Atvinnuauglýsingar
Við leitum að starfskrafti sem hefur góða þjónustulund, er áreiðanlegur, getur starfað sjálfstætt og er
tilbúinn að bæta þekkingu sína og hæfni til þess að
takast á við krefjandi starf hjá traustu fyrirtæki

Sölufulltrúar
Hrannar Helgason, hrannar@365.is 512 5441
Viðar Ingi Pétursson, vip@365.is 512 5426

Hagstofa Íslands
óskar eftir að ráða metnaðarfullan
og áhugasaman starfsmann
Gagnaforritari

Sérfræðingur í gagnasöfnun

Starfið felst í uppbyggingu gagnainnviða og gagnamiðlunar hjá Hagstofu Íslands. Starfsmaðurinn
mun sinna hönnun og þróun gagnagrunna ásamt úrvinnslu- og miðlunarferlum miðað við ytri og innri
Hagstofa
Íslands
óskar eftir
að ráða sérfræðing til starfa í gagnasöfnunardeild.
þarfir
notenda
auk almennrar
hugbúnaðarþróunar.

Starfið
• Annast skoðun ökutækja
• Samskipti við viðskiptavini
• Skráningar í tölvu
• Eftirlit með tækjum og þrif á húsnæði
• Góður starfsandi og öflugt starfsmannafélag

Deildin hefur umsjón með gagnasöfnun og framkvæmir úrtaksrannsóknir
á vegum Hagstofunnar. Starfið felur í sér sérhæfð tæknileg verkefni við
Hæfniskröfur
undirbúning, framkvæmd og frumúrvinnslu gagna vegna úrtaksrannsókna
•sem
Getaog
til að
sökkva sérgagna
í og leysa
innsöfnun
fráupplýsingatæknivandamál
fyrirtækjum og stofnunum. Jafnframt kallar
•starfið
Reynslaáog
þekking
á
almennt
viðurkenndum
venjum í hugbúnaðarþróun
teymisvinnu við hönnun,
innleiðingu
og spurningalistagerð vegna
• Þekking á gæðaferlum í innlestrarferlum og gagnagrunnsvinnslu er æskileg
nýrra gagnasafnana í samræmi við viðurkenndar aðferðir og verklagsreglur í
• Þekking á tæknilegri högun almennra gagnagrunnskerfa er æskileg
•hagskýrslugerð.
Þekking á helstu öryggisógnum upplýsingakerfa er æskileg

Hæfniskröfur
• Starfsréttindi sem bifvélavirki (sveinn eða meistari) skilyrði
• Hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund.

• Þekking og reynsla af vélrænu gagnanámi (e. machine learning) er æskileg
•Hæfniskröfur
Þekking og reynsla af ólíkum gagnagrunnslausnum er kostur
•3Háskólapróf
í tölvunarfræði
eða ísambærileg
menntun sem nýtist í starfi
er kostur
Háskólapróf
sem nýtist
starfi, framhaldsmenntun
er kostur
•3Góðir
samstarfsog samskiptahæfileikar
Reynsla
af vinnu
og forritun í gagnagrunnum (svo sem SQL) er nauðsynleg

Hægt er að sækja um starfið á heimasíðu Frumherja hf.
Umsóknarfrestur er til 20.júlí 2017. Einnig hægt að senda
umsóknir á Sigríði verkefnastjóra starfsmannamála,
sigga@frumherji.is sem veitir frekari upplýsingar um starfið í
síma 570 9144.

3 Góð þekking á tölfræðihugbúnaði (svo sem R, SPSS, STATA) er æskileg

Um
að ræðaaf
fullt
starf og æskilegt
að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt
3 er
Reynsla
gagnasöfnun
erer
kostur
kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags.
3 Góð ritfærni á íslensku og ensku
Umsóknarfrestur er til og með 24. júlí 2017 og skulu umsóknir berast til: Starfsumsókn, Borgartúni 21a,
3 Reykjavík
Góð samstarfsogá samskiptahæfni
150
eða rafrænt
netfangið starfsumsokn@hagstofa.is.

Öllum umsóknum verður svarað og þær meðhöndlaðar sem
trúnaðarmál.

3 Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun
Umsóknarfrestur
ergilda
til og
með
10.fráágúst
2015.
hefur
verið tekin. Umsóknir
í sex
mánuði
því að umsóknafrestur
rennur út.

Frumherji hf. var stofnað árið 1997 og starfar fyrirtækisið við ýmiskonar
skoðanir og prófanir ásamt annarri tengdri þjónustu. Frumherji starfar
nú á átta mismunandi sviðum á um 30 stöðum á landinu og eru flest
starfssvið fyrirtækisins rekin samkvæmt viðurkenndum gæðastöðlum.

Frumherji hf. | Hesthálsi 6-8 | 110 Reykjavík | www.frumherji.is
Borgartúni 21a · 105 Reykjavík
Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099
www.hagstofa.is

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun
eru samkvæmt
kjara
fjármálaráðuneytis
hlut528
aðeigandi
Nánari
upplýsingar
umsamningi
starfið veitir
Helga Hauksdóttir og
í síma
1000. stéttarfélags. Öllum
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í
sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.
Hagstofa Íslands er miðstöð opinberrar hagskýrslugerðar á Íslandi. Hlutverk Hagstofunnar er að vinna hlutlægar
hagskýrslur,
hafa forystu
um samhæfingu
stunda rannsóknir
og stuðla
að upplýstri umræðu og
Póstáritun
Hagstofa
Íslands,hagtalna,
starfsumsókn,
Borgartúni
21a,þannig
105 Reykjavík
faglegumNetfang
ákvörðunum.
Nánari upplýsingar má finna á www.hagstofa.is
starfsumsokn@hagstofa.is
Upplýsingar

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

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

FLUGVIRKJAR
Tækniþjónusta Icelandair – ITS á Keflavíkurflugvelli óskar eftir flugvirkjum.
Við leitum að öflugum starfsmönnum til starfa í stærsta flugskýli landsins. Um er að ræða spennandi og krefjandi starf í tæknivæddu og alþjóðlegu
starfsumhverfi, þar sem öryggi, áreiðanleiki og hágæða vinnubrögð eru höfð að leiðarljósi.
STARFSSVIÐ
I Almenn flugvirkjastörf í stórskoðunum á B757-200/300
og B767-300.
I Afleysingar í línuumhverfi á Keflavíkurflugvelli koma einnig
til greina, séu tilskilin réttindi fyrir hendi.

Nánari upplýsingar veita:
Hörður Már Harðarson I hordurh@its.is
Kristín Björnsdóttir I starf@icelandair.is
+ Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á vef Icelandair
www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 23. júlí 2017.

HÆFNISKRÖFUR
I Próf frá viðurkenndum skóla í flugvirkjun.
I Lögð er áhersla á færni í mannlegum samskiptum, frumkvæði
og sjálfstæð vinnubrögð.
I Góð enskukunnátta er nauðsynleg.
I Reynsla af vinnu í tölvuvæddu umhverfi.
I Áhugi á að ná árangri í starfi og metnaður til að vinna sem
hluti af öflugri liðsheild.

ÍSLENSK A SI A.IS ICE 85141 7/17

Skoðunarmaður á Selfossi

Hagstofa Íslands er miðstöð
opinberrar hagskýrslugerðar
á Íslandi. Hlutverk hennar
er að vinna hlutlægar hagskýrslur, hafa forystu um
samhæfingu hagtalna,
stunda rannsóknir og stuðla
þannig að upplýstri umræðu
og faglegum ákvörðunum.

job.visir.is
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RITARI
ÓSKAST
Fjölskyldufyrirtæki óskar eftir Ritara í fullt starf.

ÞG Verk óskar eftir að ráða starfsmann/nema við járnsmíði innan fyrirtækisins.
Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

•
•

•
•

Járnsmíði
Önnur tilfallandi störf

Við leitum af jákvæðum og skipulögðum einstaklingi sem
hefur opinn hug til að takast á við fjölbreytt verkefni.
Áhugasamir sendi ferilskrána sína til
ritari.rvk@gmail.com

Góðir samskiptahææleikar
Ögun og skipulag í vinnubrögðum

Vinsamlega sendið inn umsókn á www.tgverk.is - Hafa samband - Starfsumsókn
ÞG Verk - Lágmúla 7, 108 Reykjavík - S: 534 8400

The EFTA Surveillance Authority (ESA) monitors compliance with the Agreement on the European Economic Area
(EEA Agreement) in Iceland, Liechtenstein and Norway, enabling those States to participate in the Internal
Market of the European Union.
ESA is, like the European Commission, independent of the States and safeguards the rights of individuals and
undertakings under the EEA Agreement, ensuring free movement, fair competition and control of state aid.
ESA's work helps remove barriers to trade and open up new opportunities to over 500 million Europeans,
creating jobs and growth and adding to the international competitiveness of the States.
ESA is based in Brussels and currently employs 70 staff members of 16 nationalities. ESA is led by a College
consisting of three members, each appointed for a period of four years by the three participating EFTA States.

Internal Market Affairs Officer (Transport)

JOB REFERENCE 08/2017
Deadline for applications:
27 August 2017
Start date:
1 January 2018 or earlier

ESA is recruiting an Internal Market Affairs Officer,
who will be assigned responsibility for general
surveillance work and case handling regarding the
implementation and application of EEA law
relating to transport (safety, security, freedom to
provide services and establishment) in the
participating EFTA States (Iceland, Liechtenstein,
and Norway).

For this position, we are looking for an experienced
transport lawyer with the ability to handle legal
and other documentation in Icelandic and/or
Norwegian. The successful candidate will primarily
be responsible for the aviation portfolio. Depending
on their experience, as well as workload and other
developments within the Unit, other responsibilities
within the transport field may be allocated.

The successful candidate will join the Internal
Market Affairs Directorate, which is responsible for
monitoring the EEA EFTA States to ensure that they
comply with their obligations in the field of internal
market law. This position sits within the Transport
Unit of the Directorate.

Tasks will include examination of complaints, legal
conformity assessments, drafting of decisions,
opinions and reports, and may include participation
in aviation and maritime security inspections.
Depending on the overall needs of the Authority,
the responsibilities may be changed to cover other
general or specific issues relating to EEA law.

For full details, including eligibility and selection criteria, an overview of our favourable conditions and how to apply please visit: https://jobs.eftasurv.int

Auglýsing um starf leikskólakennara/grunnskólakennara
Þingeyjarskóli auglýsir eftir leikskólakennara að leikskóladeildinni Barnaborg.
Um 100% starfshlutfall er að ræða
Þingeyjarskóli auglýsir eftir grunnskólakennara í 50% starf
við grunnskóladeildina skólaárið 2017-2018 vegna forfalla.
Um yngri barna kennslu er að ræða.
Við leitum að kennurum sem:
Treysta sér í faglega og metnaðarfulla vinnu
Hafa lausnamiðaða nálgun á viðfangsefnum
Eru sveigjanlegir og með góða samskiptahæfni
Eru sjálfstæðir í vinnubrögðum og sýna/búa yfir
frumkvæði
Þingeyjarskóli er samrekinn leik-, grunn- og tónlistarskóli
með rétt um 100 nemendur. Þar af tæplega 30 leikskólanemendur á tveimur starfsstöðvum.
Áhersla er lögð á teymisvinnu og fjölbreytta kennsluhætti
innan skólans. Rík tónlistarhefð er við skólann.
Lögð er áhersla á samvinnu og sameiginlega ábyrgð
starfsmanna á verkefnum skólans. Í Þingeyjarskóla er
unnið með byrjendalæsi.
Gerðar eru kröfur um mikla hæfni í mannlegum samskiptum, stundvísi og hreint sakavottorð.
Þingeyjarskóli er reyklaus vinnustaður.
Umsóknarfrestur er til 20. júlí 2017
Umsóknir skulu sendast á netfangið johannrunar@thingeyjarskoli.is
Nánari upplýsingar veitir Jóhann Rúnar Pálsson skólastjóri
í vs 4643580 /8990702 eða í gegnum netfangið
johannrunar@thingeyjarskoli.is

365 óskar eftir góðu fólki

VERKEFNASTJÓRI
365 óskar eftir að ráða
metnaðarfullan og skipulagðan
einstakling í starf verkefnastjóra
fyrir sportstöðvar 365.

