
Do you want to take part 
in building the True Cloud 
Concept for the biggest tech 
companies in the world?

Do you love finding creative 
solutions to di�cult challenges? 
Do you thrive as part of a 
committed team? Do you want 
to make an impact and help 
your career and your company 
advance together? 

Then join our Reykjavik team 
and help accelerate the 
leadership of NetApp in Hybrid 
Cloud globally.

NetApp is the leader in data insight, access, and control for hybrid cloud environments. NetApp provides global 
organizations the ability to manage and share their data across on-premises, private, and public clouds.

NetApp Iceland is also looking for people to fill the following positions: 
Senior Software Engineer, Software Engineer, Quality Assurance 
Lead, Quality Assurance Engineer, Site Reliability Engineer, Frontend 
Developer.

More information & apply now at qstack.com/careers. Only applications in 
English will be accepted.

NetApp Iceland is seeking an O�ce Manager to join its rapidly growing 
o�ce in Iceland! 

We love our culture and our o�ce manager will be at the heart of 
helping us promote an environment that supports our values and 
employees’ needs.

Our O�ce Manager is an ambitious and resourceful team-player with 
awesome organizational and multitasking skills, who is comfortable 
working in a fast-paced environment, while remaining flexible, 
proactive, and e�cient.

If this role sounds like one for you, and you are someone who can 
produce quality work and meet deadlines with a positive attitude, 
then please apply as we would love to meet you!

Responsibilities for this role include:

• Maintain the overall appearance 
and operation of the o�ce, which 
contributes to smooth running of 
our o�ce and facilities.

• Coordinate and manage efficient 
purchase and availability of 
supplies for the office.

• Assist with incidental finance 
related administrative tasks.

• Provide executive support as 
needed, such as coordinating 
meetings, travel arrangements 
and expense report management.

• Other tasks may be assigned as 
needed.

Qualifications for this role include:

• Bachelor’s degree preferred, with 
knowledge of standard o�ce 
administrative processes.

• Bookkeeping experience a plus.
• Self-motivated, ambitious and 

able to take responsibility.
• Exceptional organizational, 

planning and problem solving 
skills, with an attention to detail.

• Quick learner, with great 
computer skills.

• Excellent time management skills 
and ability to perform under 
pressure and to tight deadlines.

• Strong verbal and written 
communication in English.

Responsibilities Qualifications

Are you our Office Manager?

ERTU LAUS?
Okkur vantar kraftmikið fólk í   
•  Samsetningu
•  Stálsmíði
•  Plötulið 
•  Rafvirkjun 
•  Lagerstörf

Starfsumhverfið er gott, félagslí�ð sterkt, 
íþróttaðstaðan �ott og mötuneytið í sér�okki.

Sæktu um á marel.is/storf  

Atvinnuauglýsingar job.visir.is
Sölufulltrúar

Hrannar Helgason, hrannar@365.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson, vip@365.is 512 5426



U M S Ó K N I R :
C A PAC E N T. I S

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

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

Nú vantar okkur fleiri til að vera hluti af góðu ferðalagi með okkur.

U M S Ó K N A R F R E S T U R :
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Y F I R V E R K E F N A S T J Ó R I

Helstu verkefni eru umsjón og ábyrgð á framkvæmdaverkefni frá hönnun  
til reksturs. Skipulagning og yfirumsjón með framkvæmdaáætlunum,  
og fjármálastjórn framkvæmdaverkefna. Einnig ber yfirverkefnastjóri  
ábyrgð á samskiptum og samráði fjárfestinga. 

Hæfniskröfur
• Framhaldsmenntun í verk- eða tæknifræði
• Víðtæk reynsla af verkefnastjórnun í mannvirkjagerð
• Reynsla eða menntun í fjármálum framkvæmda
• Reynsla af verkefnum með hátt flækjustig
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Öguð vinnubrögð
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti

S TA R F S S T Ö Ð :
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Nánari upplýsingar veitir Jóna Björk Sigurjónsdóttir,  
jona.sigurjonsdottir@capacent.is. Umsóknir óskast  
fylltar út á www.capacent.is.

Isavia hefur hlotið gullmerki PwC fyrir launajafnré�i í jafnlaunaú�ekt PwC árlega frá 2015.
Við erum stolt af þeirri niðurstöðu og er hún í takt við jafnré�isáætlun félagsins sem
hefur það að markmiði að nýta hæfni, kra�a og kunná�u starfsmanna til fulls án þess
að kynbundin mismunun eigi sér stað.

Maren hefur starfað við upp- 
byggingu á Keflavíkurflugvelli í tvö ár.  
Hún er hluti af góðu ferðalagi.

Arnarlax

Fjármálastjóri 

 Capacent — leiðir til árangurs

Arnarlax er stærsta 
laxeldisfyrirtæki á Íslandi og 
sér frammá umtalsverðan 
vöxt á næstu árum. Arnarlax er 
með rúmlega 100 starfsmenn 
og höfuðstöðvar á Bíldudal.  
Fyrirtækið hefur vaxið hratt 
undanfarin ár og áætlar um 
10.000 MT framleiðslu af 
hágæða ferskum laxi í ár. 
Stór hluti afurðanna er seldur 
á kröfuharða neytendur á 
Bandaríkjamarkað en nútíma 
laxeldi  er matvælaframleiðsla 
á hágæða ferskvöru í mjög 
samkeppnishæfu alþjóðlegu 
umhverfi. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/5647 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun í viðskiptafræði, hagfræði og 
framhaldsmenntun er kostur.
Reynsla af �ármálastjórnun. 
Reynsla af uppgjörum samstæðu.
Greiningarhæfni ásamt færni í að taka saman upplýsingar 
og setja þær fram á skilmerkilegan og skýran hátt.
Góð enskukunnátta er nauðsynleg og kunnátta í einu.
Norðurlandamáli kæmi sér vel.
Færni í mannlegum samskiptum.

•

•
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Umsóknarfrestur

17. september 

Starfssvið
Fagleg forysta og verkstjórn á daglegum verkefnum 
�ármálasviðs.
Umsjón með �ármálum, reikningshaldi, uppgjörum  
og �árreiðum.
Regluleg skýrslugerð til framkvæmdastjóra og stjórnar.
Ábyrgð á gerð rekstrar- og �árhagsáætlana.
Fjárhagslegar úttektir og greiningar.
Þátttaka í stefnumótun og ferlagerð á sviði �ármála  
og �árreiða.
Aðstoð við samningagerð og önnur �ármálatengd verkefni.
Þátttaka í greiningum �árfestingartækifæra.

