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GÆÐASTJÓRI

(QUALITY & COMPLIANCE MANAGER)

Dagþjálfun
Múlabær, dagþjálfun fyrir aldraða og öryrkja,
auglýsir 50% stöðu í eldhúsi lausa til umsóknar
Múlabær er með 52 dagþjálfunarpláss. Opið er frá kl 8:00-16:00 alla
virka daga. Múlabær er með æfingaaðstöðu, vinnustofu, fjölbreytt
félagsstarf, aðstoð við bað og hjúkrunarþjónustu. Boðið er upp á
morgunmat, hádegismat og kaffi. Lögð er áhersla á að bæta lífsgæði fólks, líkamleg og andleg. Múlabær státar af yfir 30 ára sögu.
Helstu verkefni:
• Almenn eldhússtörf
• Móttaka skjólstæðinga
• Svara í síma
• Taka þátt í að bæta líðan skjólstæðinga Múlabæjar

Norðurflug leitar eftir góðum liðsauka. Umsækjendur þurfa að hafa reynslu af sambærilegum störfum,
lipurð í mannlegum samskiptum og mikinn metnað fyrir starfinu.
Um hlutastarf er að ræða.
Helstu verkefni:
Umsjón og eftirlit með gæðakerfi fyrirtækisins
Skipulagning, framkvæmd og umsjón úttekta á starfssemi fyrirtækisins
Umsjón og uppfærsla á rekstrar handbókum fyrirtæksins
Aðstoð við túlkun og innleiðingu reglugerða í flugrekstur fyrirtækisins
Hæfniskröfur:
Menntun sem nýtist í starfi æskileg
Að minnsta kosti tveggja ára reynsla í sambærulegu starfi nauðsyn
Þekking á íslenskum flugreglum, EASA Air Operations og Part-M reglugerðum
Góð tölvukunnátta
Gott vald á Íslensku og ensku í rituðu og töluðu máli
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Reynsla og hæfni:
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnu
• Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar
• Reynsla og áhugi á að starfa með öldruðum
Starfshlutfall 50%.
Ráðning er frá 1.10.2016 eða eftir samkomulagi.
Vinsamlegast sendið umsóknir og ferilskrá til Múlabæjar,
bt. Þórunnar Garðarsdóttur, Ármúla 34, 108 Reykjavík eða sendið
á netfangið thorunn.mulabaer@internet.is
Umsóknarfrestur er til 12.8. 2016.

Umsóknarfrestur er til og með 15. Ágúst 2016. Umsókn um starfið þarf að fylgja kynningarbréf ásamt
ferilskrá, þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi í starfið.
Umsóknir sendist á boh@nordurflug.is. Nánari upplýsingar veitir Birgir Ómar Haraldsson, framkvæmdarstjóri.

Nánari upplýsingar veitir:
Þórunn Bjarney Garðarsdóttir, forstöðumaður
Netfang: thorunn.mulabaer@internet.is

Sérfræðingur
á sviði nýsköpunar
Við leitum að skapandi og kraftmiklum einstaklingi
með brennandi áhuga og reynslu af fjarskiptum og
nýsköpun. Hjá Vodafone er mikil áhersla lögð á samstarf
við nýsköpunarfyrirtæki þar sem unnið er að því að þróa
nýjar lausnir fyrir viðskiptavini félagsins. Starfið snýst um
að leiða þróunarverkefni Vodafone á þessu sviði ásamt því
að vera í miklum samskiptum við mismunandi
samstarfsaðila á sviði nýsköpunar.
Umsóknarfrestur er til og með 12. ágúst nk.
Nánari upplýsingar á vodafone.is/storf
Vodafone
Við tengjum þig
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Óskum að ráða matsvein eða matráð
við Fjölbrautaskóla Suðurnesja

LAGERSTÖRF

Matsveinn eða matráður óskast í 100% starf við Fjölbrautaskóla
Suðurnesja frá 15. ágúst 2016. Laun eru samkvæmt kjarasamningum ríkissjóðs við hlutaðeigandi stéttarfélag skv. nánari útfærslu í
stofnanasamningi skólans.
Í starfinu felst meðal annars að sjá um: Rekstur mötuneytis skólans,
sem ætlað er bæði nemendum og starfsfólki, matseld og frágang,
innkaup og móttöku matvara, kaffiveitingar á fundum í samvinnu og
í samráði við skólastjórnendur ofl.

Olís óskar eftir ábyrgðarfullu og kraftmiklu fólki í störf á
lager félagsins í Reykjavík
Starfssvið:
• Almenn lagerstörf
• Móttaka á vörum
• Samantekt pantana
• Frágangur
• Átöppun
• Önnur tilfallandi verkefni á lager

Auk viðeigandi menntunar og/eða reynslu er sóst eftir starfsmanni
sem hefur til að bera góða samskiptahæfni, frumkvæði, sjálfstæði í
vinnubrögðum og hefur áhuga á að vinna með ungu fólki.

Áhersla er lögð á ríka þjónustulund,
stundvísi, snyrtimennsku og hæfni í
mannlegum samskiptum.

•

163598

Umsóknarfrestur er til 8. ágúst.

SÍA

Hæfniskröfur:
• Reynsla af lagerstörfum
• Snyrtimennska og reglusemi
• Reynsla af NAV kostur
• Lyftarapróf
• Góð almenn tölvukunnátta
• Jákvæðni og þjónustulund

•

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda
á netfangið frida@olis.is.

PIPAR\TBWA

Skilyrði er að umsækjendur hafi hreint
sakavottorð og séu reyklausir.

Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsreynslu skal skila
í tölvupósti til skólameistara á netfangið kras@fss.is eigi síðar en
10. ágúst 2016.
Nánari upplýsingar má fá í síma 421-3100 eða í tölvupósti hjá
Kristjáni Ásmundssyni skólameistara, kras@fss.is og Guðlaugu
Pálsdóttur aðstoðarskólameistara, gp@fss.is. Öllum umsóknum
verður svarað eftir að ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Skólameistari

Skóla- og frístundasvið
Hjá Olís er lögð áhersla á góðan aðbúnað starfsfólks, stuðning til
náms og heilsueflingar, heiðarleika í samskiptum, snyrtimennsku
og fagleg vinnubrögð.

Kennarastöður við Ölduselsskóla
Við Ölduselsskóla eru lausar
tvær stöður kennara skólaárið 2016 - 17.