Meðal helstu verkefna eru
dagskrársetning sportstöðva,
samskipti við erlenda birgja og vinnsla
útsendingarplana.

Um er að ræða tímabundið starf
til 1. september 2018.

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.

Menntunar- og hæfniskröfur.
•
•
•
•
•

Stúdentspróf skilyrði.
Góð tölvukunnátta skilyrði.
Frumkvæði og metnaður í starfi
Hæfni til að vinna sjálfstætt.
Góð enskukunnátta.
Áhugi á íþróttum kostur.

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar
á: www.365.is undir „laus störf“.
Umsóknarfrestur er til og með 19. júlí.
Umsækjandi verður að geta hafið
störf sem fyrst.

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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Sérfræðingur í lýðheilsumálum
Kópavogsbær óskar eftir að ráða sérfræðing í lýðheilsumálum til starfa. Viðkomandi vinnur að uppbyggingu á heilsueflandi
samfélagi og fylgir eftir lýðheilsustefnu bæjarins. Starfið felur í sér mikil samskipti við fjölda aðila innan sveitafélagsins og
utan. Starfið heyrir undir sviðsstjóra stjórnsýslusviðs. Leitað er eftir einstaklingi sem hefur brennandi áhuga á lýðheilsumálum,
frumkvæði og metnað til að ná árangri í starf.

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

Helstu verkefni
Framfylgja lýðheilsustefnu bæjarins – Heilsueflandi samfélag.
Samvinna við og umsjón með stýrihóp verkefnisins.
Verkefnastjórnun lýðheilsuverkefna.
Upplýsingaöflun um forvarnarverkefni á öllum aldursstigum.
Hvatning og upplýsingagjöf á ýmsum miðlum.
Aðkoma að rannsóknum á sviði lýðheilsumála.
Umsýsla tengd styrkumsóknum í lýðheilsu- og samstarfssjóði.
Samskipti og samvinna við hagsmunaaðila heilsueflingar
á vettvangi.

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf á sviði heilbrigðisvísinda, menntavísinda,
lýðheilsu eða sambærilegt.
Reynsla af lýðheilsutengdum verkefnum.
Reynsla af verkefnastjórnun æskileg.
Reynsla af vinnu við rannsóknir æskileg.
Góð þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu æskileg.
Leiðtogahæfileikar, þ.m.t. jákvætt viðmót og færni í
mannlegum samskiptum.
Frumkvæði, drifkraftur og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Góð íslenskukunnátta og færni til að tjá sig í ræðu og riti.

30. júlí

•
•
•
•
•
•
•
•

Kópavogur er næst stærsta
sveitarfélag landsins með yfir
36 þúsund íbúa.
Hjá Kópavogsbæ starfa yfir
2500 starfsmenn í fjölbreyttum
störfum og lögð er mikil áhersla á
að veita íbúum eins góða og fjölbreytta þjónustu og mögulegt er.

capacent.is/s/23702

•
•
•
•
•
•
•
•

Capacent — leiðir til árangurs

Lágafellsskóli Mosfellsbæ
Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu skólastarfi?
Viltu vera hluti af góðum og öflugum starfsmannahópi sem
vinnur saman að því að mæta ólíkum einstaklingum í
krefjandi verkefnum?
Lágafellsskóli í Mosfellsbæ er heildstæður grunnskóli sem
vinnur í anda uppbyggingarstefnunnar. Starfsemi skólans fer
fram í tveimur byggingum þar sem 1. - 2. bekkur er staðsettur
í útibúi skólans, Höfðabergi, ásamt 5 ára leikskóladeildum.
Eftirtaldar stöður eru lausar við skólann
Deildarstjórastaða
Megin verkefni viðkomandi er þátttaka í þriggja manna
stjórnunarteymi í Höfðabergi með ábyrgð á faglegu starfi
grunnskólahlutans. Viðkomandi er jafnframt hluti af stjórnendateymi skólans.
Ráðning frá 1. ágúst eða samkvæmt samkomulagi.
Umsjónarkennsla á yngsta stigi. Starfshlutfall 88%, tímabundið til 1. mars 2018 vegna fæðingarorlofs
Umsjónarkennsla á miðstigi
Íslenskukennsla á unglingastigi, tímabundin ráðning til eins
árs vegna leyfis
Þroskaþjálfastaða
Stuðningsfulltrúastöður
Skólaliðastaða
Frekari upplýsingar um störfin má finna á www.mos.is og
www.lagafellsskoli.is
Laun samkvæmt kjarasamningi SNS og viðkomandi stéttarfélags. Upplýsingar um störfin veitir Jóhanna Magnúsdóttir
skólastjóri í síma 5259212 eða 8968230. Umsóknir með
upplýsingum um menntun, starfsreynslu og umsagnaraðila
berist með tölvupósti á netfangið johannam@lagafellsskoli.is

Leading Genomics
WuXi NextCODE Genomics er alþjóðlegt fyrirtæki með
aðsetur í Reykjavík, Cambridge Massachusetts og Shanghai.
Fyrirtækið sérhæfir sig í þróun og uppsetningu hugbúnaðar
til notkunar við greiningu á erfðaupplýsingum fyrir spítala
og rannsóknarstofur, og er leiðandi á heimsvísu í þróun
hugbúnaðarkerfa á því sviði.
Vegna aukinna verkefna og nýrra tækifæra þurfum við að
bæta við okkur nýjum starfsmönnum í eftirfarandi stöður:

Sérfræðinga í vefforritun
Sérfræðinga í bakendaforritun
Sérfræðinga í viðmótsforritun
Hugbúnaðarsérfræðinga í prófanir og þjónustu
Verkefnisstjóra á upplýsingatæknisviði
Við erum að leita að einstaklingum með ástríðu fyrir
hugbúnaði og hugbúnaðarþróun, með metnað og
getu til að taka þátt í þróun nýrra hugbúnaðarlausna.

Umsóknarfrestur um störfin er til og með 20. júlí 2017.
Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um

Nánari upplýsingar um lausar stöður
og helstu hlutverk er að finna á tvinna.is

Steinull hf. hefur frá árinu 1984 framleitt hágæða steinullareinangrun úr íslenskum hráefnum með endurnýjanlegri
íslenskri orku í verksmiðju sinni á Sauðárkróki. Framleiðslan er gæðavottuð samkvæmt ISO 9001:2015 og umhverfisvottuð samkvæmt ISO14001:2004. Afurðir verksmiðjunnar eru bæði seldar á innanlandsmarkaði og fluttar út.
Framleitt er allan sólarhringinn á þrískiptum vöktum frá mánudegi til föstudags og eru starfsmenn 36 talsins.

Steinull hf

Framkvæmdastjóri
Steinull hf. óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra. Leitað er að öflugum einstaklingi í krefjandi og
mikilvægt stjórnunarstarf þar sem frumkvæði, samskiptafærni og skipulögð vinnubrögð fá að njóta sín.
Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

•
•
•
•

•
•
•
•

Daglegur rekstur
Fjármála-, framleiðslu- og starfsmannastjórnun
Samningagerð og eftirfylgni með samningum
Regluleg samskipti m.a. við stjórn, starfsfólk
og viðskiptavini
• Markaðsmál og önnur tengd verkefni

Háskólamenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi
Víðtæk þekking og reynsla af rekstri og stjórnun
Reynsla af stjórnunarstörfum í framleiðslufyrirtæki kostur
Leiðtogahæfni, frumkvæði, metnaður og geta til að
vinna í hópi
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
Kynningarbréf ásamt ferilskrá fylgi umsókninni
þar sem fram koma ítarlegar upplýsingar um
menntun, reynslu og fyrri störf.
Umsóknarfrestur er til og með 23. júlí nk.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

Farfuglar leita að reyndum einstaklingi til þess að stýra
fjármálum samtakanna.
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Viðskiptafræði, markaðsfræði eða
stjórnunartengd háskólagráða er
kostur.
• Stjórnunarreynsla og leiðtogahæfni.
• Víðtæk reynsla af rafrænni sölu og
markaðssetningu.
• Mjög góð íslensku og enskukunnátta
í rituðu og töluðu máli.
• Góð greiningarhæfni og skilningur
á tölulegum gögnum sem tengjast
ferðamálum.
• Reynsla úr gistirekstri og/eða
ferðaþjónustu er álitinn mikill kostur.
• Skipulagsfærni og hugmyndaauðgi
við að koma verkefnum í framkvæmd
og ljúka þeim.
• Víðsýn og lausnamiðuð nálgun við
úrlausn verkefna.
• Áhugi á að tileinka sér
hugmyndafræði Farfugla.
Umsóknarfrestur til og með

Umsóknarfrestur til og með

23. JÚLÍ 2017

16. JÚLÍ 2017

4 LAUS STÖRF

NÝ TÆKNIFÆRI
HJÁ NÝHERJA

Nýherji leitar að hressu fólki með góða reynslu af upplýsingatækni
og metnað til að veita framúrskarandi þjónustu.
Stjórnandi netlausna

Sérfræðingur í netlausnum

Tæknimaður í netlausnum

Lagerstarf

>> Góðir forystu- og stjórnunarhæfileikar til að leiða hóp
sérfræðinga og tæknimanna í netmálum
>> Jákvæðni og framúrskarandi þjónustulund
>> Háskólamenntun sem nýtist í starfi
>> Reynsla í verkefnastjórnun er kostur
>> Starfsreynsla úr upplýsingatækni er kostur
>> Reynsla af samskiptum við birgja er kostur

>> Góð færni í mannlegum samskiptum
>> Háskólamenntun í verk- eða tæknifræði er kostur
>> Reynsla af rekstri búnaðar frá Juniper/Cisco/Fortinet/Lenovo
er kostur
>> Yfirgripsmikil þekking á MPLS, IP, BGP, OSPF, IS-IS,
Layer 2 og Layer 3 samskiptum
>> Tveggja ára reynsla af netrekstri er skilyrði

>> Góð færni í mannlegum samskiptum
>> Reynsla af rekstri búnaðar frá Juniper/Cisco/Fortinet/Lenovo
er kostur
>> Reynsla af þjónustustörfum og rík þjónustulund
>> Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

NOKKRAR
MIKILVÆGAR
STAÐREYNDIR
UM OKKUR

>> Móttaka, tiltekt og afhending á vörum
>> Aðstoð á varahlutalager
>> Önnur hefðbundin lagerstörf

25 kg
Við erum
25 ára
á þessu ári

Við drekkum
óhemjumagn af
kaffi í hverri viku

30% starfsfólks notar
vistvænar samgöngur
til og frá vinnu

Hjá Nýherja eru
10 afþreyingar- og
íþróttaklúbbar

Sækja skal um störfin á vef Nýherja: nyherji.is/atvinna.
Umsóknarfrestur er til og með 16. júlí 2017. Bæði kyn eru hvött til að sækja um.
Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað.
Nánari upplýsingar veitir mannauðssvið Nýherja: mannaudur@nyherji.is.
Nýherji er samstæða fyrirtækja í upplýsingatækni. Nýherji er þjónustufyrirtæki og hlutverk þess felst í að hjálpa viðskiptavinum að ná enn betri árangri
með aðstoð upplýsingatækni, sérfræðiþekkingu starfsfólks og lipurri þjónustu. Nýherji er móðurfélag samstæðunnar. Dótturfélög Nýherja eru
TM Software, Tempo og Applicon. Hlutabréf Nýherja hf. eru skráð í NASDAQ OMX Iceland hf. (Kauphöll Íslands) undir auðkenninu NYHR.