Arnarlax leitar að �ármálastjóra til starfa. Um er að ræða mjög áhugavert starf í ört vaxandi samstæðu með höfuðstöðvar á 
Vest�örðum.

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið www.capacent.is

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

Þjónusturáðgjafi 

 Capacent — leiðir til árangurs

LSR er stéttarfélagstengdur 
lífeyrissjóður sem tryggir 
sjóðfélögum sínum víðtæk 
réttindi við starfslok, örorku 
og fráfall. LSR er stærsti 
lífeyrissjóður á Íslandi.  
Hjá sjóðnum starfar öflugur 
hópur að kre�andi verkefnum 
við góð vinnuskilyrði.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/5626 

Menntunar- og hæfniskröfur
Viðskipta- eða hagfræðimenntun. 
Þekking á lánum og/eða lífeyri kostur.
Reynsla af starfi innan lífeyrissjóðs mikill kostur.
Góð íslenskukunnátta skilyrði.
Góð tölvukunnátta skilyrði, grunn kunnátta í Excel kostur.
Þjónustulund og metnaður í starfi.
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Færni og lipurð í mannlegum samskiptum.
Hæfni til að starfa undir álagi og tileinka sér nýja hluti.
Talnagleggni og góð greiningargeta.

•
•
•
•
•
•
•
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•

Umsóknarfrestur

17. september 

Starfssvið
Ráðgjöf varðandi lífeyrisréttindi sjóðfélaga.
Leiðbeiningar vegna  lána til sjóðfélaga.
Móttaka erinda, svörun og skjalfesting gagna.
Önnur tilfallandi verkefni.

LSR leitar að þjónusturáðgjafa til að starfa í þjónustudeild sjóðsins. Þjónusturáðgjafi leiðbeinir sjóðfélögum um  lífeyris-, 
iðgjalda- og lánamál. Verkefnin sem felast í starfinu eru �ölbreytt og reyna á víðtæka þekkingu á starfsemi LSR. 

Eignastýring

Capacent — leiðir til árangurs

Gildi - lífeyrissjóður er þriðji 
stærsti lífeyrissjóður landsins 
með um 21 þúsund lífeyrisþega, 
46 þúsund  greiðandi sjóðfélaga 
og yfir 200 þúsund einstaklingar 
eiga réttindi hjá sjóðnum. 
Eignir sjóðsins nema um 490 
milljörðum króna. Sjóðurinn 
rekur bæði samtryggingardeild 
og séreignardeild. Hjá sjóðnum 
starfa 32 starfsmenn. •

•
•
•
•
•
•

Umsóknarfrestur 

18. september 

Starfssvið
Uppbygging og stýring eignasafna, einkum skuldabréfa.
Greining markaða og �árfestingarkosta.
Arðsemis- og áhættumat.
Fjárfestingar og eftirfylgni þeirra.
Upplýsinga- og skýrslugjöf.
Samskipti við aðila á �ármálamarkaði.
Önnur tilfallandi verkefni.

•

•
•
•

•
•
•

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/5639 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf í viðskiptafræði, hagfræði, verkfræði eða 
sambærileg menntun.
Reynsla af störfum á �ármálamarkaði.
Próf í verðbréfaviðskiptum er kostur.
Góð þekking á efnahagsmálum og reynsla af störfum á 
skuldabréfamarkaði er kostur.
Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæð vinnubrögð.
Hæfni í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna í teymi.
Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti.

Gildi - lífeyrissjóður óskar eftir að ráða sérfræðing í eignastýringu. Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi með reynslu á 
�ármálamarkaði.

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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www.skaginn3x.com

Systurfyrirtækin Skaginn hf., Þorgeir og Ellert hf. á Akranesi og 3X Technology ehf. á Ísafirði mynda saman Skaginn 3X. 
Fyrirtækin framleiða og selja sérsniðnar hátæknilausnir fyrir matvælaiðnað á alþjóðamarkaði og er viðskiptavinina að finna 
víðsvegar um heiminn. Tæknistigið er hátt og starfsmenn eru rúmlega 200 talsins í starfsstöðvum sem eru um 14.000 m2. 
Starfsemin hefur vaxið mjög síðustu misseri en frumkvöðla- og nýsköpunarandinn hefur viðhaldist allt frá fyrsta degi. 
Áhersla er lögð á að bjóða gæðavörur og ryðja braut nýrrar tækni sem færir viðskiptavinum og umhverfinu verulegan 
ávinning. Skaginn 3X hlaut nýlega Útflutningsverðlaun forseta Íslands og Nýsköpunarverðlaun Íslands.

Forritari
Hæfnis- og menntunarkröfur
• Menntun á rafmagnssviði
• Reynsla af forritun PLC véla
• Fylgjast með tækninýjungum og finnast spennandi að prófa nýja hluti
• Sjálfstæði, en geta jafnframt unnið í hóp
• Góð kunnátta í lestri rafmagnsteikninga nauðsynleg
• Starfið krefst mikils metnaðar og agaðra vinnubragða
• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti er kostur

Tölvunarfræðingur/hugbúnaðarverkfræðingur
Hæfnis- og menntunarkröfur
• Menntun á PC tölvusviði
• Reynsla af forritun PC véla (visual studio c#)
• Góð kunnátta í gagnagrunnum (SQL)
• Fylgjast með tækninýjungum og finnast spennandi að prófa nýja hluti
• Sjálfstæði, en geta jafnframt unnið í hóp
• Starfið krefst mikils metnaðar og agaðra vinnubragða
• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti er kostur

Rafmagnshönnuður
Hæfnis- og menntunarkröfur
• Menntun á rafmagnssviði
• Reynsla af forritun PLC véla æskileg
• Þekking á AutoCad Electrical góður kostur
• Góð kunnátta í lestri rafmagnsteikninga nauðsynleg
• Fylgjast með tækninýjungum og finnast spennandi að prófa nýja hluti
• Sjálfstæði, en geta jafnframt unnið í hóp
• Starfið krefst mikils metnaðar og agaðra vinnubragða
• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti er kostur

Nánari upplýsingar um störfin veitir Gísli Gunnar Pétursson,
gisli@skaginn3x.com. Umsóknir sendist á job@skaginn3x.com.