Samband sveitarfélaga á Austurlandi (SSA) óskar eftir

Verkefnisstjóra svæðisskipulags Austurlands
Starf verkefnisstjóra svæðisskipulags Austurlands er nýtt starf á vegum SSA. Um er að ræða krefjandi
og spennandi starf fyrir aðila með reynslu og brennandi áhuga á skipulagsmálum. Verkefnisstjórinn
heyrir undir stjórn SSA og starfar með verkefnisstjóra sveitarstjórnarmála og svæðisskipulagsnefnd
Austurlands auk þess að starfa náið með sveitarfélögum og öðrum hagsmunaðilum.
Gerð er krafa um að viðkomandi sé búsettur á starfssvæði SSA á Austurlandi og geti hafið störf
1. september nk. Gert er ráð fyrir að verkefninu ljúki árið 2020, ráðið er til eins árs en með möguleika
á framlengingu til þriggja ára. Launakjör eru í samræmi við kjarasamninga Sambands íslenskra
sveitarfélaga.
Verkefnið er hluti af Sóknaráætlun Austurlands.
Starfssvið
• umsjón með og ábyrgð á stjórnsýsluþætti
svæðisskipulagsins
• umsjón með uppbyggingu og viðhaldi
gagnagrunna
• undirbúningur fundar og eftirfylgni
ákvarðana nefnda
• áætlana- og skýrslugerð vegna vinnu við
gerð svæðisskipulagsins
• umsjón með útboðum og samningum
vegna vinnu ráðgjafa og verktaka sem
taka þátt í svæðisskipulaginu
• samskipti við aðildarsveitarfélög svæðisskipulagsins, stofnanir,
hagsmunaaðila og fl.
• uppbygging og viðhald heimasíðu
svæðisskipulagsins

Hæfniskröfur
• háskólamenntun sem nýtist í starfi, æskilegt
er að umsækjandi uppfylli kröfur um menntun
og starfsreynslu skipulagsfulltrúa samkvæmt
7. gr. skipulagslaga
• reynsla af verkefna- og fjármálastjórnun
• þekking á starfsumhverfi opinberrar
stjórnsýslu
• mjög góð tölvukunnátta
• reynsla af vinnu með gagnagrunna
• reynsla af greiningu á tölfræðiupplýsingum
• leiðtogahæfileikar, frumkvæði í starfi,
framsýni og skipulagsfærni
• framúrskarandi samskiptaeiginleikar
• reynsla og hæfni til að miðla
upplýsingum

Umsóknarfrestur er til 5. ágúst nk. og senda ber umsóknir á ssa@ssa.is. Umsókn skal samanstanda af
kynningarbréfi, þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í
starfið, og ferilskrá.
Nánari upplýsingar veitir Sigrún Blöndal, formaður stjórnar SSA (sigrunblondal@egilsstadir.is).

1966-2016

• Staða umsjónarkennara í 4. bekk
• Staða heimilisfræðikennara, kennsla nemenda
í 4 - 9. bekk auk valhópa í unglingadeild.
Helstu verkefni og ábyrgð
Annast kennslu nemenda í samráði við skólastjórnendur,
aðra kennara og foreldra.
• Vinna að þróun skólastarfs með stjórnendum og samstarfsmönnum.
• Stuðla að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og
annað fagfólk.
Hæfniskröfur
• Leyfisbréf grunnskólakennara.
• Reynsla og áhugi á að starfa með börnum.
• Lipurð í samskiptum og sveigjanleiki í starfi.
• Faglegur metnaður.
• Áhugi á að starfa í skapandi og metnaðarfullu umhverfi.
• Góð íslenskukunnátta
Frekari upplýsingar um starfið
Laun eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands Félags grunnskólakennara
Umsóknarfrestur er til og með 8. ágúst 2016 og skal
umsóknum skilað á vef Reykjavíkurborgar
http://reykjavik.is/laus-storf
Nánari upplýsingar um starfið veitir Börkur Vígþórsson
skólastjóri í tölvupósti borkurv@rvkskolar.is
Ölduselsskóli er heildstæður grunnskóli með um 460 nemendur í 1. til 10.
bekk. Einkunnarorð skólans eru færni, virðing og metnaður. Lögð er áhersla á
að starfsmenn og nemendur leitist við að sýna metnað í starfi og geri kröfur
til sjálfra sín, leitist við að bæta færni sína á sem flestum sviðum og beri
virðingu fyrir sér, öðrum og umhverfinu. Skólinn státar af öflugri kennslu í
bóklegum og verklegum greinum. Vinna í skólanum byggir á mikilli samvinnu
kennara með það að markmiði að halda úti metnaðarfullu skólastarfi án
aðgreiningar. Þá starfar skólinn eftir eineltisáætlun Olweusar.
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut
kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það
margbreytilega samfélag sem borgin er.
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Starfsfólk í afgreiðslu óskast
Vinnutími 10-18 eða 13-18 og
eitthvað um helgar. Framtíðarstarf.
Áhugasamir sæki um á netfangið
bjornsbakari@bjornsbakari.is merkt ATVINNA

FLOTT
TÆKIFÆRI Á
ÓLAFSFIRÐI
Olíuverzlun Íslands hf. auglýsir eftir áhugasömum og metnaðarfullum
aðila til að taka að sér rekstur þjónustustöðvar félagsins á Ólafsfirði.

Skóla- og frístundasvið

Lausar stöður við Árbæjarskóla
Lausar eru eftirtaldar kennarastöður
skólaárið 2016 – 2017
• Stærðfræðikennari í 5. – 10. bekk með umsjón á
miðstigi
• Enskukennari í 5. – 10. bekk með umsjón í
unglingadeild

Olíuverzlun Ísland hf. leitar nú eftir aðila sem
Á Ólafsfirði hefur Olíuverzlun Íslands hf.
hefur reynslu af rekstri og hefur áhuga
rekið um árabil þjónustustöð þar sem seldar
Leitar Olíuverzlun Íslands hf. nú eftir aðila
Olíuverzlun Íslands hf. auglýsir eftir áhugaá að taka að sér og byggja upp verslun og
eru veitingar undir vörumerkinu Grill 66, auk
sem hefur reynslu af rekstri og hefur áhuga á
sömum og metnaðarfullum aðila til að taka
þjónustu á Ólafsfirði, en mikil tækifæri eru
þess sem hefðbundin vörusala og eldsneytisað taka að sér og byggja upp verslun og
að sér rekstur þjónustustöðvar félagsins á
tengd ferðamennsku á staðnum.
sala með sjálfsafgreiðsludælum frá félaginu
þjónustu á Ólafsfirði, en mikil tækifæri eru
Ólafsfirði.
er á staðnum.
Áhugasamir
aðilar eruávinsamlegast
beðir
tengd ferðamennsku
staðnum.
Á Ólafsfirði hefur Olíuverzlun Íslands hf.
um að senda inn umsóknir á shh@olis.is
Áhugasamir aðilar eru vinsamlegast beðir
rekið um árabil þjónustustöð þar sem seldar
eigi síðar en 7. ágúst n.k.
um að senda inn umsóknir á shh@olis.is
eru veitingar undir vörumerkinu Grill 66, auk
eigi síðar en 11. ágúst n.k.
þess sem hefðbundin vörusala og eldsneytissala með sjálfsafgreiðsludælum frá félaginu
eru á staðnum.
Hjá Olís er lögð áhersla á góðan aðbúnað starfsfólks,
stuðning til náms og heilsueflingar, heiðarleika í
samskiptum, snyrtimennsku og fagleg vinnubrögð.