BORGARTÚNI 37
SÍMI 569 7700
WWW.NYHERJI.IS
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STÖRF HJÁ

Nýtt ævintýri

GARÐABÆ
Hofsstaðaskóli
• Umsjónarkennari
Akrar
Leikskólakennari
Bæjarból
• Deildarstjóri
• Leikskólakennari
• Þroskaþjálfi/Leikskólakennari
Holtakot
• Leikskólakennari
Kirkjuból
• Leikskólakennari
Íþróttamiðstöðvar Garðabæjar
• Álftaneslaug – 50% og 100% staða
• Sjáland – eftirlit og ræsting í karlaklefa
Sigurhæð
• Starfsmaður 50 – 60% starfshlutfall

Við erum að ráða flugmenn!

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

Við leitum að lífsglöðum og hæfum einstaklingum, jafnt konum sem körlum. Umsóknarfrestur er til og með 30. júlí
2017. Þú sækir um starfið á heimasíðunni okkar, airicelandconnect.is/umsokn, þar sem þú finnur líka allar upplýsingar
um hæfniskröfur og fylgigögn.

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

GARÐATORGI 7 • SÍMI 525 8500 • GARDABAER.IS

Við hlökkum til að heyra frá þér!

GRINDAVÍKURBÆR

GRINDAVÍKURBÆR

Sálfræðingur
Skólaþjónusta Grindavíkurbæjar óskar eftir að ráða
sálfræðing tímabundið í 50% starf vegna fæðingarorlofs. Ráðningartími er 15. október 2017 til 1. júlí 2018.
Helstu verkefni og ábyrgð:
Greining og ráðgjöf vegna nemenda í leik- og grunnskóla,
forvarnarstarf í leik- og grunnskóla með áherslu á sjálfbærni
skólanna á lausn mála sem upp koma. Stuðningur við stjórnendur og starfsfólk leik- og grunnskóla vegna mála einstaklinga
og námshópa.

ENNEMM / SÍA / NM82916

> Vefstjóri í markaðsdeild

wHæfniskröfur

Samskip óska eftir hugmyndaríkum og lausnamiðuðum vefstjóra í markaðsdeild sína. Vefstjóri er
ábyrgur fyrir framsetningu, rekstri, þróun og uppbyggingu á vefsvæðum fyrirtækisins sem notuð
eru af fjölbreyttum hópi notenda.
Helstu verkefni:
• Ábyrgð á skipulagi, viðhaldi og þróun vefsvæða fyrirtækisins
• Að samþætta breytingar á þjónustuvef við vefsíður og
þarfir viðskiptavina
• Markaðstengd málefni í þróun vefja og vefkerfa með tilliti
til viðskiptavina og starfsmanna
• Aðstoð og þróun á SharePoint-vef
• Umsjón með samfélagsmiðlum
• Vinna við CRM-kerfi félagsins

Hæfnikröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Mjög gott vald á íslensku og ensku
• Gott auga fyrir hönnun og framsetningu
efnis fyrir vef
• Haldgóð þekking á veftækni
• Reynsla af verkefnastjórnun
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum

Leitað er að áhugasömum einstaklingi sem hefur frumkvæði og metnað til að ná árangri og er enn fremur lipur í mannlegum
samskiptum. Starfinu kunna að fylgja ferðalög.
Umsækjendur eru beðnir um að skila inn ítarlegri ferilskrá ásamt greinargóðu kynningarbréfi.
Sótt er um starfið á vef Samskipa, www.samskip.is. Umsóknarfrestur er til og með 16. júlí nk.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna Guðný Aradóttir forstöðumaður Markaðs- og samskiptadeildar í
anna.gudny.aradottir@samskip.com
Samskip eru alþjóðlegt flutningafyrirtæki sem býður flutningalausnir og tengda þjónustu á landi, sjó og í lofti með
hagkvæmni að leiðarljósi. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum faglega ráðgjöf og heildarlausnir á sviði flutninga
og flutningatengdrar þjónustu. Við höfum á að skipa fjölbreyttum hópi starfsfólks sem vinnur ávallt með frumkvæði,
samheldni og þekkingu að leiðarljósi. Við leggjum áherslu á markvissa fræðslu og þjálfun starfsfólks. Öryggis- og
heilbrigðismál starfsfólks eru okkur mikilvæg og bjóðum við upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu.

•
•
•
•
•

Sálfræðimenntun og réttindi til að starfa sem sálfræðingur
Þekking á þroska og þroskafrávikum barna
Þekking og reynsla við beitingu helstu greiningarprófa í
skólum
Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum
Hæfni í mannlegum samskiptum og áhugi á teymisvinnu

Skólaþjónustan tilheyrir félagsþjónustu- og fræðslusviði
Grindarvíkurbæjar og heyrir undir sviðsstjóra. Þjónustan er
innt af hendi í tveimur teymum, annars vegar skólaþjónustuteymi og hins vegar félagsþjónustuteymi og er rík áhersla
lögð á þverfaglegt samstarf á milli teymanna. Auk sálfræðings
sem nú eru auglýst til umsóknar starfa á sviðinu lögfræðingur,
sálfræðingur, sérkennari/leikskólaráðgjafi, félagsráðgjafar
og talmeinafræðingur.
Í Grindavík búa um 3.270 einstaklingar og er hlutfall barna um
27% af íbúum. Í sveitarfélaginu eru tveir leikskólar og einn
grunnskóli og rekur sveitarfélagið eigin sérfræðiþjónustu fyrir
skólana. Þá rekur sveitarfélagið eigin félagsþjónustu og barnavernd en er í samvinnu við önnur sveitarfélög á Suðurnesjum vegna þjónustu við fatlað fólk.
Umsókn ásamt ferilskrá skal berast eigi síðar en 13. ágúst
2017 á bæjarskrifstofur Grindavíkurbæjar að Víkurbraut 62,
240 Grindavík. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttafélags og Sambands íslenskra sveitarfélaga.
Nánari upplýsingar um störfin veita Nökkvi Már Jónsson,
sviðsstjóri (nmj@grindavik.is/420-1100) og Ingibjörg María
Guðmundsdóttir, yfirsálfræðingur (ingamaria@grindavik.
is/420-1100).
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ERT ÞÚ SNYRTIPINNI?
Þá er AÞ-Þrif að leita að þér

Stundvísum og drífandi aðila á aldrinum
20–40 ára með bílpróf og hreint sakavottorð.
Verður að vera íslensku- eða enskumælandi.
Krefjandi starf í fjölþjóðlegu umhverfi.

FAGMENNSKA
ÞJÓNUSTULUND
HEIÐARLEIKI

Skjalastjóri óskast
Rannís óskar eftir skjalastjóra í 50% starf. Starfið felur í sér umsjón með skjalastjórnunarkerfi og
skjalastjórnunarstefnu Rannís, þjónustu við starfsfólk stofnunarinnar, miðlun þekkingar og fræðslu.

Mj

F

Atvinnu- og þróunarstjóri Fjarðabyggðar
Laus er til umsóknar staða atvinnuog þróunarstjóra Fjarðabyggðar.
Starfssvið:
· Stýring atvinnu- og viðskiptaþróunarverkefna með
áherslu á hafnsækna starfsemi sveitarfélagsins.
· Stefnumótun vegna atvinnuþróunartækifæra.
· Markaðs-, kynningar- og gæðamál er tengjast
hafnsækinni starfsemi.
· Greining, úttektir og tillögugerð varðandi innviði
samfélagsins.
· Samskipti við fyrirtæki, félagasamtök, íbúa og aðra
hagaðila vegna atvinnumála.
· Aðkoma að skipulagsmálum sem lýtur að
atvinnuuppbyggingu í sveitarfélaginu.
Menntunar- og hæfniskröfur:
· Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
· Reynsla og þekking á atvinnu- og
viðskiptaþróunarverkefnum er kostur.
· Þekking á stefnumótandi áætlanagerð og gerð
rekstrar- og fjárhagsáætlana er kostur.
· Reynsla og þekking á málefnum sveitarfélaga er kostur.
· Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
· Framúrskarandi hæfni í bæði mannlegum samskiptum
og miðlun upplýsinga í töluðu og rituðu máli.
Umsóknarfrestur er til og með 19. júlí nk.
Launakjör taka mið af launakerfi sviðsstjóra hjá
sveitarfélaginu.
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til þess að sækja um
stöðuna.
Frekari upplýsingar um starfið veitir Páll Björgvin
Guðmundsson, bæjarstjóri, í síma 470-9000.
Umsóknum skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni
viðkomandi í starfið.
Sótt er um starfið í Íbúagátt Fjarðabyggðar eða umsókn
send bréfleiðis á Fjarðabyggð, Hafnargötu 2,
730 Fjarðabyggð, merkt „Atvinnu- og þróunarstjóri“
og póststimpluð 19. júlí í síðasta lagi.
Fjarðabyggð er stærsta sveitarfélagið á Austurlandi og 10. stærsta
sveitarfélag landsins. Veruleg uppbygging hefur átt sér stað í Fjarðabyggð á liðnum árum, bæði í þjónustu og atvinnulífi. Í sveitarfélaginu
er hátt þjónustustig, framúrskarandi skólar ásamt öflugu menningar-,
afþreyingar-, og íþróttastarfi. Náttúran er stórbrotin bæði til að njóta
og til útivista. Íbúar sveitarfélagsins eru um 4700 talsins í sex byggðarkjörnum. Þú ert á góðum stað í Fjarðabyggð.

FJARÐABYGGÐ
fjardabyggd.is

Menntunar- og hæfniskröfur:
l Háskólamenntun á sviði skjalastjórnunar og/eða haldbær reynsla á sviði skjalastjórnunar
l Þekking á GoPro.net eða sambærilegu kerfi áskilin
l Skipulögð og öguð vinnubrögð og færni til að tjá sig í ræðu og riti
l Góð íslenskukunnátta
l Góð kunnátta í ensku og einu Norðurlandamáli
l Góð samskiptafærni áskilin
l Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
l Samviskusemi og metnaður til að ná árangri í starfi með því að veita góða þjónustu
Upplýsingar um starfið veitir Herdís Þorgrímsdóttir, sviðstjóri rekstrarsviðs,
herdis.thorgrimsdottir@rannis.is.
Umsóknarfrestur er til klukkan 16 fimmtudaginn 10. ágúst 2017
Umsækjendur sækja um starfið í gegnum heimasíðu Rannís:
www.rannis.is/starfsemi/laus-storf/ undir tenglinum: Skjalastjóri.
Þar er einnig að finna nánari upplýsingar um starfið.
Hlutverk Rannís er að treysta stoðir íslensks þekkingarsamfélags með stuðningi við rannsóknir, nýsköpun, menntun
og menningu. Rannís styður þekkingarsamfélagið með rekstri samkeppnissjóða, aðstoð og kynningu á alþjóðlegum
sóknarfærum og samstarfsmöguleikum. Stofnunin er náinn samstarfsaðili Vísinda- og tækniráðs, en hlutverk Rannís
er að veita faglega aðstoð og þjónustu við undirbúning og framkvæmd Vísinda- og tæknistefnu ráðsins. Stofnunin
leggur áherslu á samstarf stjórnvalda og hagsmunaaðila.

Borgartúni 30, 105 Reykjavík,
sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is

Starfsmaður óskast í veiðieftirlit í Hafnarfirði
Fiskistofa óskar eftir að ráða metnaðarfullan og jákvæðan starfsmann í veiðieftirlit í Hafnarfirði. Mannauður Fiskistofu er
grunnstoðin í starfsemi hennar og er lögð mikil áhersla á starfsþróun, teymisvinnu og þekkingarmiðlun.