Vélahönnuður
Hæfniskröfur
• Skapandi og lausnamiðaður tæknimaður
• Góð þekking á 3D-teikniforritum
• Góð þekking á raf- og vélbúnaði æskileg
• Sjálfstæð vinnubrögð og útsjónarsemi
• Starfið krefst metnaðar og agaðra vinnubragða
• Gott vald á íslensku og ensku

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jónmundur Ingólfsson
í síma 894 4449. Umsóknir sendist á job@skaginn3x.com.

Umsóknarfrestur er til og með 20. september.

Vegna aukinna verkefna innanlands og utan óskum við eftir að ráða í eftirfarandi störf:

HÁTÆKNISTÖRF

Helstu verkefni

• Hönnun vinnsluvéla

• Forritun vinnsluvéla

• Skjákerfi fyrir vinnsluvélar

Helstu verkefni

• Forritun vinnsluvéla

• Skjákerfi fyrir vinnsluvélar

• Gagnagrunnar

• Netkerfi

• Hugbúnaðargerð

Helstu verkefni

• Forritun vinnsluvéla

• Skjákerfi fyrir vinnsluvélar

• Hönnun vinnsluvéla

Helstu verkefni

• Hönnun vinnsluvéla

Starf markaðs- og kynningar- 
fulltrúa hjá Snæfellsbæ er laust 

til umsóknar.
Snæfellsbær óskar eftir að ráða hæfileikaríkan og áhugasaman 
einstakling í starf markaðs- og kynningarfulltrúa.   
Starfið er margþætt og krefst góðrar færni á ýmsum sviðum.

Hlutverk og ábyrgðarsvið:
Um er að ræða umsjón með markaðs-, upplýsinga- og kynningar- 
málum í Snæfellsbæ, m.a. umsjón með vef Snæfellsbæjar,  
samfélagsmiðlum tengdum Snæfellsbæ, auglýsingagerð,  
sérverkefnum, samantektum og skýrslugerð.  Fulltrúinn þarf að vera 
leiðandi í sínu starfi og hugmyndaríkur þegar kemur að því vinna 
við styrkumsóknir og skýrslugerð vegna markaðs-, menningar- og 
ferðamálatengdra verkefna af hálfu Snæfellsbæjar.

Fulltrúinn aðstoðar starfsmenn/nefndir Snæfellsbæjar, einstaklinga 
og félagasamtök, í samráði við bæjarstjóra og bæjarritara, við 
skipulagningu og utanumhald viðburða í Snæfellsbæ.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi er æskileg en þó ekki skilyrði.  

Reynsla af umsjón og uppbyggingu vefsvæða er kostur og jafnframt 
menntun eða reynsla á sviði framsetningar kynningarefnis.   
Gott vald á ritun íslensku og ensku er skilyrði, jafnframt þekking á 
ritvinnslu (excel, word, powerpoint) og góður hæfileika til að tjá sig 
í rituðu máli.

Stafið krefst frumkvæðis og metnaðar.  Umsækjandi þarf jafnframt 
að vera sjálfstæður í vinnubrögðum og hafa góða skipulagshæfi- 
leika ásamt góðri hæfni í mannlegum samskiptum.

Annað:
Um er að ræða fullt starf.  Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
Sambands íslenskra sveitarfélaga og SAMFLOTs bæjarstarfs- 
mannafélaga. 

Viðkomandi þarf helst að geta hafið störf eigi síðar en 1. nóvember 
2017.

Umsóknarfrestur er til og með 22. september nk.

Umsækjendur eru beðnir um að senda umsókn til Lilju Ólafardóttu, 
bæjarritara, á netfangið lilja@snb.is, eða til Kristins Jónassonar, 
bæjarstjóra, á netfangið kristinn@snb.is . Umsókninni þarf að fylgja 
starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem umsækjandi gerir sér-
staklega grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni 
til starfsins út frá ofangreindum hæfnikröfum. Umsækjendur eru 
beðnir um að tilgreina a.m.k. 2 umsagnaraðila í umsókn sinni.

Öllum umsóknum verður svarað.

Snæfellsbær

Ráðgjafi óskast á Stígamót
Stígamót óska eftir ráðgjafa til þess að sinna viðtals- 
þjónustu og hópastarfi með fólki sem beitt hefur verið 

kynferðisofbeldi.
Helstu verkefni:
•	 Viðtöl	við	brotaþola	þar	sem	unnið	er	úr	afleiðingum		
	 kynferðisofbeldis
•	 Leiða	hópa	þar	sem	unnið	er	með	hjálp	til		
	 sjálfshjálpar
•	 Stuðningur	við	aðstandendur
Hæfni:
•	 Gerð	er	krafa	um	háskólanám	sem	nýtist	í	starfi,		
	 t.d.	í	félagsráðgjöf,	sálfræði,	náms-	og	starfsráðgjöf,		
	 kynjafræði	eða	skyldum	greinum.
•	 Reynsla	af	ráðgjöf	er	mjög	mikilvæg	
•	 Hvers	kyns	þekking	eða	reynsla	af	vinnu	með		
	 kynbundið	ofbeldi	er	mikilvæg
•	 Þekking	á	femínískri	hugmyndafræði	er	mikilvæg
•	 Framúrskarandi	samskiptahæfni	er	skilyrði

Um	er	að	ræða	fullt	starf.	Starfsemi	Stígamóta	er	krefjandi,	
gefandi	og	fjölbreytt	grasrótarstarf	sem	byggir	á	femínískri	
sýn	á	samfélagið.
Umsóknir	sendist	til	Steinunnar	Gyðu-	og	Guðjónsdóttur	á	
netfangið	steinunn@stigamot.is.	Umsóknarfrestur er til og 
með 19. september.

Öllum	umsóknum	verður	svarað.

Þarftu að ráða starfsmann?

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

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

Nóatúni 4 • Sími 520 3000
www.sminor.is

Smith & Norland vill ráða 
tæknimann til starfa í 
þjónustudeild fyrirtækisins.

Starfið felur í sér viðgerðir og þjónustu á heimilistækjum og öðrum 
rafbúnaði, afgreiðslu varahluta, símsvörun og ýmis önnur störf á 
þjónustuverkstæði okkar.

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

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

Þeir sem áhuga hafa á þessu starfi eru beðnir að senda umsókn til 
Smith & Norland með upplýsingum um aldur, menntun og fyrri störf 
fyrir 19. september. 

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

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem algjört trúnaðarmál.

Við leitum að sérfræðingi til að leiða þróun stafrænna lausna fyrir starfsfólk og 
viðskiptavini okkar. Verkefnið snýst um að umbreyta pappírsdrifnum ferlum 
y�r í rafræna, ásamt því að rýna og leggja til umbætur.