Umsóknarfrestur er til 2. ágúst 2016.

Starfatorg.is

Sótt er um ofangreind störf á vef Reykjavíkurborgar, reykjavik.is,
undir „Laus störf“ og þar má jafnframt sjá nánari upplýsingar um
hvert og eitt ofangreint starf.
Nánari upplýsingar um störfin veitir einnig Þorsteinn Sæberg,
skólastjóri, í síma 6648120 og í tölvupósti
thorsteinn.saeberg@reykjavik.is
Árbæjarskóli er einn stærsti grunnskóli landsins, staðsettur í einstöku
umhverfi Elliðaárdalsins. Árbæjarskóli er grunnskóli fyrir nemendur í 1.-10.
bekk og eru nemendur um 630 talsins. Skólinn er safnskóli á unglingastigi, en
til náms í 8. bekk koma saman nemendur þriggja skóla, Árbæjarskóla, Ártúnsskóla og Selásskóla. Starfsmenn skólans eru um 90 sem sinna mismunandi
stöfum í þágu nemenda.
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum
og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Skrifstofumaður
Deildarritari á Dyngju
Móttökuritari
Móttökuritari
Heilsugæsluritari
Starfsmaður
Verslunarstjóri
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður
Hjúkrunarfræðingur
Starfsfólk í símaver
Verkefnastjóri
Fulltrúi við birgðahald
Fulltrúi í þjónustudeild
Sjúkraliði
Námsstaða deildarlæknis
Vaktavinnumaður
Starfsmaður í létta flutninga, afl.
Starfsmaður í vörumóttöku
Starfsmaður í létta flutninga
Sjúkraliðar
Hjúkrunarfræðingur

Sýslumaðurinn á Vestfjörðum
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilsugæslan Garðabæ
Heilsugæslan Efstaleiti
ÁTVR, Vínbúðin
ÁTVR, Vínbúðin
LSH, dag- og göngud. krabb.m.lækn.
LSH, dag- og göngud. krabb.m.lækn.
LSH, símaver
Sjúkratryggingar Íslands
Sjúkratryggingar Íslands
Sjúkratryggingar Íslands
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
LSH, Barnaspítali Hringsins
LSH, flutningar
LSH, flutningar
LSH, flutningar
LSH, flutningar
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða

Hólmavík
Egilsstaðir
Neskaupstaður
Garðabær
Reykjavík
Húsavík
Húsavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Stykkishólmur
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Grindavík
Ísafjörður

201607/1019
201607/1018
201607/1017
201607/1016
201607/1015
201607/1014
201607/1013
201607/1012
201607/1011
201607/1010
201607/1009
201607/1008
201607/1007
201607/1006
201607/1005
201607/1004
201607/1003
201607/1002
201607/1001
201607/1000
201607/999

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.

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

3

4

| Atvinna |

30. júlí 2016 LAUGARDAGUR

Við gætum
verið með næsta
starfsmann
mánaðarins á skrá

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

Hlutastarf
Gæðabakstur / Ömmubakstur auglýsir eftir
morgunhressum einstaklingi í 50% starf við
áfyllingar í verslunum á Selfossi og Hveragerði.
Viðkomandi þarf að hafa aðgang að bíl.
Starfssvið:
Áfyllingar í verslunum
Eftirlit með framstillingum í verslunum
Vinnutími er frá ca. 07:00 - 11:00

www.capacent.is

Hæfniskröfur:
• Skrifa og tala íslensku
• Bílpróf
• Góð skipulagsfærni
• Stundvísi, reglusemi og sveigjanleiki
• Góð mannleg samskipti
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Snyrtimennska
• Líkamlega hraust/hraustur
Umsókn ásamt ferilskrá sendist fyrir 8. ágúst 2016 á umsokn@
gaedabakstur.is
Viðkomandi þarf að geta byrjað fljótlega.

RÁÐGJÖF
• Að gera betur í dag
en í gær er drifkraftur
nýrra hugsana og
betri árangurs

RÁÐNINGAR
• Réttir starfsmenn í
réttum hlutverkum
ræður mestu um
árangur fyrirtækja

RANNSÓKNIR
• Rannsóknir auka
þekkingu og
gera ákvarðanir
markvissari
www.intellecta.is

Markaðsstjóri

Tæknifræðingur

Kælismiðjan Frost ehf. óskar eftir að
ráða tæknifræðing til starfa.
• Æskilegt er að viðkomandi sé véltæknifræðingur af orkusviði.
• Hafi góða færni í notkun Autodesk Inventor og Autocad.
• Hafi góða færni í ensku og helst einu skandinavísku máli.

SPENNANDI STARF HJÁ ÖRT VAXANDI FYRIRTÆKI

Kælismiðjan Frost ehf. er með höfuðstöðvar á Akureyri og
starfsstöð í Garðabæ, hjá fyrirtækinu eru u.þ.b. 50 starfsmenn.

Brimborg, sem er í hópi stærstu fyrirtækja í bílgreininni, leitar að metnaðarfullri
manneskju með góða menntun og reynslu á sviði markaðsmála og stefnumótunar í
starf markaðsstjóra. Um er að ræða krefjandi starf í mjög hratt vaxandi fyrirtæki þar
sem markaðsstjórinn ber ábyrgð á faglegri vinnu við markaðsmál og stefnumótun
í nánu samstarfi við forstjóra og framkvæmdastjóra sex viðskiptasviða sem bera
ábyrgð á 14 öflugum vörumerkjum auk vörumerkis Brimborgar.

Frost fæst aðallega við hönnun og uppsetningu á frysti og kæli
kerfum til iðnaðarnota auk þess að sinna viðhaldi slíkra kerfa.
Íslensk og erlend sjávarútvegsfyrirtæki eru mikilvægustu
viðskiptavinir Frosts og undanfarin ár hefur tæplega helmingur af
veltu fyrirtækisins verið vegna verkefna sem unnin eru erlendis.
Áhugasamir vinsamlega sendið ferilskrá og aðrar upplýsingar
á gunnar@frost.is

NÝIR OG
NOTAÐIR BÍLAR
ÞJÓNUSTA OG
VARAHLUTIR

VÖRUBÍLAR
RÚTUR
VINNUVÉLAR
BÁTAVÉLAR

ÖNNUR
BÍLAÞJÓNUSTA

BÍLALEIGUR

Spennandi störf
hjá Kópavogsbæ
Leikskólinn Marbakki
· Leikskólakennari

· Leikskólakennari í hlutastarf
· Leikskólasérkennari
Leikskólinn Núpur

· Deildarstjóri
· Leikskólakennari
Leikskólinn Álfatún

· Leikskólakennari
Hörðuvallaskóli

· Umsjónarkennari 3. bekkjar
Lindaskóli

· Sérkennari

Sæktu um spennandi starf

Salaskóli

Nánari upplýsingar um starfið er að finna
á www.brimborg.is eða hjá Agli Jóhannssyni,
forstjóra, í síma 699 7600.