Starfandi veiðieftirlitsmenn er nær eingöngu karlar og er því athygli kvenna sérstaklega vakin á starfinu í þeim tilgangi að jafna
kynjahlutföll í starfsgreininni, sbr. 3. mgr. 26. gr. laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.
Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Eftirlit á sjó, en í því felst m.a. lengdarmæling á
fiski og tillögugerð um lokanir veiðisvæða, eftirlit
með aflasamsetningu, veiðarfærum, hlutfalli
smáfisks í afla og brottkasti afla. Þá fylgjast
veiðieftirlitsmenn einnig með því að afladagbækur
séu rétt útfylltar og séu í samræmi við veiðar og
afla um borð.

•
•
•
•

• Eftirlit í landi, en það felur m.a. í sér eftirlit með
löndun, vigtun og skráningu afla, eftirlit með
veiðarfærum og aflasamsetningu, lengdarmælingar á afla og eftirlit með færslu afladagbóka.
Eftirlit með löndunum erlendra skipa og úttektir á
afurðum vinnsluskipa ásamt skrifstofustörfum s.s.
skýrslugerð þegar vettvangsstörfum lýkur, að
fylgjast með löndunum og skráningum í
aflaskráningarkerfi Fiskistofu og öflun gagna vegna
brotamála sem upp koma.

Haldgóð reynsla af störfum í sjávarútvegi.
Góð íslensku-, ensku- og tölvukunnátta er áskilin.
Gott heilsufar.
Sjálfstæði, fagmennska og nákvæmni
í vinnubrögðum.
• Sanngirni og háttvísi.
• Mjög góð hæfni í samskiptum nauðsynleg.
• Menntun sem nýtist í starfi s.s. skipstjórnarréttindi,
stúdentspróf eða iðnmenntun æskileg.

Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun með sex starfsstöðvar um land allt og eru höfuðstöðvar á Akureyri. Stofnunin annast stjórnsýslu á sviði sjávarútvegs
og lax- og silungsveiði ásamt því að safna og vinna úr upplýsingum um þá málaflokka. Nánari upplýsingar um Fiskistofu má finna á www.fiskistofa.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir
Hildur Ösp Gylfadóttir mannauðs- og fjármálastjóri í síma 5697900.

Ferilskrá sem hefur að geyma ítarlegar upplýsingar um menntun, fyrri störf, umsagnaraðila og annað sem máli kann að skipta
sendist á netfangið starf@fiskistofa.is merkt „Veiðieftirlitsmaður Hafnarfjörður“

Umsóknarfrestur er til og með 24. júlí 2017
Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við SFR.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. regla
nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum, sem settar eru samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. laga nr.
70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.

Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun með sex starfsstöðvar um land allt og eru höfuðstöðvar á Akureyri.
Stofnunin annast stjórnsýslu á sviði sjávarútvegs og lax- og silungsveiði ásamt því að safna og vinna úr upplýsingum
um þá málaflokka. Nánari upplýsingar um Fiskistofu má finna á www.fiskistofa.is.

H N OTSKÓ GUR grafís k h önnun

Áhugasamir sæki um á www.ath-thrif.is
eða sendi umsókn á gerda@ath-thrif.is

AFGREIÐSLA

LYFJAFRÆÐINGUR
Hraunbergsapótek óskar eftir lyfjafræðingi. Vinnutími og
starfshlutfall eftir samkomulagi
Hæfniskröfur:
Háskólapróf í lyfjafræði og gilt starfsleyfi
Framúrskarandi samskiptahæfni og jákvætt viðmót
Hreint sakavottorð
Umsóknarfrestur er til 31.7.2017
Nánari upplýsingar um starfið gefur Hjörtur, leyfishafi í
síma 530-9500.
Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á netfangið
info@hraunbergsapotek.is merkt „Lyfjafræðingur“

Hraunbergsapótek óskar eftir starfsmanni í starf við afgreiðslu.
Vinnutími og starfshlutfall samkomulag. Starfið felst meðal
annars í ráðgjöf til viðskiptavina um val á vörum í verslun,
afgreiðslu á kassa, afhendingu lyfja gegn lyfseðli, afgreiðslu á
lausasölulyfjum og ráðgjöf um val og notkun þeirra.
Hæfniskröfur:
Reynsla af verslunarstörfum er nauðsynleg og reynsla úr
apóteki er mikill kostur.
Góð þjónustulund, hreint sakavottorð og stúdentspróf eða
sambærileg menntun. Lágmarksaldur er 20 ár.
Umsóknarfrestur er til 31.7.2017
Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á netfangið info@
hraunbergsapotek.is merkt „Afgreiðslustarf“

Framtíðarstörf í nýrri
og glæsilegri timbursölu
Húsasmiðjunnar í Kjalarvogi
Ábyrgðarsvið

Sala og þjónusta við viðskiptavini í
timbursölu. Tiltekt pantana og önnur
tilfallandi störf.

Hæfniskröfur
•

Þekking á byggingavörum kostur

•

Lyftarapróf kostur en ekki skilyrði

•

Góð íslenskukunnátta

•

Samskiptahæfni

•

Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð

Húsasmiðjuna einkennir góður
starfsandi og gott og öruggt
stafsumhverfi

Laus störf
hjá Kópavogsbæ
Leikskólar

· Leikskólakennari á Rjúpnahæð
· Sérkennari á Marbakka
· Leikskólakennari á Marbakka
· Leikskólakennari á Baug
· Leikskólakennari á Kópahvoli
· Aðstoðarleikskólastjóri á Kópahvoli
· Leikskólakennari á Austurkór
· Sérkennari á Austurkór
· Deildarstjóri á Austurkór
· Aðstoðarleikskólastjóri á Austurkór
· Leikskólakennari á Læk
· Starfsmaður í sérkennslu á Læk
Grunnskólar

· Frístundaleiðbeinendur í félagsmiðstöðvar
Kópavogs

· Frístundaleiðbeinendur í dægradvöl
Vatnsendaskóla

· Stærðfræðikennari á unglingastigi í
Álfhólsskóla

· Umsjónarkennari á yngsta stigi í Álfhólsskóla

Umsóknir berist fyrir
16. júlí í netfangið
atvinna@husa.is

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

Æskilegt að viðkomandi
sé 20 ára eða eldri
og geti hafið störf
í byrjun ágúst.

Kópavogsbær
kopavogur.is

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

Byggjum á betra verði

Móttökuritari hjá VIRK
Við leitum að metnaðarfullum og þjónustulunduðum móttökuritara til
starfa á mannauðssviði VIRK. Móttökuritarar sinna símsvörun, skráningum og bókunum ásamt fjölbreyttum verkefnum.

ATARNA

Helstu verkefni
•
•
•
•
•

Móttaka einstaklinga í þjónustu
Skráningar og bókanir
Upplýsingagjöf og svörun fyrirspurna
Ýmis skrifstofuverkefni
Önnur verkefni í samráði við yfirmann

Menntunar- og hæfnikröfur
•
•
•
•
•
•
•
•

Stúdentspróf eða sambærilegt
Reynsla af almennum skrifstofustörfum
Rík þjónustulund og góð samskiptafærni
Stundvísi og góð ástundun
Góð almenn tölvukunnátta
Góð íslensku- og enskukunnátta
Jákvætt viðhorf og sveigjanleiki
Frumkvæði og metnaður í starfi

Hlutverk VIRK er að efla starfsgetu einstaklinga í kjölfar veikinda eða slysa
með árangursríkri starfsendurhæfingarþjónustu. VIRK hefur í samstarfi
við fagaðila, fyrirtæki og stofnanir skilað samfélagslegum ávinningi með aukinni þátttöku einstaklinga á vinnumarkaði og er leiðandi í
rannsóknum og þróun á sviði starfsendurhæfingar. Að VIRK standa öll
helstu samtök launamanna og atvinnurekanda á vinnumarkaði.

VIRK er metnaðarfullur vinnustaður þar sem lögð er áhersla á jákvæðan
starfsanda og sterka liðsheild. VIRK kappkostar að skapa jákvæða menningu
með traustu fagfólki. Gildi VIRK eru fagmennska, virðing og metnaður og er
starfsfólk hvatt til að hafa gildin að leiðarljósi í störfum sínum.

Nánari upplýsingar um VIRK
er að finna á virk.is
Upplýsingar veita:
Geirlaug Jóhannsdóttir
geirlaug@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 16. júlí n.k.
Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og
einnar blaðsíðu kynningarbréf þar sem
gerð er grein fyrir því hvernig viðkomandi
uppfyllir hæfniskröfur starfsins.

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

Sjúkraþjálfari,
íþróttafræðingur,
stoðtækjafræðingur

Hjúkrunarfræðingur óskast í 50% hlutastarf
við Heilsugæsluna Lágmúla.
Umsóknir og fyrirspurnir sendist á
atvinna@hglagmuli.is fyrir 20. júlí n.k.

Við hjá Flexor sérhæfum okkur í stoðkerfisvandamálum og bjóðum
upp á alhliða þjónustu á einum stað. Verslun Flexor veitir þjónustu
við val á réttum skóbúnaði fyrir vinnuna, göngu, skokk eða hlaup.

Verkefnastjóri

Við leitum að einstaklingi sem hefur brennandi áhuga á að vinna
með fagfólki við að finna lausnir sem hjálpa fólki að njóta sín til
fulls í daglegu lífi, við veljum skóbúnað eftir fótlagi og niðurstigi,
erum með mikið af hitahlífum og spelkum sem og öðrum
stoðkerfisvörum.

Við leitum að kraftmiklum einstaklingi til að
stýra byggingarsvæði.
Æskilegt er að viðkomandi sé iðnmeistari eða með
tæknimentun og reynslu af stjórnun vinnusvæðis.

Ef þú ert þjónustulunduð, jákvæð og opin manneskja og ert menntaður sjúkraþjálfari, íþróttafræðingur eða hefur aðra sambærilega
menntun, þá gætum við verið að leita að þér.

Verkstjóri

Við leitum að duglegum einstaklingi til vinna við
verstjórn á byggingarsvæði.
Farið er fram á reynslu af verkstjórn
í byggingarvinnu.

Við leitum að einstaklingum í 70–100% starf.
Umsóknarfrestur er til og með 16. júlí 2017.
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist til starf@flexor.is, merkt Flexor.

Smiðir

Leitum að duglegum smiðum til margskonar
verkefna í mælingu.
Næg verkefni.

Tækjamaður

Orkuhúsinu / Suðurlandsbraut 34
Sími 517 3900 / flexor.is

Leitum að duglegum tækjamanni með réttindi til að
vinna á skotbómulyftara á byggingasvæði.
Upplýsingar veitir Reynir í síma 696 0199.

RÁÐNINGAR

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu,
getu og reynslu starfsmanna.
Hver einstök ráðning er mikilvæg
fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis
og viðkomandi einstaklings að vel
takist til.

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.

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is
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Stálorka

Stýrimaður
Vinnslustöðin hf óskar eftir að ráða í stöðu
yfirstýrimanns á Kap II VE 7.
Skipið er á netaveiðum, grálúðunetum og fer svo á aðrar
netaveiðar.
Viðkomandi þarf að hafa full skipstjórnarréttindi
á fiskiskip yfir 45 m.

óskar eftir lærðum málmiðnaðarmönnum eða mönnum
vönum málmsmíði, aðal starfssvið eru viðgerðir og
endurbætur á skipum, einnig vantar menn vönum smíði
á ryðfrýu stáli.
Vinnutími 7:30 til 17:00 og á föstudögum 7:30 til 13:00
Hægt er að senda inn umsóknir á stalorka@simnet.
is eða hafa samband við Benedikt á vinnutíma í síma
8927687

Umsækjendur hafi samband í síma 869 8681
eða í tölvupósti: sverrir@vsv.is

Lausar stöður við Grunn- og tónskólann á Hólmavík skólaárið 2017-2018
• Staða íþróttakennara.
Um er að ræða kennslu og þjálfun í samstarfi skólans
og íþróttahreyfingarinnar á svæðinu. Kennslugreinar:
skólaíþróttir, sund, skólahreysti og þjálfun íþróttgreina.