Til að takast á við star�ð þarft þú menntun sem nýtist í í star� ásamt þekkingu 
á hugbúnaðargerð. Reynsla af greiningu, þekking á rafrænum undirskriftum 
og meðferð persónuupplýsinga er kostur. 

Þú færð tækifæri til að leiða og móta nýtt starf í �ölbreyttu starfsumhver�, 
þvert á OR samstæðuna. Það mun því reyna á samskiptahæfni, sjálfstæð 
vinnubrögð og sveigjanleika í star� – séu það eiginleikar sem prýða þig viljum 
við heyra frá þér.

Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um. 

Hugsar þú í stafrænum lausnum? 

Hugsar þú í stafrænum 
lausnum?

Nánari upplýsingar veitir Ásdís Eir Símonardóttir mannauðsráðgja� í 
netfanginu starf@or.is. Þú sækir um á ráðningavef OR, starf.or.is.

Umsóknarfrestur er til og með 25. september 2017.

Þá er þetta þitt tækifæri til breytinga.

Orkuveita Reykjavíkur  •  Bæjarhálsi 1  •  110 Reykjavík  •  Sími • Tel. +354 516 6100  •  www.or.is

OR er �ölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks með 
mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu 
röð hvað snertir öryggi, jafnrétti, vinnuumhver� og 
möguleika til að samræma vinnu og �ölskylduábyrgð.
 

OR er �ölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks með 

Keahótel ehf óska e�ir að ráða yfirþernu á Hótel Borg og 
Apótek Hótel. Um er að ræða 100% stöðu í framtíðarstarfi.

STARF YFIRÞERNU

Umsækjandi þarf að hafa hreint sakavottorð og vera reyklaus.
Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

 
Umsækjendur sendi starfsferilskrá á netfangið

sigga@keahotels.is 

Leiðtogahæfileikar
Góð samskipta- og samstarfshæfni
Menntun sem nýtist í starfi
Reynsla af sambærilegum störfum
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
Auga fyrir smáatriðum
Góð tungumálakunnátta
Jákvæðni og vilji til að takast á við fjölbreytt verkefni

-
-
-
-
-
-
-
-

Starfssvið er m.a.: daglegur rekstur herbergjadeildar, umsjón 
með starfsmannamálum, sjá til þess að kröfum um gæði og 

verkferla sé mætt ásamt öðrum tilfallandi verkefnum.
 

HÆFNISKRÖFUR
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Rafvirkjar
Straumvirki ehf óskar að ráða rafvirkja  

eða rafvirkjanema til starfa.

Framtíðarvinna - næg verkefni framundan.  
Vinsamlega sendið umsókn og upplýsingar á netfangið 

straumvirki@simnet.is

Næsta haust verða tilbúin til afhendingar falleg 
parhús sem standa starfsmönnum fyrirtækisins 
til boða að leigja á sanngjörnu verði.  Í fyrsta 
áfanga verða húsin 22 og nokkru seinna er gert 
ráð fyrir 20 parhúsum til viðbótar.  

Húsin eru byggð á mjög fallegu svæði í suður-
hluta Húsavíkurbæjar með einstakt útsýni yfir 
Skjálfandaflóa og Kinnarfjöllin. 

Stutt er yfir á golfvöll Húsavíkur auk þess eru 
skemmtilegar gönguleiðir í nágrenni svæðisins. 

Framkvæmdir við kísilver PCC á Bakka við 
Húsavík eru núna langt komnar. Kísilverið 
verður búið bestu og reyndustu tækni sem 
fáanleg er í dag. Áætlað er að gangsetning 
hefjist í desember 2017.

Hjá PCC BakkiSilicon munu starfa um 110 
manns með ýmiss konar bakgrunn og 
menntun.

Áhugi og áhersla á heilsu-, öryggis- og 
umhverfismál er mjög mikilvægur þáttur í 
öllum störfum hjá okkur.  

PCC BakkiSilicon stefnir að því að hafa í vinnu 
hæft starfsfólk með góða faglega þekkingu. 
Við leggjum áherslu á að mannauður fyrir-
tækisins er lykillinn að árangri og velgengni. 
PCC BakkiSilicon leggur áherslu á  vellíðan, 
öryggi, þekkingu og færni starfsmanna. 

Unnið er eftir jafnréttisáætlun. Við hvetjum 
konur jafnt sem karla til að sækja um stöður 
hjá okkur. 

Rafmagnsverkfræðingur PCC BakkiSilicon

Mannauður

Lind  Einarsdóttir

Viðkomandi starfsmaður sér um rafmagnstæknimál 
verksmiðjunnar. Hann ber ábyrgð á að rafmagns-
teikningar séu uppfærðar ásamt öðrum rafmagns-
tengdum tæknigögnum. Veitir tæknistuðning við 
flókin viðhaldsverk og bilanagreiningar ásamt náinni 
samvinnu við rafiðnaðarmenn verksmiðjunnar. Góð 
öryggisvitund er nauðsynleg. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Rafmagnsverkfræði- eða tæknifræðimenntun

• Þekking á Siemens sjálfvirknibúnaði er kostur 

• Góð kunnátta í ensku 

• Mjög góð hæfni í samskiptum og teymisvinnu 

• Sjálfstæði í vinnubrögðum og staðfesta við 
úrvinnslu verkefna

Hægt er að sækja um starfið á 
www.fastradningar.is.

Allar nánari upplýsingar gefur Lind Einarsdóttir 
lind@fastradningar.is og í síma 552-1606. 

Umsóknarfrestur 
er til 24. september nk.

Starfsmaður óskast í fullt starf á Rannsóknarstofu byggingar– 
iðnaðarins á Nýsköpunarmiðstöð Íslands. 

Starfssvið
Umsjón með steypurannsóknarstofu 
Aðstoð við rannsóknir sem þar fara fram
Ýmsar rannsóknir er snúa að byggingarsviði
Mælingar á sýnum og sýnataka
Önnur verkefni sem til falla
  

Hæfniskröfur
Starfsmaður þarf að vera sjálfstæður í star�
Nákvæmur og áreiðanlegur
Gerð er krafa um íslensku- eða enskukunnáttu
Æskilegt er að viðkomandi sé handlaginn og   
geti sinnt viðhaldi

Umsóknarfrestur er til 25. september 2017 

Hvatt er til umsókna frá konum jafnt sem körlum.