· Skólaliðar
Vatnsendaskóli

· Skólaliði
· Umsjónarkennari 7. bekkjar.

Umsóknarfrestur er til 22. ágúst 2016

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

Brimborg_Atvinna_Markaðsstjóri_4x25_20160726_END.indd 1

29.7.2016 09:03:21

Kópavogsbær
kopavogur.is

365 óskar eftir góðu fólki

STARFSMAÐUR Á AUGLÝSINGADEILD VÍSIS
Auglýsingadeild Vísis óskar
eftir framtíðar starfsmanni til
að hafa umsjón með birtingum
auglýsinga á vísir.is og samskipti
við auglýsendur.

Helstu kröfur:

- Góð almenn tölvukunnátta
- Sjálfstæði í starfi og geta unnið í hópi
- Þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum
- Nákvæmni í vinnubrögðum
- Sveigjanleiki og frumkvæði
- Góð íslensku- og enskukunnátta

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

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á:
bjarnithor@365.is
Umsóknarfrestur er til og með 8. ágúst
Stefnt er að því að umsækjandi hefji störf hið fyrsta.

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

Starfsfólk vantar á
veitingastað og við þrif
Óskum eftir að ráða starfsfólk til afgreiðslu og
þjónustustarfa í veitingastöðum okkar við Laugaveg
og á Suðurlandsbraut. Einnig starfsmann við þrif.
Vinnutími 9-16 og 16-23, eða eftir samkomulagi.
Viðkomandi þarf að vera stundvís, þjónustulipur,
áreiðanlegur og með hreint sakavottorð.

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

Fyrirspurnum og umsóknum óskast skilað á netfangið
fob@fob.is ásamt ferilskrá fyrir 3. ágúst n.k.
Vietnam Restaurant ehf.

Sveitarfélagið Strandabyggð auglýsir
eftirfarandi starf laust til umsóknar

Grunnskólinn á Hólmavík

Analytical and Process Technologist
Marigot Ltd., is currently looking for analytical and process technologist in Reykjavik, Iceland
Main Characteristics

Develop a number of seaweed based products from laboratory to pilot plant and full commercial scale up.
The key Technical Lead for transitioning new products from
prototype to full-scale production
Product Applications may include Seaweed Products
suitable for Human and Animal Nutrition, Agriculture and
Cosmetics
Throughout the development phase the A&P Technologist
will have full use of laboratory facilities in Iceland and will
be supported by a team of Experts.

Deadline Monday 8th August
This position has been created following collaboration
between Matis and Marigot Ltd.
Please submit your application electronically at Matis’s
website

•

Qualifications, Skills and Experience
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Degree or equivalent in Food Science and
Technology.
Experience of laboratory analysis such as HPLC’s, GC’s,
spectrophotometers, NIR’s etc.
Experience with Pilot Plant equipment for example
milling, filtration, fermenters, heat exchangers, mixers
and separation equipment.
Project Management experience with a proven record
of delivering results and achieving goals.
Excellent knowledge of Food Science and Food
Chemistry and demonstrable analytical and problem
solving skills.
Highly results focused, and with a strong attention to
detail.
Highly structured and systematic approach to deliveringbusiness solutions.
Excellent team player, able to develop strong relationships with colleagues and peers.
Able to work on own initiative and prioritize workload
effectively.

www.matis.is/english/employement/collaboration
Please contact Sinead Ryan, Product Development Manager,
Marigot Ltd., for further information: sinead.ryan@marigot.ie

MARIGOT
IRELAND LTD

Sterk tengsl
í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is

Laus staða við Grunnskólann á
Hólmavík skólaárið 2016-2017
Staða íþróttakennara. Um er að ræða kennslu og
þjálfun í samstarfi skólans og íþróttahreyfingarinnar
á svæðinu. Meðal kennslugreina eru skólaíþróttir,
sund, skólahreysti og þjálfun íþróttagreina.

Umsækjendur þurfa að hafa réttindi til kennslu í grunnskóla. Leitað er eftir einstaklingum með góða skipulagshæfileika og mikla hæfni í mannlegum samskiptum.
Reynsla af teymisvinnu, samkennslu og áhugi á þróunarstarfi eru mikilvægir eiginleikar. Umsækjendur skulu hafa
hreint sakavottorð.
Laun eru samkvæmt kjarasamningum Launanefndar
sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands
Umsóknarfrestur er til 9. ágúst 2016.
Nánari upplýsingar veitir:
Hrafnhildur Guðbjörnsdóttir, skólastjóri, sími 451 3430,
netfang skolastjori@strandabyggd.is
Umsóknir með starfsferilsskrá og afriti prófskírteina
ásamt upplýsingum um meðmælendur sendist á
skolastjori@strandabyggd.is eða Grunnskólinn á
Hólmavík, Skólabraut 20-22, 510 Hólmavík
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Ráðgjafi í bútækni

Ráðunautur í jarðrækt

Ráðunautur

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins auglýsir eftir
starfsmanni í bútækniráðgjöf.

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins auglýsir eftir
starfsmanni í jarðræktarráðgjöf.

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins auglýsir eftir
starfsmanni í alhliða ráðgjöf til bænda.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Leiðandi starf á sviði bútækni innan RML.
• Vinna við uppbyggingu sérþekkingar á sviði
bútækniráðgjafar í landbúnaði.
• Teikningar í CAD umhverfi á landbúnaðarbyggingum.
• Þróun og sala á ráðgjöf á landsvísu í samstarfi við
aðra starfsmenn RML.
• Önnur verkefni s.s. vinna við gerð og þróun líkana í excel.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Þátttaka í ráðgjafateymi RML sem sinnir jarðræktarráðgjöf
í landbúnaði.
• Vinna við almennar jarðræktar- og áburðarleiðbeiningar.
• Ráðgjöf í jarðvinnslu, framræslu og tækni.
• Þróun og sala á ráðgjöf á landsvísu í samstarfi við
aðra starfsmenn RML.
• Önnur verkefni s.s. líkanagerð í excel

Menntunar og hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi.
• Góð þekking á landbúnaðarbyggingum og
tæknivæðingu þeirra.
• Reynsla eða þekking á teikningum í CAD umhverfi.
• Réttindi til að leggja fram aðal- og séruppddrætti er
kostur en ekki skilyrði.
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð skilyrði.
• Geta til að vinna undir álagi.
• Góðir samskiptahæfileikar.