Um er að ræða samkennslu í 8. – 10. bekk. Meðal
kennslugreina: íslenska, stærðfræði, samfélagsgreinar
og náttúrugreinar.
• Staða tónlistarkennara - Auglýst til eins árs.
Kennslugreinar: gítar, rafmagnsgítar, bassi og trommur.

Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Stofnun

Grunnskólinn á Hólmavík

• Staða umsjónarkennara í unglingadeild
- Auglýst til eins árs.

Starfatorg.is
Starf

Sveitarfélagið Strandabyggð auglýsir
eftirfarandi störf laust til umsóknar

Staður

Embætti skólameistara FÁ
Mennta- og menningarmálaráðuneyti Reykjavík
Embætti rektors MR
Mennta- og menningarmálaráðuneyti Reykjavík
Lögfræðingur/stjórnmálafræðingur Skrifstofa Alþingis
Reykjavík
Emb.prests,Dómkirkjuprestakall Biskupsembættið
Reykjavík
Veiðieftirlitsmaður
Fiskistofa
Hafnarfjörður
Heilsugæslulæknir
Heilsugæslan Sólvangi
Hafnarfjörður
Hjúkrunarfræðingur í heimahj.
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Kópavogur
Almennur læknir
Heilsugæslan Seltjarnarnesi
Seltjarnarnes
Sérfræðingur í stefnum. og fjárm. Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Reykjavík
Vaktavinnumaður
Landspítali, flutningar
Reykjavík
Akstursstarf
Landspítali, flutningar
Reykjavík
Sjúkraliði
Landakot, öldrunarlækningadeild
Reykjavík
Ræstingar, sumarafleysing
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Seyðisfjörður
Teymisstjóri í framhaldsskólam. Menntamálastofnun
Reykjavík
Starfsmaður í flutningaþjónustu Landspítali, flutningar
Reykjavík
Hagfræðingur/viðskiptafræðingur Samkeppniseftirlitið
Reykjavík
Hjúkrunardeildarstjóri
Landakot, útskriftardeild
Reykjavík
Hjúkrunardeildarstjóri
Landakot, öldrunarlækningadeild
Reykjavík
Gagnagrunnstjóri
Háskóli Íslands, Miðstöð í lýðheilsuvís. Reykjavík
Sjúkraliði
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Seyðisfjörður
Aðstoðarfólk í aðhlynningu
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Seyðisfjörður
Lektor í ljósmóðurfræði
Háskóli Íslands, heilbrigðisvísindasvið Reykjavík
Aðalvarðstjóri
Lögreglustj.á Norðurlandi eystra
Akureyri
Hjúkrunarfræðingur
Landspítali, bráðageðdeild
Reykjavík
Aðstoðardeildarstjóri
Landakot, öldrunarlækningadeild
Reykjavík
Hjúkrunarfræðingur
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Dalvík
Hjúkrunarfræðingur
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Blönduós
Aðstoðarmaður yfirdýralæknis
Matvælastofnun
Selfoss
Héraðsdýralæknir Austurumd.
Matvælastofnun
Egilsstaðir
Emb.prests í Keflavíkurprestakalli Biskupsstofa
Keflavík
Náttúru- eða lífeindafræðingur
Tilraunast. Háskóla Íslands að Keldum Reykjavík
Eftirlitsdýralæknir
Matvælastofnun
Reykjavík
Hjúkrunarfræðingur
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Djúpivogur
Sérfræðilæknar
Landspítali, svæf.- og gjörgæslulækn. Reykjavík
Framhaldsskólakennari, viðsk.
Fjölbrautaskólinn í Garðabæ
Garðabær
Framhaldsskólakennari, stærðfr. Fjölbrautaskólinn í Garðabæ
Garðabær
Sálfræðingur
Ríkislögreglustjóri
Reykjavík
Fulltrúi við nemendaskrá
Háskólinn á Akureyri
Akureyri
Framhaldsskólakennarar
Menntaskólinn á Egilsstöðum
Egilsstaðir
Læknir
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Borgarnes
Líffræðingur/lífeindafræðingur
Tilraunast. Háskóla Íslands að Keldum Reykjavík
Sérhæfður rannsóknamaður
Tilraunast. Háskóla Íslands að Keldum Reykjavík

Nr. á vef
201707/1168
201707/1167
201707/1166
201707/1165
201707/1164
201707/1163
201707/1162
201707/1161
201707/1160
201707/1159
201707/1158
201707/1157
201707/1156
201707/1155
201707/1154
201707/1153
201707/1152
201707/1151
201707/1150
201707/1149
201707/1148
201707/1147
201707/1146
201707/1145
201707/1144
201707/1143
201707/1142
201707/1141
201707/1140
201707/1139
201707/1138
201707/1137
201707/1136
201707/1135
201707/1134
201707/1133
201706/1132
201706/1131
201706/1130
201706/1129
201706/1128
201706/1127

Umsækjendur þurfa að hafa kennsluréttindi í grunnskóla. Leitað er eftir einstaklingum með góða skiulagshæfileika og mikla hæfni í mannlegum samskiptum.
Reynsla af samkennslu árganga og áhugi á þróunarstarfi eru mikilvægir eiginleikar. Umsækjendur skulu
hafa hreint sakavottorð.
Laun eru samkvæmt kjarasamningum Launanefndar
sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands
Umsóknarfrestur er til 15. júlí 2017.
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

Strandabyggð leitar að öflugum starfsmanni á skrifstofu sveitarfélagsins.

Starf á skrifstofu Strandabyggðar
Markmið og verkefni
• Símavarsla og móttaka og upplýsingagjöf
• Vinnsla í bókhaldi, reikningagerð og innheimta
• Launavinnsla
• Umsjón með vef
• Skjalavarsla og skipulag
Menntun, færni og eiginleikar
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun sem nýtist í
starfi eða starfsreynslu sem vega má að jöfnu
• Góð samskiptafærni, skipulagsfærni og nákvæmni
í vinnubrögðum
• Frumkvæði og jákvætt hugarfar
• Hvetjandi og góð fyrirmynd
Um er að ræða fjölbreytt starf þar sem skipulagðir og
töluglöggir einstaklingar með góða samskiptafærni ættu
að blómstra.
Umsóknarfrestur er til 15. júlí og skulu umsóknir ásamt
ferilskrá berast skrifstofu Strandabyggðar, Höfðagötu 3,
510 Hómavík eða á netfangið
strandabyggd@strandabyggd.is.
Nánari upplýsingar um starfið og sveitarfélagið er að
finna á vefsíðunni www.strandabyggd.is.
Íbúar Strandabyggðar eru rétt innan við 500 og er Hólmavík þéttbýlisstaður sveitarfélagsins. Atvinnulífið er fjölbreytt og skólastarf öflugt.
Félagsstarf í sveitarfélaginu er fjölbreytt og þar er hugað að því að
allir aldurshópar fái notið sín til fullnustu. Góð aðstaða er til íþróttaiðkunar og menningarlíf er kraftmikið og fjörugt allt árið um kring.

Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is
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Starfskraftur óskast

REIKNINGAGERÐ

Verslunarstarf
Óskum eftir starfsmanni í
sérverslun með gluggatjöld.

Íslenska Gámafélagið leitar að starfsmanni
til að starfa á fjármálasviði fyrirtækisins

Vinsamlegast sendið umsóknir
til ok@non.is eða síma 897 3047

Menntunar og hæfniskröfur:

Helstu verkefni:
•
•
•
•

Suðurlandsbraut 6
www.nutima.is

Reikningagerð
Innsláttur
Bókun og skönnun
Samskipti við viðskiptavini

•
•
•
•

Menntun eða reynsla sem nýtist í starfi
Góð tölvukunnátta og þekking á Axapta er kostur
Sjálfstæð, nákvæm og skipulögð vinnubrögð
Jákvætt viðhorf og góð þjónustulund

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigrún Guðjónsdóttir yfirmaður reikningagerðar, sigrun@gamur.is.
Umsóknir óskast á heimasíðu fyrirtækisins, https://umsokn.gamur.is, en umsóknarfrestur er til og með 28. júlí.

Hjá Íslenska gámafélaginu starfa 250 manns víða um land en fyrirtækið býður viðskiptavinum sínum upp á heildarlausnir
á sviði umhverfisþjónustu. Fyrirtækið hefur hlotið jafnlaunavottun VR og starfar eftir jafnlauna- og jafnréttisstefnu.
Fyrirtækið hvetur konur jafnt sem karla að sækja um starfið.
Mannauðsstefna fyrirtækisins sækir stuðning í heimspeki fisksins ,,Fish Philosophy“. Mannauðsstefnan lýsir vilja fyrirtækisins
til að vera framúrskarandi vinnustaður þar sem metnaðarfullt starf er unnið af jákvæðu, samstilltu og ábyrgu fólki í anda jafnræðis.

Starf yfirmanns tæknideildar
Stykkishólmsbæjar er laust
til umsóknar.

• Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi menntun og
löggildingu samkvæmt ákvæðum 8. og 25.grein mann
virkjalaga nr.160/2010 og uppfylli kröfur 7. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
• Reynsla af stjórnun verklegra framkvæmda mikilvæg..
• Þekking og reynsla af úttektum og mælingum.
• Þekking á lögum um mannvirki, skipulagslögum og
byggingarreglugerð.
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur.
• Hæfni í mannlegum samskiptum, góðir samstarfs- og
samskiptahæfileikar.
• Hæfni til þess að tjá sig í ræðu og riti á íslensku.
• Góð almenn tölvukunnátta.
Umsókn á að fylgja greinargóð starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Laun eru samkvæmt kjarasamningum stéttarfélaga við
Samband íslenskra sveitarfélaga.
Umsækjendur eru beðnir um að senda umsókn á netfangið
sturla@stykkisholmur.is eigi síðar en 31. júlí nk. Umsókninni
þarf að fylgja greinargott yfirlit yfir nám og störf þar sem
umsækjandi gerir sérstaklega grein fyrir hæfni til starfans
út frá ofangreindum hæfnikröfum. Umsækjendur eru beðnir
um að tilgreina a.m.k. tvo umsagnaraðila í umsókn sinni.
Nánari upplýsingar veitir Sturla Böðvarsson , bæjarstjóri Stykkishólmi í síma 433-8100/863-8888 eða tölvupósti
sturla@stykkisholmur.is.
Stykkishólmi, 7. júlí 2017
Sturla Böðvarsson

577 5757

Áberandi óskar eftir að ráða:
Sölumann
Sjálfstæðan, duglegan og umfram allt þjónustulipran sölumann.
Meðal verkefna eru almenn sölustörf, viðhald viðskiptatengsla
og öﬂun nýrra viðskiptavina.

Samkvæmt auglýsingunni er starfssvið byggingarfulltrúa
eftirfarandi:

Menntunar- og hæfniskröfur:

gamur.is

Viltu vinna fjölbreytta vinnu
á líﬂegum vinnustað?

Stykkishólmsbær auglýsir lausa til umsóknar stöðu yfirmanns tæknideildar Stykkishólmsbæjar sem jafnframt
er byggingar- og skipulagsfulltrúi. Undir tæknideild fellur
rekstur áhaldahúss, rekstur fasteigna Stykkishólmsbæjar
og mannvirkja Stykkishólmshafnar. Um er að ræða mjög
spennandi starf í áhugaverðu samfélagi. Leitað er eftir
öflugum og metnaðarfullum einstaklingi sem er reiðubúinn
að þróa starfið á traustum grunni.. Byggingarfulltrúi ber
m.a. ábyrgð á skráningu mannvirkja, úttektum, staðfestingu eignaskiptayfirlýsinga, gjaldtöku, skráningu, varðveislu
og miðlun upplýsinga um mannvirki til íbúa. Ráðið verður
í starfið frá og með 1.september n.k. eða eftir nánara samkomulagi Um er að ræða 100% starf og er umsóknarfrestur
til og með 31. júlí nk.