Umsóknir sendist á netfangið valgeir@nmi.is merktar 
„Rannsóknir“.

Upplýsingar veitir Valgeir Ólafur Flosason í síma 833-9312. 

Starfsmaður þarf að vera sjálfstæður í star�

Gerð er krafa um íslensku- eða enskukunnáttu
Æskilegt er að viðkomandi sé handlaginn og   

Umsóknarfrestur er til 25. september 2017
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valgeir@nmi.is merktar 

Starfsmaður þarf að vera sjálfstæður í star�
Nákvæmur og áreiðanlegur
Gerð er krafa um íslensku- eða enskukunnáttu
Æskilegt er að viðkomandi sé handlaginn og   

Umsóknarfrestur er til 25. september 2017

Hvatt er til umsókna frá konum jafnt sem körlum.

Umsóknir sendist á netfangið 

Upplýsingar veitir Valgeir Ólafur Flosason í síma 833-9312

Árleyni 8 - 12, 112 Reykjavík  Sími 522 9000  www.nmi.is

Hlutverk Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands er að styrkja sam– 
keppnisstöðu íslensks atvinnulífs og auka lífsgæði á grundvelli 
rannsókna og þróunar. Ö�ug tækniþróun, þjónusta og y�rfærsla 
þekkingar til fyrirtækja og frumkvöðla á sviði mannvirkja er stór 
og vaxandi þáttur í star� Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. 

Upplýsingar um starfsemi Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands er að 
�nna á vefnum www.nmi.is 

Framtíðarstarf 
á rannsóknarstofu

Embassy of  India in Reykjavik 
requires a Clerk 

The Embassy of India immediately seeks to employ an Office  
Assistant on regular basis against the post of a Clerk.

Candidate should be in possession of necessary qualifications and
knowledge in handling the commercial and trade related work,
besides having sufficient knowledge in Book Keeping and related
accounts work.

Candidates should be proficient in computer skills-MS Office, and
should be fluent in both English and Icelandic (read, write & speak)
language.

The consolidated salary presently payable is EURO 3000/- per month
with annual increment, as per Govt. of India rules.

Interested candidates may send in their CVs in English only along 
with their photographs at the following e-mail ID, latest by Friday, 29th 
Sept 2017 :  hoc.reykjavik@mea.gov.in

Aðalbókari – Radisson Blu 1919 hótel 
Radisson Blu 1919 hótel óskar eftir að ráða til sín aðalbókara. 

Radisson Blu 1919 Hótel er 4 stjörnu hótel, búið öllum helstu  þægindum Í  hjarta miðbæ Reykjavíkur. 1919 Hótel er 
nútímatímalegt hótel byggt á sígildum hefðum þar sem gæði, þjónusta og yfirburðir á öllum sviðum eru í fyrirrúmi. 
Radisson Blu 1919 Hótel er hluti af Carlson Rezidor Hotel Group sem rekur hátt í 1,300 hótel um allan heim.  

Helstu verkefni: 
 Umsjón, eftirlit og ábyrgð á bókhaldi 1919 hótels
 Umsjón með bókhaldskerfi Navision
 Uppgjör, afstemmingar, áætlana og skýrslugerð
 Innra eftirlit
 Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur: 
 Menntun / starfsreynsla sem nýtist í starfi, s.s. á sviði

viðskipta eða rekstrar
 Frumkvæði, sjálfstraust og öguð vinnubrögð
 Góð bókhalds og Excel-kunnátta er skilyrði
 Góð þekking á Navision er skilyrði.
 Góðir samskiptahæfileikar
 Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti

Umsóknarfrestur er til og með 4. mars nk .Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt ferilskrá inn á ensku á netfangið 
sigridur.valdimarsdottir@radissonblu.com 

Radisson Blu 1919 hótel 
óskar eftir að ráða í eftirfarandi störf:

Húsvörð í 50% starf. Vinnutími: 12:00-16:00
Helstu verkefni:
• Almennt viðhald á hótelinu
• Umsjón með sorpi
• Umsjón með skýrslum varðandi vatn og rafmagn
• Yfirsýn yfir samninga við verktaka
• Yfirsýn og umsjón með eldvarnarkerfi
• Innleiðing á verkferlum frá hótelkeðjunni eins og til dæmis   
 Green Key og safety Hotel
• Unnið sjöttu hverja helgi.
Hæfniskröfur:
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Skipulagður, stundvís og reglusamur
• Áhugasemi og metnaður í starfi
• Lágmarks færni í ensku
• Bílpróf og bíl til umráða
• Reynsla sem húsvörður er æskileg

50% starf í gestamóttöku á næturvaktir

Vinnufyrirkomulag:  
Unnið er í viku og vika frí á vöktum: Sunnudaga - fimmtudaga 
frá 00:00 – 06:00 og föstudaga -laugardaga frá 02:00 – 08:00 

Hæfniskröfur: 
• Geta unnið undir álagi/skipulagður  
• Sýna sjálfstæð vinnubrögð  
• Hæfni í mannlegum samskiptum. 
• Mjög góð færni í íslensku og ensku, bæði í tali og riti. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. september nk. Vinsamlegast tilgreinið hvaða starf er sótt um í fyrirsögn. Umsóknir skal 
senda á netfangið Solveig.gudmundsdottir@radissonblu.com. Ef nánari upplýsinga er óskað vinsamlegast hafið sambandið við 
Sólveigu J. Guðmundsdóttur í síma 599-1011 eða skiljið eftir skilaboð hjá gestamóttöku í síma 599-1000.

  Hönnunarmiðstöð    

               Íslands leitar að 

kraftmiklum, úrræðagóðum, 

talnaglöggum, skipulögðum 

skrifstofustjóra í hálft en 

nokkuð margslungið starf. 

Nánar á honnunarmidstod.is
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SPENNANDI STÖRF Í NÝJUM HÖFUÐSTÖÐVUM
JAGUAR LAND ROVER Á ÍSLANDI

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI Í 
VERKSTÆÐISMÓTTÖKU

Nú leitum við að öflugu og áreiðanlegu fólki til starfa í nýjum og glæsilegum 
höfuðstöðvum JLR sem munu opna í vetur að Hesthálsi 6-8.

INNKAUPAFULLTRÚI 
Á LAGER

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI Í 
VARAHLUTAAFGREIÐSLU

Starfið felst í móttöku viðskiptavina, skráningu 
verkbeiðna og afgreiðslu varahluta. Viðkomandi 
þarf að hafa mikla þjónustulund og færni í 
mannlegum samskiptum. 