Menntunar og hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi.
• Þekking eða framhaldsmenntun á sviði jarðræktar
og jarðvinnslu.
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð skilyrði.
• Geta til að vinna undir álagi.
• Góðir samskiptahæfileikar.

Umsóknarfrestur er til og með 12 ágúst. Nánari upplýsingar
veita Karvel L. Karvelsson framkvæmdastjóri klk@rml.is og
Berglind Ósk Óðinsdóttir boo@rml.is starfsmannastjóri.

Umsóknarfrestur er til og með 12. ágúst. Nánari upplýsingar
veita Karvel L. Karvelsson framkvæmdastjóri klk@rml.is og
Berglind Ósk Óðinsdóttir boo@rml.is starfsmannastjóri

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Starf í ráðgjafateymi RML.
• Fjölbreytt ráðgjöf til kúabænda s.s. fóðuráætlanir,
kynbótaáætlanir, jarðræktarráðgjöf og ýmis verkefni
tengd sauðfjárrækt og hrossarækt
• Þróun og sala á ráðgjöf á landsvísu í samstarfi við
aðra starfsmenn RML.
• Önnur verkefni s.s. ráðgjöf til nautakjötsframleiðenda,
leiðbeiningar við skýrsluhald og nýsköpunarverkefni
Menntunar og hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi.
• Þekking á sviði landbúnaðar og þá sérstaklega mjólkurog nautakjötsframleiðslu
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð skilyrði.
• Reynsla af verkefnastjórnun er kostur
• Geta til að vinna undir álagi.
• Góðir samskiptahæfileikar.
Æskileg staðsetning viðkomandi er í Húnavatnssýslum eða
Skagafirði.
Umsóknarfrestur er til og með 18. ágúst. Nánari upplýsingar
veita Karvel L. Karvelsson framkvæmdastjóri klk@rml.is og
Berglind Ósk Óðinsdóttir boo@rml.is starfsmannastjóri.

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins er ráðgjafarfyrirtæki í eigu bænda sem sinnir landbúnaðarráðgjöf um allt land. Starfsemin er dreifð um landið á 13 starfsstöðvum.
Við bendum áhugasömum á heimasíðu fyrirtækisins www.rml.is þar sem sótt er um starfið, en þar er einnig hægt að kynna sér starfsemina enn frekar.

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfsmanna- 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 sérfræðiog stjórnunarstöður.

www.stra.is
Með starf
fyrir þig

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.
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Starfsmenn
í íþróttahús
Íþróttafélagið Grótta óskar eftir starfsmönnum í íþróttahús Gróttu.
Grótta er staðsett á Seltjarnarnesi og innan vébanda
þess eru fjórar deildir; fimleikadeild, handknattleiksdeild,
knattspyrnudeild og kraftlyftingadeild. Íþróttahús Gróttu
samanstendur af tveimur íþróttasölum, fimleikasal auk
búnings- og fundarherbergja, skrifstofuaðstöðu og veislusals.

VERKEFNASTJÓRI ÍSLENSKUOG MENNINGARDEILDAR
Á skrifstofu Hugvísindasviðs Háskóla Íslands er laust til umsóknar starf verkefnastjóra Íslensku- og
menningardeildar. Verkefnastjóri er tengiliður milli deildar og stjórnsýslusviðs og sinnir margvíslegri
þjónustu við nemendur og kennara, ásamt tilfallandi verkefnum.
Um er að ræða krefjandi og áhugavert starf í metnaðarfullu umhverfi.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til 8. ágúst 2016.
Sótt er um starfið á vefslóðinni: hi.is/laus_storf.
www.hi.is

Meginmarkmið Íþróttafélagsins Gróttu er að þjónusta alla
félagsmenn á sem bestan hátt. Áhersla er lögð á árangursríkt samstarf við þá fjölmörgu sem nýta sér þjónustu Gróttu
dag hvern.
Helstu verkefni og ábyrgð
Starfsmaður aðstoðar nemendur grunn- og leikskóla og
iðkendur Íþróttafélagsins Gróttu í leik og starfi. Dagleg
þrif á íþróttahúsinu, t.d. íþróttasölum, göngum, anddyri og
búningsklefum.
Hæfniskröfur
• Áhugi á að vinna með börnum
• Sveigjanleiki og hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, jákvæðni og sjálfstæð vinnubrögð
• Hæfni til að vinna í hóp
Vinnutími er breytilegur eða eftir samkomulagi.

Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kári Garðarsson
í síma 561-1133 og tölvupósti kari@grottasport.is.
Nánari upplýsingar um Íþróttafélagið Gróttu er að finna á
www.grottasport.is.
Umsóknarfrestur er til 6. ágúst 2016. Umsóknir ásamt
ferilskrá skal senda á netfangið kari@grottasport.is.

Ráðningarþjónusta

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

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

Vinnusparnaður

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

Markviss leit

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

Þriggja mánaða ábyrgð

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

Ekkert staðfestingargjald

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

Fjöldi hæfra umsækjenda

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

Fjölbreyttar þjónustuleiðir

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

Reynsla og þekking

Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmannamála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og
hagnýtri menntun.

Sanngjarnt verð

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

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

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA
HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnarfjörður • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is
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Elskar þú kaffi?
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Sterk tengsl
í íslensku atvinnulífi

Viltu verða kaffibarþjónn hjá Kaffitári?
Okkur vantar kröftuga og lífsglaða einstaklinga til starfa
á kaffihúsum Kaffitárs í Reykjavík og Reykjanesbæ.

www.hagvangur.is

Verslunarstjóri Stapabraut, Reykjanesbæ
Við leitum að áhugasömum og lífsglöðum kaffiunnanda
í starf verslunarstjóra á kaffihúsið í Reykjanesbæ.
Verslunarstjóri er ábyrgur fyrir öllum daglegum rekstri
kaffihússins og starfsmönnum þess.
Leitað er að einstaklingi sem er kaffiunnandi, sjálfstæður
í vinnubrögðum, hugmyndaríkur og lipur í samskiptum.
Sambærileg starfsreynsla er æskileg en ekki skilyrði.