• Framkvæmd skipulags- og byggingarmála.
• Áætlanagerð og eftirfylgni, mælingar, úttektir og
útreikningar.
• Undirbúningur- og eftirfylgni funda skipulags- og
byggingarefndar.
• Samstarf við aðila utan og innan stjórnsýslunnar, sem
sinna verkefnum á sviði byggingarmála.
• Umsjón framkvæmda og eignaumsýslu í sveitarfélaginu.
• Önnur verkefni.

Gufunesi

Umsóknir og nánari upplýsingar
Umsóknarfrestur er til 20. júlí n.k.

Skiltagerðamenn
Störﬁn felast í almennri skiltagerð, upplímingu og uppsetningu
skilta. Reynsla af iðnaðarstörfum er kostur s.s. smíðar,
rafvirkjun, blikksmíði o.ﬂ.

Ef þú hefur áhuga á að starfa með okkur
sendu þá umsókn á netfangið
aberandi@aberandi.is

Hæfniskröfur:
- Jákvætt hugarfar
- Þjónustulund
- Sjálfstæð vinnubrögð og útsjónarsemi
- Almennt bílpróf

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 414 1900
Öllum umsóknum verður svarað.

Áberandi hvetur fólk af báðum kynjum og á öllum aldri
til að sækja um.
Um framtíðarstörf er að ræða.

Skipulags- og byggingarfulltrúi Sveitarfélagsins Ölfuss.

Sveitarfélagið Ölfus, auglýsingar um skipulag.
Forstöðumaður á heimili fatlaðs fólks – Selvogsbraut Þorlákshöfn
Sveitarfélagið Ölfus leitar eftir metnaðarfullum og áhugasömum einstaklingi í starf forstöðumanns á
heimili fatlaðs fólks. Á heimilinu er veitt einstaklingsmiðuð aðstoð með áherslu á valdeflingu og sjálfstætt líf. Um er að ræða 100% starf.

Ábyrgðarsvið:
•
•
•
•
•
•
•
•

Faglegt starf og þjónusta við íbúa
Daglegur rekstur heimilisins, stjórnun og starfsmannamál
Innkaup fyrir heimilið
Einkafjármunir íbúa og heimilissjóður samkvæmt umboði
Gerð áætlana fyrir heimilið s.s. launa- og fjárhagsáætlanir
Fjármál og eftirlit með þeim
Meðferð gagna og upplýsinga
Að þjónusta og starfsemi sé í samræmi við lög, reglugerðir og samning sameinuðu þjóðanna.

Hæfniskröfur:
•
•
•
•
•
•
•
•

Þroskaþjálfamenntun og starfsleyfi sem þroskaþjálfi eða önnur sambærileg háskólamenntun sem nýtist í starfi
Reynsla af starfi með fötluðu fólki.
Reynsla af stjórnun og starfsmannamálum æskileg.
Reynsla af skipulagi starfs á sviði þroskaþjálfunar æskileg
Frumkvæði, sjálfstæði og skipulagshæfileikar
Góð samskipta- og samstarfshæfni
Þjónustulund, góð framkoma og snyrtimennska
Þekking á lögum sem snúa að málaflokknum.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.
Nánari upplýsingar um starfið eru veittar af Maríu Kristjánsdóttur, forstöðumanni Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings, sími: 483-4000, netfang
maria@hveragerði.is Umsóknum skal skilað til Sveitarfélagsins Ölfus, Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn eða á netfangið maria@hveragerði.is.
Með umsókn skal skila upplýsingum um nám og starfsferil.
Öllum umsóknum verður svarað. Umsóknarfrestur er til 24. júlí 2017.
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Vestfjarðavegur (60)
um Dynjandisheiði og Bíldudalsvegur (63) frá Bíldudalsflugvelli að Vestfjarðavegi á
Dynjandisheiði í Vesturbyggð
og Ísafjarðarbæ
Drög að tillögu að matsáætlun
Vegagerðin auglýsir hér drög að tillögu að matsáætlun
vegna fyrirhugaðra framkvæmda á Vestfjarðavegi (60) um
Dynjandisheiði og á Bíldudalsvegi (63) frá Bíldudalsflugvelli að Vestfjarðavegi á Dynjandisheiði. Framkvæmdin er
í sveitarfélögunum Vesturbyggð og Ísafjarðarbæ.
Núverandi Vestfjarðavegur er 41,1 km langur en gert er
ráð fyrir að nýr vegur verði 35,4-39,2 km langur, háð leiðarvali. Áætlanir eru um að meta umhverfisáhrif þriggja veglína, þ.e. A, B og C.
Núverandi Bíldudalsvegur er 29,1 km langur en gert er ráð
fyrir að nýr vegur verði aðeins styttri.

Við vinnum að sölu á
eftirtöldum fyrirtækjum:
• Iðnfyrirtæki í smíði úr áli og ryðfríu stáli.
Stærstur hluti starfseminnar er þjónusta við olíufélögin, ýmisskonar smíði
úr áli og þjónustu á stýrikerfum á dælubúnaði olíubíla.
Meginhluti starfseminnar er við fyrirtæki en þó einnig við einstaklinga í
ýmisskonar sér smíði.
Starfsemi fyrirtækisins er í 450fm húsnæði með mikilli lofthæð, fimm
metra háum gegnumkeyrsluhurðum með miklu útiplássi.

ATVINNUAUGLÝSINGAR 13

Vinnum að sölu á þjónustuverkstæði /
smiðju, sérhæft í smíði úr áli og stáli.
• Við leitum að fjárfesti sem hefur áhuga á kaupum á veitingahúsakeðju
í Reykjavík, velta er um 700 milljónir og er reksturinn mjög traustur og
góður. Hér er á ferðinni tækifæri í veitingarekstri sem ekki er mikið háð
ferðamönnum og hefur gengið vel um margra ára skeið

Stærstur hluti starfseminnar er þjónusta við
• Tvær af álitlegustu
bæjarins eru til
sölu hjá og
okkur.þjónustu
olíufélögin
við ísbúðum
ýmisskonar
smíði
• Hönnunar og vörumerkjafyrirtæki með smásölurekstur er til sölu hjá
á tönkum
og dælubúnaði olíubíla ásamt smíði
okkur. Velta um 80 milljónir, miklir möguleikar til aukinna umsvifa.
fyrir
einstaklinga
önnur
fyrirtæki.
Starf• Smásöluverslun
í úthverfiog
á sviði
gourmet þ.e.
matvara í hæsta
gæðaAuðveld kaup, miklirer
möguleikar.
semiflokki.
fyrirtækisins
í 450fm húsnæði með 8
• Nokkur dæmi fyrir fjárfesta í veitingaþjónustu í 101 Reykjavík.
metra
lofthæð, fimm metra háum gegnum• Hestavöruverslun í Reykjavík.
keyrsluhurðum
og miklu útiplássi sem fæst
leigt
eða keypt
með
Við bendum
á heimasíðu
okkarrekstrinum.
www.investis.is þar sem fjárfestar
geta skráð sig og fengið upplýsingar um viðskiptatækifæri í forgangi.

Við erum með kaupendur og fjárfesta að ýmsum gerðum fyrirtækja, við
hvetjum fyrirtækjaeigendur sem eru í söluhugleiðingum til að hafa samband.

Lækjargötu 2, 2. hæð | Sími 546 1100 | investis@investis.is

Markmið framkvæmdarinnar er að opna heilsárshringveg
um Vestfirði með því að bæta samgöngur um Vestfjarðaveg (60) milli norðan- og sunnanverðra Vestfjarða og um
Bíldudalsveg (63) milli Bíldudals og Vestfjarðavegar. Gert
er ráð fyrir að samgöngur á svæðinu verði áreiðanlegri og
öruggari og að framkvæmdin hafi þar með jákvæð áhrif á
samfélagið.

Útboð nr. 20257

Gufustöðin Bjarnarflagi
BJA-85 Endurbætur á byggingu
Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í endurbætur á gömlu
gufustöðinni í Bjarnarflagi í samræmi við útboðsgögn
nr. 20257.
Verkið felst í breytingum innanhús á stöðvarhúsi,
uppsteypu á vélaundirstöðu og rafbúnaðarrými, niðursetningu á forsteyptum undirstöðum og strengjastiga,
auk allrar nauðsynlegrar jarðvinnu og annarrar vinnu
sem tiltekið er og lýst í útboðsgögnum þessum.
Verklok eru 15. apríl 2018.
Útboðsgögn eru aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar, http://utbod.lv.is
Tilboðum skal skila til Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68,
fyrir klukkan 12:00 þriðjudaginn 1. ágúst 2017 þar sem
þau verða opnuð kl. 14:00 sama dag og lesin upp að
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Drög að tillögu að matsáætlun eru kynnt á heimasíðu
Vegagerðarinnar,
http://www.vegagerdin.is/framkvaemdir/umhverfismat/matsaetlun/ samkvæmt reglugerð
1123/2005 um mat á umhverfisáhrifum.
Almenningur getur gert athugasemdir við áætlunina og er athugasemdafrestur til 31. júlí 2017.
Athugasemdir skal
senda með tölvupósti til
helga.adalgeirsdottir@vegagerdin.is eða til Vegagerðarinnar, Miðhúsavegi 1, 600 Akureyri.

Tillaga að deiliskipulagi og fjórar
tillögur að breytingum á deiliskipulagi:
Mosfellsbær auglýsir hér með skv. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010
eftirtalda tillögu að deiliskipulagi og skv. 1. mgr. 43.gr. sömu laga
fjórar tillögur að breytingum á deiliskipulagi:

Langihryggur í Mosfellsdal

Reykjavíkurborg býður til leigu vistheimilið að Víðinesi.
Heildarstærð hússins er 2042,1 m2. Húsið var lagfært árið
2016 og var haldið í upprunalegar innréttingar og herbergjaskipan.
Vistheimilið samanstendur af þremur húsum sem eru
tengd saman með göngum. Eitt hús er átveimur hæðum
en hin eru á einni hæð. Samtals eru um 30 stór herbergi í
húsinu ásamt þjónusturýmum og eldhúsi.
Húsið verður til sýnis miðvikudaginn 12. júlí milli kl. 14 og
15. Tilboðum ásamt upplýsingum um fyrirhugaða notkun
skal skila fyrir kl. 12 þann 17. júlí merkt „Víðines leiga“ í
Borgartún 12-14 í móttöku Reykjavíkurborgar.

Um er að ræða nýtt deiliskipulag. Hugmyndin gengur út á að reisa
einskonar “víkingaveröld” sem gæfi innsýn í það umhverfi sem
menn bjuggu við á þjóðveldisöld (11. og 12. öld). Á lóðinni er gert
ráð fyrir að rísi m.a. þjóðveldisbær, smiðja, stafkirkja, fjós og þingbúðir og ýmis konar önnur mannvirki, allt í fornum stíl.

Upplýsingar veitir Óli Jón Hertervig, netfang :
oli.jon.hertervig@reykjavik.is

Deiliskipulag með Varmá frá Reykjalundarvegi að
Húsadal, lóðin Bjarg

Auglýsing um próf til endurskoðunarstarfa

Breytingin varðar eingöngu lóðina Bjarg og felst í því að heimil
viðbygging stækkar úr 80 fm. í 400 fm. og hámarksbyggingarmagn
er aukið úr 220 fm í 525 fm. Byggingarreitur breytist ekki.

Hraðastaðir I, Mosfellsdal

Breytingin felur í sér að lóðarmörkum lóðarinnar nr. 17 er breytt.
Lóðin nr. 15 helst óbreytt.

Laxatunga 41

Breytingin felur í sér að byggingarreitur lóðarinnar er stækkaður
til norð-vesturs um 3.8 metra. Gert er ráð fyrir tvöfaldri bílageymslu
við norðvesturhlið á þegar byggðu einbýlishúsi. Bílageymslan
verður grafin niður í landið og gerð eins lítið sýnileg í umhverfinu
og mögulegt er. Stærð bílageymslu er 67.5 fm. Að öðru leyti gilda
núverandi skilmálar.