Vinnutími er mánudaga til föstudaga
frá kl. 07.45–18.00

Vinnutími er mánudaga til föstudaga
frá kl. 08.00–17.00

Vinnutími er mánudaga til föstudaga
frá kl. 08.00–17.00

Hæfniskröfur:  

• Framúrskarandi þjónustulund
• Tölvufærni
• Fagleg vinnubrögð eru nauðsynleg
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Þekking á Navision er kostur
• Stundvísi og áreiðanleiki
• Ökuréttindi

Hæfniskröfur:  

• Góð þekking á bílum 
• Tölvufærni
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Nokkurra ára starfsreynsla kostur
• Ökuréttindi
• Frumkvæði
• Nákvæm og öguð vinnubrögð
• Stundvísi og áreiðanleiki
• Þekking á Navision er æskileg

Hæfniskröfur:  

• Mikil þekking á bílum 
• Tölvufærni
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð 
• Ökuréttindi
• Stundvísi og áreiðanleiki
• Þekking á Navision er kostur

Viðkomandi sér um innkaup á vörum innanlands 
og erlendis frá, pantanir, stofnun vörunúmera og 
utanumhald á lager. Starfið felst einnig í móttöku og 
frágangi á vörum og tiltekt á vörum fyrir viðskiptavini.

Starfið felst í tiltekt á vörum fyrir viðskiptavini 
og starfsmenn verkstæðis, ásamt vörumóttöku 
og frágangi á lager.

BL ehf. / Sævarhöfða 2
110 Reykjavík / 525 8000 / www.bl.is

BL leitast við að ráða fólk sem hefur metnað til þess að veita framúrskarandi og faglega þjónustu í 
samvinnu við samheldinn og sterkan starfsmannahóp. Hjá BL er öflugt námskeiða- og fræðslustarf 
fyrir starfsfólk, virkt starfsmannafélag og einstök fyrirtækjamenning sem við erum afar stolt af.

Sótt er um störfin á heimasíðu BL: www.bl.is/atvinna – Umsóknarfrestur er til 17. september nk.
Nánari upplýsingar veitir Anna Lára Guðfinnsdóttir, starfsmannastjóri, á netfanginu anna@bl.is



  Air Atlanta Engineering department is adding to its team

Job description

• Coordinate aircraft modifications with design organizations. 
Evaluation of modifications on aircraft entering Air Atlanta fleet. 

• Review and assess structural repairs carried out on Air Atlanta 
aircraft. Preparation of task cards and entry of structural repairs data 
into Air Atlanta computer system. 

• Support Reliability Program Analyst and material data standard 
personnel. 

• And any other duties that may be assigned from time-to-time by the 
Manager Engineering.

Education and Qualifications

• Hold Aircraft Technician license, 
Engineering degree or equivalent.

• Excellent command of English 
language.

• Good communication skills.
• Good computer skills. 
• Able to work independently.

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

About Air Atlanta Icelandic

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

Please visit airatlanta.com for further information. Application deadline is 25th of September 2017

Í boði er skemmtilegt starf hjá ört vaxandi fyrirtæki í 
sölu bifreiða, um framtíðarstarf er að ræða. 
Áhugasamir sendi upplýsingar um aldur og fyrri 
störf og menntun á netfangið gunnar@bilabraut.is   

Umsóknarfrestur er til 16. september 2017
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál, 
öllum umsóknum verður svarað.

Sölumaður óskast
Braut Bílasala leitar af öflugum liðsmanni. 

H E I L S U R Ú M

Rekkjan heilsurúm ehf.
Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ Sími 588 1955 ≥≥ Fax 588 1951

www.rekkjan.is

Rekkjan er rótgróið fyrirtæki sem sérhæfir sig 
í að láta fólki líða vel á nóttinni og er m.a 
umboðsaðili King Koil og dreifingaraðili 

Fatboy á Íslandi. 

 Starfsfólk þess er metnaðarfullt og leggur sig ávallt fram við að veita 
bestu þjónustu sem völ er á með bros á vör. Fyrirtækið hefur vaxið hratt 

undanfarin misseri og er byggt upp af mikilli fagmennsku.

 Vegna aukinnar umsvifa leitar Rekkjan að laghentum 
og dugmiklum einstakling sem getur unnið sjálfstætt 

við smíðavinnu og almenn lagerstörf.

Áhugasamir sendi tölvupóst á netfangið: rekkjan@rekkjan.is. 

- FYRIR DUGMIKINN, 
SJÁLFSTÆÐAN OG 

LAGHENTAN EINSTAKLING

FLOTT INNIVINNA!

H E I L S U R Ú M
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FLOTT INNIVINNA!

VALITOR LEITAR 
AÐ FRAMÚRSKARANDI 
TÆKNIFÓLKI

Valitor er framsækið þjónustufyrirtæki á sviði greiðslumiðlunar og greiðslulausna. 
Valitor starfar á alþjóðlegum vettvangi í nánu samstar� við fjártæknifyrirtæki 
(�ntech) í fremstu röð. Um 350 starfsmenn starfa hjá fyrirtækinu á starfsstöðvum þess 
á Íslandi, Danmörku og Bretlandi.

Valitor er í örum vexti og í miklu umbreytingarferli og meðal verkefna má nefna 
uppsetningu á þjónustum í tveimur erlendum gagnaverum ásamt því að færa 
þjónustur út í ský (cloud services) þar sem það á við. Valitor vinnur náið með stórum 
tæknifyrirtækjum eins og Microsoft WE Consulting Services, IBM, BMC og �eirum. 

Hjá okkur starfar framúrskarandi tæknifólk sem er í fremstu röð í sínu fagi og nú 
leitum við eftir �eirum í þann hóp til þess að taka þátt í þessu skemmtilega ferðalagi 
með okkur.

Gagnagrunnssérfræðingur
Leitað er að reynslumiklum 
gagnagrunnssérfræðingi.

Netstjóri
Leitað er að reynslumiklum netstjóra.

Ker�sstjóri
Leitað er að ker�sstjóra með reynslu.

Nánari upplýsingar er að �nna á www.valitor.is og umsóknir óskast fylltar út þar.

Umsóknum þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni í star�ð.

Umsóknarfrestur er til og með 18. september 2017.

Nánari upplýsingar um stör�n veita Sigurður Svavarsson og Gunnar Karl Níelsson 
í síma 525 2000.