Suðurlandsbraut 52
Suðurlandsbraut
108 Reykjavík 20
Sími
533 6050
Sími 533 6050
Faxnr.
6055
Faxnr.533
533 6055
www.hofdi.is
www.hofdi.is

Kaffibarþjónn Stapabraut, Reykjanesbæ
Við óskum eftir kaffibarþjóni í framtíðarstarf á kaffihúsið.
Unnið er alla virka daga og annan hvorn laugardag.
Starfið felst í framreiðslu á kaffidrykkjum, veitingum og
sölu á úrvalskaffi og kaffivörum.

Sumarhús við Þingvallavatn í landi Miðfells.

Kaffibarþjónar Reykjavík
Við leitum að kaffibarþjónum í fullt starf og helgarstörf
á kaffihúsin í Reykjavík í haust og vetur.
Starfið felst í sölu og framreiðslu á kaffidrykkjum,
veitingum, úrvalskaffi og kaffivörum.
Við leitum að brosandi og kraftmiklum einstaklingum
með áhuga á sölu og þjónustu og brennandi ástríðu
fyrir kaffi. Starfsmenn munu fá starfsþjálfun og kennslu
í fagi kaffibarþjónsins.
Umsóknarfrestur er til 5. ágúst 2016.
Vinsamlegast leggið inn umsókn og ferilskrá á
heimasíðu Kaffitárs www.kaffitar.is - störf í boði.
Frekari upplýsingar veitir Lilja Pétursdóttir
í síma 420 2722

Stórglæsilegt nýlegt 105 fm heilsárshús á steyptir plötu með gólfhita
ásamt 30 fm bílskúr. Húsið er í fremstu línu við þingvallavatn. 4246 fm
eignarlóð. Eigin borhola fyrir heilsárs vatni. Stórar verandir, heitur
pottur og gufubaðshús. Kamína er í húsinu, þrjú rúmgóð herbergi og fl.
Einstök eign á lokuðu svæði með milljón dollara útsýni. Til afhendingar
strax. Verð 49,5 millj. Allar nánari upplýsingar veitir Ásmundur
Skeggjason fasteignasali, asmundur@hofdi.is Gsm 895 3000.-

Kaffitár framleiðir og selur einungis úrvalskaffi. Við leggjum áherslu á gæði og ferskleika. Við
erum skemmtileg, alúðleg, umhverfisvæn, litaglöð og líka röff og töff. Við setjum fólk í fyrirrúm
og opnum hjarta okkar til að koma boðskap Kaffitárs til skila og tengjast viðskiptavinum okkar
traustum böndum. Við kaupum beint frá býli til að stuðla að þvi að við fáum besta kaffi sem
völ er á og að bændurnir fái sanngjarnt verð fyrir vöru sína.

Runólfur Gunnlaugsson viðsk.fr. lögg.fast. • Ásmundur Skeggjason lögg.fast.

Sóltún 20
www.egfasteignamiðlun.is

54,9 millj.

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is

S. 896 8767

einar@egfasteignamidlun.is

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Opnunartími
mán-fös
OPIÐ
MÁN.-FIM.
9-18kl.
OG9-17
FÖS. 9-17

RÁNARGATA 19

Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Frum

GRASARIMI
– PARHÚS
VERSLUNAR
OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.
Lækjartún,
Hólmavík.
Kársnesbraut, 200-Kópavogi

OPIÐ HÚS

Til sölu - Atvinnuhúsnæði/Verslunarhúsnæði á 1.hæð

Þriðjudag milli kl. 17 og 18
FALLEG FIMM HERBERGJA HÆÐ(efsta) auk herbergi í kjallara í
reisulegu og fallegu húsi í hjarta borgarinnar.
Íbúðin sem er sérlega skemmtilega skipulögð og talsvert
endurnýjuð skiptist í, hol, stofu, eldhús, fjögur svefnherbergi
og tvískipt baðherbergi/þvottahús.
Í kjallara er svo ca. 26 fm geymsluherbergi sem nýta má á
ýmsan hátt, t.d. sem vinnustofu.
www.egfasteignamiðlun.is

einar@egfasteignamidlun.is

Bjóðum
180,7
fm parhús
á Stærð alls 166,0 fm.
jarðhæðtilí sölu
tveggja
hæða
steinhúsi.
tveimur
hæðum
með
Á efri hæð
hússins
eruinnb.
íbúðir.bíl-Stórir gluggar að
skúr. Svefnherb. eru fjögur og baðframanverðu og tveir inngangar í húsnæðið. Laust fljótlega.
herb. tvö. Sérlega fallegur garður
Einnar
Lækjartún,
Hólmavík. Húsið skiptist í:
oghæðar
afgirtureinbýlishús
sólpallur úrvið
timbri
með
heitum
HúsiðSíðumúli
er í sérlega
ástandi,
nýlega málað
að ut-góðu
108
Rvk
Forstofu,
þrjúpotti.
svefnherbergi,
eldhús,
stofu,
baðherbergi,
þvottahús
an. Vel skipulagt hús í lokaðri götu í barnvænu umhverfi.
og kyndikefa.
Stærð
alls
108,3
fm.
Gert
ráð
fyrir
byggingu
bílskúrs.
Verð 49 milljónir. ATH. skipti á minni eign möguleg.

Vel byggt timburhús
á einni
hæð, klætt með
láréttri
vatnsklæðningu.
Kristinn Valur
Wiium
Ólafur
Guðmundsson
Sölumaður,
sími:
896 15,9
6913millj. Sölustjóri, sími: 896 4090
Til afhendingar
strax.
Verð:
Dan V.S. Wiium

hdl. lögg. fast. s: 896 4013

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri s: 896 4090

Þórarinn Friðriksson
Lögg. fast. s: 844 6353

Til sölu sumarbústaðalönd
Í Áshildarmýri, í Skeiða- og Gnúpverjahreppi 75 km frá
Reykjavík. Stærð á lóðum frá 5.000 fm. -15.800 fm. Rafmagn,
heitt og kalt vatn og vegir komnir. Sölusýning alla verslunarmannahelgina. Heitt á könnunni.
Upplýsingar veitir Hlynur í síma 824-3040

Til sölu - Iðnðaðarhúsnæði á tveimur hæðum, Stærð alls
629,4 fm. Stór salur (bakhús) með innkeyrsludyrum að framanverðu. Salurinn er með góðri lofthæð, ca. 4 metrar upp
í bita, engar súlur. Gluggar á báðum hliðum húsnæðisins.
Milliloft með gluggum á suðausturhliðinni.
Eignin er til afhendingar í janúar 2014. Verð: 65,0 millj

Ársæll
Steinmóðsson

Aðstoðarmaður
fasteignasala fasteignasalanemi

S: 896 6076

Dagbjartur
Dagný Erla
Haraldur A til leigu.Jón
Atvinnuhúsnæði
Willardsson Vilbergsdóttir
Haraldsson
Pétursson
Smiðjuvegur, 200- Kópaðstoðarmaður
aðstoðarmaður löggiltur fasteigna-,
aðstoðarmaður
fasteignasala
-skrifstofustjóri
Grindavík