Gerplustræti 17-23

Breytingin felur í sér að íbúðum í húsunum fjórum er fjölgað
samtals úr 32 í 42. Bílastæði eru flutt aftur fyrir húsið norðamegin á
lóðunum. Vestari byggingarreitur á lóð 17-19 færist til austurs um
1.5 metra. Austari byggingarreitur á lóð 21-23 færist til vesturs um
1.5 metra.
Ofangreindar tillögur verða til sýnis í þjónustuveri Mosfellsbæjar
Þverholti 2, frá 8. júlí 2017 til og með 21. ágúst 2017, svo að þeir
sem þess óska geti kynnt sér þær og gert við þær athugasemdir.
Tillögurnar eru einnig birtar á heimasíðu Mosfellsbæjar á slóðinni
mosfellsbaer.is/skipulagsauglysingar
Athugasemdir skulu vera skriflegar og skal senda þær til skipulagsnefndar Mosfells-bæjar, Þverholti 2, 270 Mosfellsbæ, eða í
tölvupósti til undirritaðs eigi síðar en 21. ágúst 2017.
8. júlí 2017, Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar, olafurm@mos.is

Með vísan til laga nr. 79/2008 um endurskoðendur, er
fyrirhugað að halda próf til löggildingar til endurskoðunarstarfa í október 2017 sem hér segir:
Fyrri hluti mánudaginn 9. október
Seinni hluti miðvikudaginn 11. október
Prófin hefjast kl. 9 hvorn dag og standa til kl. 17.
Um efnissvið prófanna vísast til 3. gr. reglugerðar nr.
589/2009 um próf til löggildingar endurskoðunarstarfa.
Próftökugjald er kr. 375.000.Væntanlegir prófmenn skulu skila umsóknum fyrir miðvikudaginn 9. ágúst nk. til prófnefndar. Tilkynningar sendist
formanni prófnefndar, Jóni Arnari Baldurs, Urðarbraut 9,
200 Kópavogi.
Tilkynningu skulu fylgja nafn prófmanns og kennitala,
heimilisfang, tölvupóstfang og staðfesting um að fullnægt
sé skilyrðum 4. og 6. tl. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 79/2008.
Próftakar fá þá sendan reikning fyrir prófgjaldinu sem ber
að greiða fyrir 1. september n.k.
Prófnefndin mun boða til fundar með prófmönnum fyrir lok
ágúst nk.
Reykjavík 8. júlí 2017.
Prófnefnd löggiltra endurskoðenda

ÚTBOÐ
HJÓLREIÐA- OG GÖNGUSTÍGUR,
EYJAFJARÐARSVEIT
1. ÁFANGI
Eyjafjarðarsveit óskar eftir tilboðum í verkið
Hjólreiða- og göngustígur í Eyjafjarðarsveit. Verkið felur
í sér lagningu 7.200 metra hjólreiða- og göngustíg, frá
bæjarmörkum Akureyrar að Hrafnagili, ásamt lengingu
stálröraræsa, endurnýjun og gerð nýrra ræsa undir stíg
og lagfæringar á girðingum.
Nokkrar magntölur:
- Gröftur:
- Efra burðarlag:
- Neðra burðarlag:
- Girðingar:

7.000 m³
10.700 m³
12.700 m³
1.700 m

Verklok eru 1. desember 2017.
Útboðsgögn verða afhent með rafrænum hætti.
Þeir sem óska eftir útboðsgögnum sendi beiðni á
tölvupóstfangið esveit@esveit.is ásamt nafni,
heimilisfangi og síma.
Kynningarfundur fyrir verktaka verður á skrifstofu
Eyjafjarðarsveitar mánudaginn 17. júlí 2017, kl. 11:00
Tilboðum skal skila á Skrifstofu Eyjafjarðarsveitar,
Skólatröð 9, 601 Akureyri fyrir kl.11:00, 31. júlí 2017,
en þá verða þau opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum,
sem þess óska.
Skrifstofa Eyjafjarðarsveitar

intellecta.is
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Hæðargarður 29
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Ingibjörg
Þórðardóttir,
löggiltur
fasteignasali.

Þórður S.
Ólafsson,
löggiltur
fasteignasali.

Ólafur Már
Björg
Ólafsson,
Ágústsdóttir,
löggiltur
skrifstofa
fasteignasali.

Barónsstígur 65

OP

IÐ

HÚ

S

Hæðargarður 29, 108 Reykjavík

Opið hús laugardag 8. júlí frá 13:00 til 13:30
Falleg og björt þriggja herbergja
endaíbúð á fjórðu hæð með skjólgóðum
suðursvölum í góðu og eftirsóttu fjölbýlishúsi með lyftu fyrir eldri borgara, 60
ára og eldri, við Hæðargarð í Reykjavík.
Íbúðin skiptist í forstofu með fataskáp
og parketi á gólfi. Baðherbergi er með
sturtuklefa, hvítri innréttingu og tengi fyrir
þvottavél. Rúmgott svefnherbergi með parketi og miklum fataskápum. Rúmgóð stofa
er opin við eldhús, útgengi á skjólgóðar suðursvalir. Eldhús er með hvítri innréttingu,
borðkrók og glugga. Sjónvarpsherbergi Geymsla er innan íbúðar.
Félagsmiðstöð eldri borgara er rekin i næsta húsi. Þar er hægt að fá hádegismat
virka daga svo og aðra þjónustu sem borgin býður upp á. Verð 45 millj.

Seljavegur 2a – 107 Reykjavík

Falleg og rúmgóð 3ja herbergja íbúð á
1.hæð á góðum stað í vesturbænum.
Íbúðin skiptist í hol með parketi á gólfi,
samliggjandi bjarta setustofa/borðstofu með parketi á gólfi. Eldhús er með
viðarinnréttingu, flotuðu gólfi, borðkrók
og glugga. Rúmgott hjónaherbergi með
fataskápum. Svefnherbergi með flotuðu gólfi og fatahengi. Flísalagt baðherbergi
með litlu baðkari og sturtu. Sameiginlegt þvottahús í kjallara. Stór geymsla í kjallara
fylgir íbúðinni, parket á gólfi, gluggi. Stutt í skóla, leikskóla, verslun og þjónustu.
Göngufæri við miðborgina. Verð 44,9

Opið hús þriðjudag 16:45 til 17:15

Boðagrandi 2a – 107 Rvk.

Fróðaþing 3 – 203 Kópavogur.

Blöndubakki 10,– 109 Rvk.

Mjög falleg og vel skipulögð íbúð
á jarðhæð með tveimur afgirtum
veröndum og stæði í bílageymslu
í nýlegu lyftuhúsi á eftirsóttum
stað í vesturbænum. Íbúðin skiptist
í flísalagða forstofu með fataskápum, stóra stofu opna við
borðstofu með útgengi á verönd,
eldhús. Svefnherbergisgangur er
með parketlögðu holi, tvö rúmgóðum svefnherbergjum bæði með fastaskápum og
fallega innréttuðu baðherbergi með hornbaðkari. Þvottahús er innan íbúðar, þar er
búið að koma fyrir sturtuklefa og upphengdu salerni. Stór geymsla í kjallara og sér
bílastæði í lokaðri bílageymslu. Verð 52,9 millj.

Barónsstígur 65 – 101 Reykjavík

Opið hús mánudag 10. júlí frá kl 17:15 til 17:45

Glæsilegt einbýlishús á þremur hæðum
við Fróðaþing í Kópavogi, samtals að
gólfleti 452,4 fm - Möguleiki á að útbúa
aukaíbúð á jarðhæð. Á neðri hæð er flísalögð forstofa með fataskápum, innangengt
í rúmgóðan bílskúr með gluggum og hefðbundinni inngönguhurð. Gestasalerni við
forstofu. Stórt eldhús með vandaðri innréttingu og útgengi á timburpall, stór stofa
opin við borðstofu. Þrjú svefnherbergi og baðherbergi. Á efri hæð er sjónvarpshol,
hjónaherbergi með baðherbergi og fataherbergi inn af. 3 barnaherbergi, vinnuherbergi, baðherbergi og þvottahús. Kjallarinn sem er fullfrágenginn skiptist í stórt og
opið rými með harðparketi á gólfi. Í kjallara er einnig stór geymsla. Verð: Tilboð

Glæsileg og mikið endurnýjuð íbúð á efstu hæð með miklu útsýni, á eftirsóttum
stað við Skólavörðuholtið. Íbúðin skiptist í stóra stofu með fallegu útsýni, opna við
eldhús. Eldhús er með endurnýjaðri innréttingu, gluggar á tvo vegu, útgengi á svalir.
Rúmgott hjónaherbergi sem var áður tvö barnaherbergi. Barnaherbergi sem væri
unnt að opna við stofu, vængjahurð með frönskum gluggum. Flísalagt baðherbergi
með hvítri innréttingu. Í holi við inngang er skápur með fatahengi og hillum. Nýlagt
eikarparket er á allri íbúðinni nema baðherbergi sem er flísalagt. Í kjallara fylgir
parketlagt íbúðarherbergi með aðgangi að sameiginlegri snyrtingu. Herbergið hentar
til útleigu og gefur ágæta tekjumöguleika. Sérgeymsla í kjallara og lítil geymsla í
útiskúr. Afar falleg íbúð á góðum stað í miðborginni. Verð 53,5 millj.

Góð 3ja herbergja útsýnisíbúð ásamt
aukaherbergi með útleigumöguleika
í vel staðsettu fjölbýlishúsi í Blöndubakka. Eignin er samtals 111,7 fm.
Forstofa með fataskápum, stofa/borðstofa með útgengi á svalir með miklu
útsýni. Hjónaherbergi með fataskápum,
barnaherbergi með fataskáp. Flísalagt
baðherbergi með tengi fyrir þvottavél. Í
kjallara fylgir íbúðinni 12,3 fm herbergi
með aðgengi að baðherbergi með
sturtu, herbergið hentar vel til útleigu. Sameiginlegt þvottahús í kjallara. Í kjallara
fylgir einnig geymsla. Verð 37,9 millj.

Verslun/Skólavörðust.
101 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 68,6 fm
FÆST AFHENT STRAX
Til sölu verslun á besta stað á
Skólavörðustíg. Verslunin er tæpir 70
fm. Lager og góður leigusamningur
fylgir sem gildir til 2024 með forleigurétt. Hægt er að kaupa, verslun
lager og leigusamning eða einungis
bara leigusamning.

Heyrumst

Heyrumst

Hannes Steindórsson

Gunnar Valsson

Löggiltur fasteignasali
Sölustjóri

Sölufulltrúi

699 3702
gunnar@fastlind.is

699 5008
hannes@fastlind.is

Skúlagata 10/Sælukot
340 STYKKISHÓLMUR
STÆRÐ: 37 FM

RÁÐNINGAR

EINBÝLI

HERB:

GULLEGG í Stykkishólmi.
www.airbnb.com. Slærð inn Stykkishólmur og
færð þar upp nokkrar eignir. Ein þeirra heitir
Sælukot, Skúlagata 10, yndislegt lítið hús ásamt
litlu útihúsi sem er fyrir dót sem fylgir rekstrinum.
Sjá myndir – allt innbú fylgir, húsið er nýuppgert, hiti í gólfum, ris, salerni. Mjög rómantískt
gamaldags sem klárlega selur það svona vel,
eins og raun ber vitni. Sælukot er með öll leyfi
sem fylgja húsinu, ásamt 4 og hálfum stjörnum
sem eru topp meðmæli þeirra sem heimsækja.
Stykkishólmur er einn vinsælasti ferðamannastaðurinn á öllu landinu og er þá sérstaklega verið
að tala um úteyjarnar Breiðafjörðinn – Ferjuna
og Flatey en þangað streyma menn. Húsið er
uppbókað 365 daga á ári, hending ef eitthvað
dettur út en þá leigist það strax aftur.