Viðkomandi þarf m.a. að búa y�r:

• Reynslu af hönnun, innleiðingu og 
 samþættingu kerfa

• Reynslu af rekstri kerfa með háar 
 uppitímakröfur

• Menntun og reynslu sem nýtist í star�

• Hæfni í mannlegum samskiptum



Verkfræðingur /tæknifræðingur
Starfssvið:

Hönnun, útreikningar og teiknivinna.
Menntun:

Verk- eða tæknifræðimenntun.
Hæfniskröfur:

Góð þekking hönnun, tölvuteiknun og  
álagsútreikningum

Rík þjónustulund og famúrskarandi  
mannleg samskipti

Metnaður til að skila góðri vinnu.
Nákvæmni og hugkvæmni

Umsóknum skal skilað á box@frett.is merkt  
Verk/tæknifræðingur-0909

Viltu vinna að betri heimi?  
Íslandsdeild Amnesty International leitar að öflugri 
manneskju með brennandi mannréttindaáhuga í stöðu 
fjáröflunarstjóra. Skrifstofan er staðsett í Reykjavík. 

Amnesty International er alþjóðleg hreyfing fólks sem berst Amnesty International er alþjóðleg hreyfing fólks sem berst 
fyrir því að mannréttindi séu virt og að allir njóti verndar 
þeirra. www.amnesty.is.

Við leitum að að einstaklingi sem getur unnið sjálfstætt og 
hefur hugmyndaauðgi og skipulagshæfni. 

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Háskólamenntun eða reynsla sem nýtist í starfi 
• Mikil skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi 
• Þekking og reynsla af greiningu tölulegra upplýsinga 
• Reynsla og þekking á sölu- og markaðsmálum er kostur 
• Góð tölvukunnátta 
• Mjög góð færni í íslensku og ensku 
• Hugmyndaauðgi og framsýni 
• Áhugi á mannréttindamálum

Við bjóðum :
• Jákvætt og hvetjandi starfsumhverfi 
• Sveigjanlegt, skapandi og ábyrgðarfullt starf 
• Starf, þar sem hæfileikar starfsmanna fá notið sín
•  Möguleika á að vinna í alþjóðlegu samstarfi 
• Tækifæri á að vinna að framgangi mannréttinda í 

heiminum. 

Umsóknir skal senda á tgj@amnesty.is. 
Umsóknarfrestur er til 30. september 2017  
Æskilegt er að umsækjandi getið hafið störf 
fljótlega. Upplýsingar um starfið veitir Torfi Jónsson 
framkvæmdastjóri í gegnum tölvupóst tgj@amnesty.is.

Framkvæmdastjóri fjárfestingarbankasviðs Arion banka
Arion banki leitar að framkvæmdastjóra fjárfestingarbankasviðs. Undir sviðið heyra markaðsviðskipti, 
fyrirtækjaráðgjöf og greiningardeild. Fjöldi starfsmanna er um 30. Framkvæmdastjóri heyrir undir 
bankastjóra og situr í framkvæmdastjórn bankans. 

Framkvæmdastjóri fjárfestingarbankasviðs ber ábyrgð á rekstri og þróun sviðsins í samræmi við stefnu 
bankans. Hann setur markmið, tryggir að verkefni séu unnin í samræmi við áherslur og fylgir þeim eftir 
með árangursmælingum. Framkvæmdastjóri mótar stefnu og miðlar þeirri sýn til starfsfólks, ber ábyrgð 
á að skapa sterka liðsheild og tryggir að sviðið hafi á að skipa starfsfólki sem býr yfir þeirri hæfni og 
þekkingu sem þarf til að styðja við sett markmið.

Arion banki leitar að stefnumiðuðum stjórnanda með framúrskarandi leiðtogahæfni og drifkraft 
til að stýra kraftmiklum og reynslumiklum sérfræðingum á fjármálamarkaði. Framkvæmdastjóri 
fjárfestingarbankasviðs þarf að vera árangursdrifinn með traust tengslanet auk þess að hafa 
brennandi áhuga á fjármálamörkuðum og atvinnulífi. 

Ert þú leiðtogi
á fjármálamarkaði?

Hæfni og eiginleikar

•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•  Próf í verðbréfaviðskiptum
•  Leiðtoga- og stjórnunarhæfni
•  Framúrskarandi samskiptahæfileikar

Nánari upplýsingar veita Jökull H. Úlfsson, forstöðumaður mannauðs hjá Arion banka, 
jokull.ulfsson@arionbanki.is og Sverrir Briem hjá Hagvangi, sverrir@hagvangur.is.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is. Umsóknarfrestur er til og með 20. september nk.
Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Arion banki er líflegur og spennandi vinnustaður. Við vinnum með viðskiptavinum okkar að 
því að búa í haginn fyrir framtíðina. Við ræktum jákvæðan starfsanda og leggjum áherslu á að 
starfsfólk okkar þroskist og þróist í starfi með markvissri fræðslu og þjálfun. Straum-
línustjórnun er hluti af daglegri menningu með stöðugum umbótum og samvinnu allra 
starfsmanna. Jafn réttur kvenna og karla til starfa er okkur hjartans mál og síðan árið 2015 
höfum við árlega fengið Jafnlaunavottun VR. Saman látum við góða hluti gerast.
 

•  Reynsla af rekstri og áætlanagerð
•  Mikil greiningarhæfni
•  Yfirsýn, þekking og reynsla af fjármálamarkaði

TRS ehf.
Eyravegi 37 • 800 Selfoss • Sími 480-3300 • www.trs.is

TRS er þjónustufyrirtæki í upplýsingatækni.

TRS rekur verslun með tölvur og fjarskipta-
búnað ásamt ritföngum.

TRS rekur ö˻uga þjónustudeild sem sér um
viðhald á tölvubúnaði ásamt rekstri á tölvu-
og fjarskiptakerfum.

TRS hefur TRS hefur verið valið Framúrskarandi
fyrirtæki að mati Creditinfo síðastliðin 5 ár
en aðeins tæp 2% íslenskra fyrirtækja
uppfylla þau skilyrði.

TRS býður upp á krefjandi starfsumhverǻ
þar sem einstaklingurinn fær að njóta sín.

Hjá TRS starfar ö˻ugt starfsmannafélag og
góður liðsandi.góður liðsandi.

TRS óskar eftir nýjum liðsmönnum
Tæknimenn í þjónustudeild

Hæfniskröfur:  

• Reynsla í notendaþjónustu.

• Menntun sem nýtist í starǻ.