S: 861 7507

fyrirtækjaog skipasali
S: 698 2977 viðskiptafræðingur

fasteignasala
Grindavík

Ólafur
Sólveig
Kristjánsson Magnúsdóttir

aðstoðarmaður
aðstoðarmaður
fasteignasala
fasteignasala fasteignasalanemi fasteignasalanemi
S: 772 1757

fasteignasala

S: 694 2032

S: 778 7500

SELUR ALLT
Síðumúli 29 108 Reykjavík, Sími 565 1233

Jón Aldar
Samúelsson

SÍMI 560 5500

S: 786 1414

Þorbjörn
Pálsson

Þórarinn
Kópsson

aðstoðarmaður löggiltur fasteigna-, löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og
fyrirtækja- og
fasteignasala
skipasali
skipasali
- stjórnmálaframkvæmdafræðingur
S: 615 3343
S: 787 3087 stjóri, aðaleigandi

S: 560 5500

Bæjarhrauni 12, 220 Hafnarfj.

Til leigu.- Verslunar og iðnaðarhúsnæði á jarðhæð. Mjög góð
og áberandi staðsetning. Húsnæðið er með gott auglýsin-

Þorbjörn Pálsson
Lgf.

Þórarinn Kópsson
Lgf.

MIKLABORG

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

Jón Rafn Valdimarsson Gunnar S. Jónsson Ólafur Finnbogason Gunnar Helgi Einarsson Þórunn Pálsdóttir Ásgrímur Ásmundsson Þröstur Þórhallsson Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali hdl. og lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
Sími: 897 0634
Sími: 695 5520
Sími: 899 5856
Sími: 822 2307
Sími: 773 6000
Sími: 865 4120
Sími: 845 8958
Sími: 615 6181

569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Lágmúla 4 108 Reykjavík www.miklaborg.is

Bryndís Alfreðsdóttir Atli S. Sigvarðsson Páll Þórólfsson
Svan G. Guðlaugsson Davíð Jónsson
Hilmar Jónasson
Jason Ólafsson
Helgi Jónsson
aðstm. fasteignasala aðstm. fasteignasala aðstm.fasteignasala aðstm. fasteignasala aðstm. fasteignasala aðstm. fasteignasala aðstm. fasteignasala
lögg. fasteignasali
Sími: 899 1178
Sími: 569 7024
Sími: 893 9929
Sími: 775 1515
Sími: 697 9300
Sími: 697 3080
Sími: 695 9500
Sími: 780 2700

.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 2.ágúst kl.17:00-17:30

þriðjudaginn 2.ágúst kl.17:45-18:15

Stakkholt 2a

Vallakór 1-3

Fallega 88 fm 2ja herbergja íbúð á 5.hæð auk

Falleg og vel skipulögð íbúð við Vallakór 1-3
í Kópavogi
129 fm
4ra herbergja
Stæði í bílageymslu
Stutt í skóla og íþróttaaðstöðu
Ný gólfefni
Íbúðin er nýmáluð og laus til afhendingar

6,4 fm svala í suðurátt ásamt stæði

Bókaðu skoðun:

Davíð Jónsson, aðstm. fasteignasala
david@miklaborg.is sími: 697 3080

í bílgeymslu.
Nánari upplýsingar veitir:

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

Þórunn Pálsdóttir, lögg. fasteignasali
thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000
Verð :

43,9 millj.

.

Verð :

42,5 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 2.ágúst kl.17:00-17:30

þriðjudaginn 2.ágúst kl.18:15-18:45

Lómasalir 8

Nánari upplýsingar veitir:

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

Strandvegur 6

Vel skipulögð íbúð í góðu húsi við
Lómasali 8 í Kópavogi
121 fm
4ra herbergja
Stæði í bílageymslu
Góðar svalir með útsýni
Laus til afhendingar
Verð :

Nánari upplýsingar veitir:

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

Afar falleg og vel skipulögð fimm herbergja
138,4 fm íbúð
Útsýni til sjávar og stæði í bílageymslu
Fjögur svefnherbergi og þvottahús innan íbúðar
Stórar glæsilegar stofur og skjólgóðar
suðursvalir

43,5 millj.

.

Verð :

54,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 2.ágúst kl.17:00-17:30

c

Friggjarbrunnur 3

Nánari upplýsingar veitir:

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

Laus til afhendingar. Einstaklega vönduð
og stílhrein 101,9 fm 3ja herbergja íbúð í
lyftuhúsi. Hönnuð af Bryndísi Evu Jónsdóttur
Sérsmíðaðar innréttingar frá Fagus,
plankaparket og flísar frá Agli Árnasyni
Þvottahús innan íbúðar. Stæði í bílageymslu.
Tvennar svalir.
Verð :

Mið-Dalur
6 hektara eignarland með 43,4 fm sumarhúsi
Í landi Mið-Dals við Vestur Eyjafjöll
Skammt frá Seljalandsfossi, Fljótshlíð og
Landeyjarhöfn
Nánari upplýsingar:

17,5 millj.

Verð :
í síma 695 5520
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

MIKLABORG

Spóahólar 8

Bókaðu skoðun:

Atli S. Sigvarðsson aðstm. fasteignasala
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

41,9 millj.

Holtabyggð

Verð :

Klausturhólar

Glæsilegt heilsárs bjálkahús ca 90 fm Í landi
Syðri-Langholts við Flúðir
Húsið er á 1,9 hektara leigulandi
Glæsilegt útsýni ma sést vel til
Laugarás og Reykholts. Heitt og kalt vatn

Húsið er 57,0 fm að stærð
Eignarland 1,0 hektari / útsýni, kjarrlendi
Tengiréttur við hitaveitu að Hæðargarði
Húsið upphitað með rafmagni
Hús sem hefur hugsað vel um

Nánari upplýsingar:

Bókaðu skoðun:

33,5 millj.

Verð :
í síma 695 5520
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Snyrtileg og rúmgóð 85 fm, 3ja herb endaíbúð
Lítið fjölbýli á eftirsóttum stað í Breiðholtinu
Björt stofa með yfirbyggðar svalir
Rúmgott eldhús, og tvö svefnherbergi
Baðherbergi er snyrtilegt með
tengi fyrir þvottavél

16,9 millj.

Verð :
Hilmar 695 9500 aðstm. fast.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali s. 845 8958

- með þér alla leið -

27,5 millj.

Skálabrekkugata
Einstaklega falleg 8700 fm sumarbústaðarlóð með
útsýni yfir Þingvallavatn. Aðeins hálftíma akstur
frá Reykjavík í Bláskógarbyggð Þingvallasveit
Vegur og kalt vatn að lóðarmörkum
Dreifikerfi RARIK er á svæðinu
Læst öryggishlið við Þjóðveg
Nánari upplýsingar:
Verð :
í síma 773 6000
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

10,0 millj.