Starfsmenn eru lykill
að árangri allra fyrirtækja.

39.900.000

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.

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is
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Heyrumst

Heyrumst

Stefán Jarl Martin

Hannes Steindórsson

Löggiltur leigumiðlari
Sölufulltrúi

892 9966
stefan@fastlind.is

Löggiltur fasteignasali
Sölustjóri

510 7900
hannes@fastlind.is

VIÐ ERUM
TRAUSTI
PIÐ

O

Kristján Baldursson

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

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir

Lögfræðingur - löggiltur
fasteigna-, fyrirtækjaog skipasali.
S: 779-1929

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir

Hákon Guðmundsson

Aðstoðarmaður
Sölustjóri. Viðskiptafr., fasteignasala.
lögg. fasteigna-,
S: 861-9240
fyrirtækja- og skipasali,
leigumiðlari.
S: 899-5949

Einar P. Pálsson

löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

S

HÚ

PIÐ

O

Guðbjörg
Matthíasdóttir.

Sólveig Regína Biard

Aðstoðarmaður
hdl. Sölufulltrúi.
fasteignasala
Er í námi til löggildingar S: 869-4879
fasteigna-, fyrirtækjaog skipasölu.
S: 899-3984

Bryndís Bára
Eyjólfsdóttir

Bára Daníelsdóttir

Skrifstofustjóri
S: 693-1837
Sölufulltrúi.
Er í námi til löggildingar
fasteigna-, fyrirtækjaog skipasölu.
S: 616-8985

Gylfi Jens Gylfason

Garðar Kjartansson

hdl., löggiltur fasteigna-, Aðstoðarmaður
fyrirtækja- og skipasali. fasteignasala
S: 853-9779
S: 822-5124

S

HÚ

Sjávargrund 8 – 210 Garðabær

Rekagrandi 3 - 107 Reykjavík

Mjög gott 6 herbergja raðhús á þremur hæðum á góðum stað í Garðabænum. Eignin er skráð
191,40 fm. þar af er innangengt úr íbúðinni í bílastæði í bílskýli 20,5 fm. 4 rúmgóð svefnherbergi.
Tvö baðherbergi. Verð: 64,3 millj.

Vel skipulögð og björt 51,9 fm. 2ja herb. íbúð á 2.hæð. Gengið er inn frá bílastæði. Sérgeymsla
fylgir eigninni sem ekki er inni í fermetratölu íbúðar. Einnig er 26,7 fm. bílastæði í lokaðri bílageymslu. Verð: 29,9 millj.

Opið hús í dag kl. 15:00 – 15:30

PIÐ

O

Opið hús þriðjudaginn 11. júlí kl. 17:00 – 17:30

S

HÚ

PIÐ

O

S

HÚ

Hofsvallagata 18 - 101 Reykjavík

Ársalir 1 - 201 Kópavogur

Björt og rúmgóð 3ja herb. íbúð í góðu og snyrtilegu fjölbýli á 1. hæð. Stór herbergi og stofa.
Eldhús er rúmgott með góðri eldhúsinnréttingu. Baðherbergi með glugga. Snyrtileg sameign.
Verð: 38,5 millj.

Rúmgóð og snyrtileg 4ra herb. íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. Íbúðin er öll mjög rúmgóð með þvottahús innan íbúðar. Yfirbyggðar svalir. Húsið er klætt að utan og sameign er mjög snyrtileg.
Verð: 48,9 millj.

Opið hús þriðjudaginn 11. júlí kl. 17:45 – 18:15

Arnarklettur 30 - 310 Borgarnes

Falleg og björt 4ra herbergja 109 fm. íbúð í lyftublokk með sérinngangi. Suður svalir.

Opið hús miðvikudaginn 12. júlí kl. 17:30 – 18:00

Kleppsvegur 120 - 104 Reykjavík

Vel staðsett eign með fallegu útsýni.
Verð: 30,9 millj.

Vel staðsett 3-4 herb. 87,6 fm. íbúð á 4. hæð í fjölbýli með mikla möguleika.
Íbúðin er upprunalega skipulögð sem 4ra herb. Áhugaverð eign fyrir laghenta.
Verð: 35,9 millj.

Bjarkardalur 33 - 260 Reykjanesbær

Bitra Flóahreppi - Ferðaþjónusta

Góð 98,9 fm. 3ja herb. endaíbúð á jarðhæð með sérinngangi í nýlegu fjölbýli.
Rúmgóð herbergi með góðum skápum. Útgengt út á einkaverönd frá hjónaherbergi.
Stofa og eldhús eru samliggjandi.
Verð: 29,9 millj.

Jörðin Bitra í Flóahreppi er staðsett við Þjóðveg 1, u.þ.b. 15 km. austan við Selfoss.
Húsið er með 17 gistiherbergjum, er 581 fm að stærð og stendur á 5 ha. lóð auk þess er u.þ.b.
100 ha. lands á láglendi. Í húsinu er einnig stórt eldhús, borðsalur, setustofa og sameiginleg
aðstaða fyrir gesti. Möguleiki er á fjölgun gistirýma og eins að festa kaup á stærra landi,
ósnortnum ferksvatnsréttindum etc .. Bókunarstaða fyrir gistingu fyrir 2017 er mjög góð.
Tilboð óskast.
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Halldór Már Sverrisson

Fasteignamiðlun

Viðskiptafræðingur
Löggiltur fasteignasali
Löggiltur leigumiðlari
898 5599
halldor@atvinnueign.is

Viðar Marinósson
Löggiltur fasteignasali

Lækjarmelur 8 - Geymsluhúsnæði

Ísak

Viðar

gsm 822 5588

vidar@tingholt.is

Sölustjóri

Lögg. fasteignasali

isak@tingholt.is

KLEPPSVEGUR 54 – REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS
MÁNUD. 10. JÚLÍ
KL. 17:30 TIL 18:00
Ð
I
Í einkasölu 95,9 fm
OP
4. herbergja íbúð á 1.
Hæð, einn stigi upp.
Hér er um að ræða
sjarmerandi íbúð á
vinsælum stað.
Herbergi í risi 9,3 fm.
með sameiginlegu salerni. Stutt í skóla, leikskóla, sundlaug og
alla almenna þjónustu. LAUS VIÐ KAUPSAMNING. Verð 39.5 m

S
HÚ

SKÚTUVOGUR - 104 RVK
Til leigu 100 fm björt skrifstofuhæð á 2. hæð að Skútuvogi.
Rýmið skiptist í opið bjart rými, stórt skrifstofuherbergi/
fundarherbergi, eldhúsaðstaða og salernisaðstaða. Góður
steyptur stigi upp á 2. hæð. Næg bílastæði. Vel staðsett í alfaraleið . VSK - húsnæði.
Atvinnueign - Síðumúla 13, 108 Rvk. - 577 5500 - www.atvinnueign.is

Eignatorg kynnir: Lækjarmelur 8 - Vandað og afar snyrtilegt 134,7
fm. geymsluhúsnæði með millilofti. Um er að ræða endabil með
gluggum til vesturs. Stór innkeyrsluhurð. Afar snyrtileg lóð. Húsið
er stálgrindarhús, klætt með yleiningum. Verð 28,5 m.
Eignin getur verið laus og til afhendingar fljótlega.
Allar nánari uppl. veitir Björgvin Guðjónsson lögg. fast.í
s: 510-3500 / 615-1020 eða bjorgvin@eignatorg.is

IÐ

OP

Til leigu:
Einbýlishús í vesturbænum!
Til leigu fyrir vandláta eitt af glæsilegustu húsum
höfuðborgarinnar sem er 290 fm einbýlishús á besta
stað í vesturbænum, leigist í langtímaleigu og er laust
nú þegar.
Eingöngu traustir leigutakar koma til greina, 6 – 8
svefnherbergi, 2-3 stofur, 4 baðherbergi, nett gym í
kjallaranum með hlaupabretti og róðrarvél. Glæsilegar stofur, arin í aðalstofu, tv í flestum herbergjum,
upphitað plan.
Heitur pottur og glæsileg lóð. Þetta er afar einstök
eign með útsýni m.a. til Bessastaða.
Allar nánari upplýsingar veitir Kristberg Snjólfsson
í síma 8921931

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
Löggiltur fasteignasali

AÐALHEIÐUR
KARLSDÓTTIR
B.E.d.
Löggiltur fasteignasali
GSM 893 2495

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri
Hdl. löggiltur fasteignasali
Löggiltur leigumiðlari

BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON
Lögfræðingur,
Aðstm. fasteignasala
GSM 660 4777

VÍÐIMELUR 50 - REYKJAVÍK

Eignatorg fasteignasala Skipholt 50b, 105 Reykjavík

S
HÚ

Eggert Ólafsson

lögg. fast.
s. 893 1819
eggert@fasteignasalan.is

Miðleiti 1 Bjalla 5C - 103 Rvk.

Opið hús fimmtudag 13. júlí kl. 17:30 – 18:00
IÐ
OP

S

HÚ

Eign sem vert er að skoða.
LAUS VIÐ KAUPSAMNING. Verð 40.9 m

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD.
11 JÚLÍ
KL. 17:30 TIL 18:00
Í einkasölu 88,8 fm 3ja
herbergja íbúð á 1. hæð
( miðhæð) á vinsælum
stað í Vesturbænum.
Róleg gata og mjög
stutt í skóla, leikskóla,
sundlaug og alla
almenna þjónustu.

ÚTEY, SUMARHÚSALÓÐ Í BLÁSKÓGABYGGÐ
Náttúrulegur gróður er á lóðinni. Útsýnið er fallegt í allar áttir.
Lóðin er eignarlóð á skipulögðu sumarhúsasvæði. Heitt og kalt
vatn er á svæðinu. Búið er að leggja rafmagn ásamt heitu og
köldu vatni á svæðinu. Lóðin er 4.920 fm. Verð 2,9 m

MIKIÐ ENDURNÝJUÐ ÍBÚÐ – EKKI ÞARF AÐ GANGA TRÖPPUR TIL
ÍBÚÐAR. Falleg og nær algjörlega endurnýjuð 3ja herb. íbúð á 5.
hæð, ásamt stæði í bílageymslu, í góðu lyftuhúsi. Eignin er samtals
126,6 fm. Vandað var til vals á efni þegar íbúðin var endurnýjuð árið
2012. Sérsmíðaðar innréttingar. Sérlega vel um gengin eign. Stórar
flísalagðar suðursvalir. Tvær geymslur. Gott útsýni. Laus fljótlega.
Engin lán eru áhvílandi. Staðsetning er miðsvæðis í Reykjavík.
Verð: 52,9 millj.
Allar nánari uppl. veitir: Eggert Ólafsson, löggiltur fasteignasali
S: 893 1819, eggert@fasteignasalan.is

HRAFNTINNA VIKTORÍA
KARLSDÓTTIR
Lögfræðingur B.A.,
Löggiltur fasteignasali
GSM 820 4242

EDWIN ÁRNASON
Löggiltur fasteignasali
GSM 893 2121

ERLA DRÖFN
MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

Allar nánari upplýsingar og ráðgjöf veitir Ísak V. Jóhannsson
sölustjóri sími: 822-5588 isak@tingholt.is

Bæjarlind 14 | 201 Kópavogur | 512 3600 | tingholt.is

JÓHANNA ÍRIS
SIGURÐARDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 662 1166

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Skrifstofustjóri,
Löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966

ÓLAFUR H.
GUÐGEIRSSON
MBA Rekstrarhagfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 663-2508

EINAR S.
VALDIMARSSON
M.Sc. Viðskiptafræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 840-0314

MIKIL SALA – MIKIÐ ÚRVAL NÝBYGGINGA TIL SÖLU – FRÍTT SÖLUVERÐMAT – HRINGDU NÚNA

