íbúðina. Íbúðin hefur verið töluvert endur-
nýjuð m.a. eldhús og baðherbergi. Glæsilegt útsýni er úr íbúðinni,
sérstaklega af millilloftinu. Íbúðin er skráð 80,1 fm en gólfflötur er
töluvert stærri en íbúðin er að hluta til undir súð.
Stór garður. V. 62,9 m.

Opið hús laugardaginn 30. júní milli 14:00 og 14:30. Nánari uppl.:
Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs., s. 861 8511, magnea@eignamidlun.is

OPIÐ 

HÚS

Glæsilegt 396,4 fm. einbýlishús á þremur hæðum 
við Bjarkargötu í Reykjavík að meðtöldum 27,3 
fm. bílskúr. Á efri hæðum hússins er stór íbúð, 
sem skiptist m.a. í þrjár samliggjandi glæsi-
legar stofur með útgengi á lóð, stórt eldhús, þrjú 
svefnherbergi, stórt baðherbergi o.fl. Í kjallara 
hússins er nýinnréttuð 126,1 fermetra 3ja - 4ra 
herbergja íbúð, sem skiptist í forstofu, gang, 
stofu, tvö svefnherbergi, baðherbergi, eldhús 
og þvottaherbergi. Studióíbúð /bílskúr: er allur 
endurnýjaður og með nýju þaki. Búið er innrétta 
studíóíbúð með baðherbergi með sturtu og litlu 
eldhúsi. Eignin er öll nýendurnýjuð hið ytra.
Lóðin er stór og skjólsæl, afgirt með steyptum 
veggjum og býður upp á mikla möguleika.  
 
Eignin er til sölu eða leigu.  
Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  

www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, lögg. fast.sali.  

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Bjarkargata. Heil húseign til sölu eða leigu

Nánari upplýsingar gefur Ólafur Steinarsson  
á netfanginu olafur@vidskiptahusid.is

Viðskiptatækifæri

-

-

BIRKIGRUND 49, 200 KÓPAVOGUR

Stórt og einstakt hús á frábærum stað í neðsta botlanga í Fossvogsdalnum, 
Kópavogsmegin.  Húsið er búið fallegum, nýlegum innréttingum af vönduðustu 
gerð. Tvö baðherbergi og ein gestasnyrting. Sex góð svefnherbergi. Falleg 
lóð.  Fullbúinn innbygður bílskúr. Stórt hellulagt upphitað plan er fyrir framan 
húsið sem rúmar 3-4 bíla. Þetta er einstök eign á besta stað í Fossvogsdalnum, 
Kópavogi. Stutt er í skóla, leikskóla, verslun og þjónustu auk þess sem stutt er 
í allar helstu stofnæðar. 

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR:

519 5500

Börkur
Hrafnsson
löggiltur fasteignasali
832 8844
borkur@fastborg.is

Úlfar Þór 
Davíðsson
löggiltur fasteignasali
897 9030
ulfar@fastborg.is

VERÐ:

119M

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 1. JÚLÍ FRÁ KL. 12-12.30

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Til sölu gríðalega falleg og sjarmerandi  
3ja herbergja 79,1 fm hæð í virðulegu 
húsi við Sólvallagötu.
Hæðin var nýlega endurnýjuð og gamli stíllinn 
látinn halda sér og ekkert til sparað. 
Eignin skiptist í stofu, eldhús/borðstofu,  
tvö svefnherbergi og baðherbergi.
Eign fyrir vandláta!

Verð : 59,5 millj.

Sólvallagata 21
101 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 
Svan G. Guðlaugsson, lögg. fasteignasali
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 1. júlí kl. 13:00–13:30

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Falleg og vel skipulögð efri sérhæð í tvíbýlishúsi 
ásamt innbyggðum bílskúr.
Eignin er alls 217,1 fm telur stofu, borðstofu, arinstofu, 
fjögur stór svefnherbergi, eldhús, baðherbergi, 
gestasnyrtingu, þvottahús, forstofu og 39,6 fm bílskúr. 
Mikil lofthæð er í hluta hússins. 
Stór afgirtur sólpallur. Gott útsýni.
Skóli og leikskóli handan götunnar.
Eignin er til afhendingar strax.

Verð : 74,5 millj.

Dverghamrar 8 
112 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 
Svan G. Guðlaugsson, lögg. fasteignasali
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 1. júlí kl. 16:30 – 17:00

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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KJARNA - ÞVERHOLTI 2 
• 270 MOSFELLSBÆ 

 • SÍMI: 586 8080 
 • FAX: 586 8081 

WWW.FASTMOS.IS

 Ástu-Sólliljugata 14A, 16 og 16A –  270 Mos

Opið hús í dag laugardag frá kl. 12:00 til 12:30
Falleg og vel skipulög raðhús einni hæð við Ástu-Sólliljugötu í 
Mosfellsbæ.  Afhendist fullbúið án megingólfefna, baðherbergisgólf 
verða flísalögð, en þvottahúsgólf og bílskúr með epoxi. Lóð frágengin 
með hellulögðu bílastæði. 
Ástu-Sólliljugata 14A = 176,5 m2. V. 75,9 m.
Ástu-Sólliljugata 16 = 176,5 m2. V. 75,9 m.
Ástu-Sólliljugata 16A = 184 m2. V. 78,9 m.

Gerplustræti 31-37 –  270 Mosfellsbær 

Opið hús í dag laugardag frá kl. 13:00 til 13:30
Nýtt 40 íbúða fjölbýlishús á fallegum útsýnisstað. Vel skipulagðar 
íbúðir, ásamt bílastæði í bílageymslu, í lyftuhúsi í Helgafellshverfi.  
Íbúðirnar skilast fullbúnar með innréttingum frá Axis, án megin gólf-
efna. Gólf í baðherbergjum/þvottahúsum verða flísalögð.  Verið er 
að reisa glæsilegan leik- og grunnskóla í hverfinu, Helgafellsskóla. 
Afhending í júlí 2018.
4ra herbergja íbúðir.  V. 44,5 m. – 58,9 m.
5 herbergja íbúðir. V. 53,9 m. – 54,9 m.

Einar Páll Kjærnested Löggiltur fasteignasali

Laus strax

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Aðeins 9 íbúðir eftir