569 7000

569 7000
Lækka

ð verð

Sunnubraut 50

Þingholtsstræti 23

Efri sérhæð að stærð 135,6 fm
Bílskúr að stærð 27,2 fm Sjávarútsýni
Möguleiki á 5 herbergjum
Eign sem hefur verið haldið vel við
Einstök staðsetning

Falleg og vel skipulögð íbúð á tveimur hæðum við
Þingholtsstræti í 101 Rvk
75,3 fm skráðir en 99 fm gólfflötur. Mikið af fm
sem nýtast vel sem eru ekki inn í fermetratölu
Rúmgóðar svalir
Staðsett í hjarta miðbæjarins
Stutt í alla helstu þjónustu

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

MIKLABORG

- með þér alla leið -

59,9 millj.

í síma 899 5856
Gunnar S. Jónsson

Framnesvegur
Góð 2ja herbergja íbúð
Efsta hæð með svölum
Laus strax

Verð :
í síma 897 0634
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

.

Glæsilegt 193 fm raðhús ásamt bílskúr
Staðsett við bryggjuna, fallegt útsýni
Fjögur rúmgóð svefnherbergi
Þrennar svalir (suður og norður)
Stofa og eldhús á miðhæð, bjart rými

Nánari upplýsingar:

39,9 millj.

Verð :

Naustabryggja

24,0 millj.

Nánari upplýsingar:

59,9 millj.

Verð :
í síma 695 5520
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

miðvikudaginn 3.ágúst kl.17:00-17:30

miðvikudaginn 3.ágúst kl.17:30-18:00

Akurvellir 1

Skeljagrandi 8
íbúð 202

Nánari upplýsingar veitir:

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

Falleg og vel skipulögð íbúð vil Akurvelli 1
í Hafnarfirði
134 fm
4ra herbergja
Góðar svalir
Eignin er nýmáluð og laus til afhendingar

Glæsileg íbúð á annarri hæð
Stæði í bílageymslu fylgir
Baðherbergi og gólfefni endurnýjuð
Þvottavél og þurrkari á baði

Nánari upplýsingar veitir:

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Góðar suðursvalir með útsýni

39,5 millj.

Verð :

.

Verð :

30,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

miðvikudaginn 3.ágúst kl.18:00-18:30

fimmtudaginn 4.ágúst kl.17:00-17:30

Bragagata 31

Vindakór 4
ang
Sér inng

Falleg og mikið endurnýjuð íbúð við
Bragagötu 31 í Reykjavík

Atli S. Sigvarðsson aðstm. fasteignasala
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

65 fm
Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

30,5 millj.

.

Góðar sérsmíðaðar innréttingar og vönduð tæki
Kamína í stofu, Þrjú fín svefnherbergi
Baðherbergi með sturtu og baðkari

Góð staðsetning í hjarta miðbæjarins

Verð :

Nýleg og veglega innréttuð 4ra herbergja íbúð
Jarðhæð með sér inngangi og stórri afgirtri verönd

Bókaðu skoðun:

3ja herbergja
Nánari upplýsingar veitir:

rö n d
ur og ve

Eigninni fylgir stæði í bílageymslu

Verð :

44,5 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

miðvikudaginn 3.ágúst kl.17:45-18:15

þriðjudaginn 2.ágúst kl.17:00-17:30

Möðrufell 11

Heiðaþing 8

Snyrtileg og vel skipulögð 63,5 fm íbúð á 3. hæð

Glæsilegt 246,7 fm parhús á einni hæð

Opið stofu og eldhúsrými, fín innrétting í eldhúsi
Bókaðu skoðun:

Atli S. Sigvarðsson aðstm. fasteignasala
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Bókaðu skoðun:

Tvö svefnherbergi, tengi fyrir þvotta. innan íbúðar

Davíð Jónsson, aðstm. fasteignasala
david@miklaborg.is sími: 697 3080

Eignin getur veirð laus fljótlega
Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

Glæsilegt heilsárshús, 100 fm
3 svefnherbergi 95,8 fm
Glæsilegt útsýni
Heitur pottur
Bókaðu skoðun:
Verð :
Jason 775 1515 aðstm. fast.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

32,5 millj.
s. 899 5856

www.miklaborg.is

Húsið stendur innst í botnlanga við opið svæði
Mikil við síbreytilega og nátturu

Lán frá ILS geta fylgt.

21,9 millj.

Verð :

Djáknavegur Úthlíð

Frábært útsýni yfir Elliðavatn og nágrenni

Annað svefnherbergið er stúkað af stofu.

Ásgrímur Ásmundsson, lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120
Verð :

73,5 millj.

Nesjar

Brekkur 10

Fallegur bústaður 83 fm,
sólskáli 17 fm af heildarstærð
Einstök staðsetning í landi Nesja, innst
botnlanga. Bústaðurinn stendur hátt, sólar
nýtur við frá morgni til kvölds. Kjarri vaxið land
Mikið útsýni. Báta aðstaða við vatnið

Einstaklega fallegt hús 60,9 fm að stærð.
Stendur hátt á 2450,0 fm eignarlandi í landi Nesja
á Þingvöllum. Glæsilegt útsýni yfir Hestvíkina, út
Þingvallavatn og fögur fjallasýn í bakgrunni.
Þinglýst á eignina að ekki er leyfilegt að planta háum
gróðri. Afhending við kaupsaming. Náttúruparadís.
Afhending við kaupsaming.

Glæsilegt sumarhús á útsýnisstað við Úlfljótsvatn.
Stærð 205,2 fm á 10.291 fm eignarlóð. Húsið skiptið
í 127,6 fm hæð og 77,6 fm kjallara með 2.10 lofthæð.
Húsið er timbur, byggt á staðnum en kjallari er
staðsteyptur. Umleikis húsið eru 200 fm af pöllum
með skjólgirðingum á steyptum sökklum, stór heitur
SPA pottur. Einstakt útsýni og mikil náttúrufegurð
á þessu fallega svæði

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

Bókaðu skoðun:

Nesjar Þingvallavatn

Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

24,8 millj.

Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

- með þér alla leið -

28,9 millj.

54,9 millj.

Verð :
Hilmar 695 9500 aðstm. fast.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali

s. 615 6181

MIKLABORG

Enski boltinn rúllar af stað 7. ágúst þar sem meistararnir í Leicester City taka á móti bikarmeisturunum í
Manchester United í Góðgerðarskildinum á Wembley. Fyrsta umferð í ensku deildinni hefst 6 dögum síðar
eða 13. ágúst.