• Góð þekking á Microsoft hugbúnaði

   (Windows/Oϻce).

• Almenn þekking á netkerfum og

   no   notendahugbúnaði æskileg.

• Þekking á vefumsjónarkerfum

   (WordPress/Joomla) kostur.

• Vinna vel undir álagi.

• Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvætt viðmót.

Starfssvið:  Rekstur á upplýsingakerfum og notendaþjónusta.

Umsjón með ráðningum hefur Gunnar Bragi Þorsteinsson.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að

skila umsóknum á gunnar@trs.is.

Umsóknarfrestur er til og með 15. september 2017.

2012
- 2016
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Pottagaldrar ehf 
óska eftir starfsmanni í framleiðslu og pökkun.

Nánari upplýsingar í síma 564-4449 
milli 8-12 virka daga eða pottagaldrar@pottagaldrar.is

Sérfræðingur á fjármálasviði
Sveitarfélagið Árborg óskar eftir því að ráða í stöðu  
sérfræðings á fjármálasviði í 100% starf.
Um tímabundna ráðningu er að ræða til 12 mánaða.

Helstu verkefni :
• Mótun innkaupaferla hjá sveitarfélaginu.
• Samræming og umsjón með innkaupamálum í samráði 

við stjórnendur.
• Eftirlit með rekstri.
• Önnur verkefni á fjármálasviði.

Menntun og hæfniskröfur :
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Þekking og reynsla af innkaupamálum er æskileg.
• Góð tölvukunnátta.
• Gerð er krafa um nákvæm og öguð vinnubrögð og þarf 

viðkomandi að vera talnaglöggur.
• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi.

Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg Garðarsdóttir 
fjármálastjóri í síma 480-1900.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um.

Laun fara eftir kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga 
og  viðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til 18. september næstkomandi. 

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu 
og umsagnaraðila berist til Ingibjargar Garðarsdóttur 
fjármálastjóra, Ráðhúsi Árborgar, Austurvegi 2, 800 
Selfoss, netfang inga@arborg.is, merkt sérfræðingur á 
fjármálasviði.

Atvinna / ræstingar
Starfskraftur óskast til starfa í 105 Reykjavík

Starfið felst í umsjón á kaffistofu og ræstingu  
á starfsmanna aðstöðu 

Vinnutími er frá kl 08:00 til 16:30

Æskilegt er að viðkomandi tali Íslensku eða Ensku 
Leitað er að einstaklingi 25 ára eða eldri.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Viðkomandi þarf að hafa hreint sakavottorð !

Allt hreint leitar eftir hressum og duglegum einstaklingi  
sem er tilbúin/nn að starfa á lifandi vinnustað.

Umsóknum skal skila á tölvupóstfangið halldor@allthreint.is

Job offer 
Staff needed in 105 Reykjavik

Job description: Manage Coffee room and do some cleaning 
Work hours are 08:00 til 16:30

Language: Icelandic or English 
Age: over 25 

Job starts: As soon as possible
Clean criminal record is a must !

Allt hreint looks for a independent person  
whith a good communication skills  

Job applications should be sent by e-mail to halldor@allthreint.is

Kraftur, eldmóður og
hellingur af hæfileikum

Veitur eru stærsta veitufyrirtæki landsins sem rekur vatnsveitu, hitaveitu, rafveitu og fráveitu þar 
sem hver einasti starfsmaður er mikilvægur hlekkur í að veita viðskiptavinum okkar áreiðanlega 
þjónustu. Við erum fagfólk á líflegum vinnustað sem leitast við að vera í fremstu röð hvað snertir 
öryggi og vinnuumhverfi. Við tökum jafnréttið alvarlega og viljum hafa fjölbreyttan hóp 
starfsmanna. Því hvetjum við jafnt konur sem karla til að sækja um.

Kynntu þér vinnustaðinn Veitur á veitur.is og á Facebook

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

Heildarlengd
lagnanna okkar 
er svipuð 
vegalengdinni 
frá  Reykjavík
til  Sjanghæ.

Verkefnastjóri
Verkefnastjórar okkar takast á við fjölbreytt og krefjandi 
framkvæmdaverkefni og við leitum að drífandi starfsfélaga í hópinn.

Við leggjum áherslu á faglega verkefnastjórnun og hvetjum alla okkar 
verkefnastjóra til að afla sér alþjóðlegrar IPMA vottunar.

Ef þú býrð yfir eldmóði, ert lipur í samskiptum, hefur reynslu af 
verkefnastjórnun ásamt prófi í verk- eða tæknifræði viljum við heyra í þér.

Fagstjóri - kalt vatn
Framtíðarsýn og þróun er mikilvægur þáttur í góðum rekstri veitukerfa. 
Fagstjórar okkar gegna þar lykilhlutverki. Meðal fjölbreyttra verkefna 
er mótun framtíðarsýnar, gerð hermilíkans kerfisins og ábyrgð á 
hönnunarforsendum veitnanna.

Ef þú elskar að sökkva þér ofan í verkefni, hefur reynslu af hönnun 
veitukerfa, býrð yfir frumkvæði og skipulagshæfileikum viljum við heyra 
í þér.

Þú þarft próf í verk- eða tæknifræði og þekking á hermun er kostur.

Verkefnastjóri verkefnaskráar
– e. Planner
Við leitum að hæfileikaríkum starfsfélaga með mikla reynslu í teymi 
tæknistjóra til að stýra verkefnaskrá fjárfestinga. Helstu verkefni eru 
utanumhald verkefnaskráar, forgangsröðun fjárfestinga ásamt undirbúningi 
og eftirfylgni verkefna.

Ef þú hefur umtalsverða reynslu á sviði verkefnastjórnunar, býrð yfir 
frumkvæði og greiningar- og skipulagshæfni viljum við heyra í þér. 

Próf í verk-, tæknifræði eða sambærilegt er nauðsyn og þekking á 
veitukerfum og rekstri verkefnaskrár er kostur.

Við tökum á móti umsóknum á www.veitur.is þar sem nánari upplýsingar um starfið er
að finna. Frekari aðstoð veitir Ellen Ýr Aðalsteinsdóttir mannauðsráðgjafi í netfanginu
starf@veitur.is.

Umsóknarfrestur er til og með 19. september. 

„

“



Starf skrifstofu-  
og verkefnastjóra

Garðyrkjufélag Íslands  auglýsir laust starf  
skrifstofu – og verkefnastjóra í allt að 80% starf. 

Starf skrifstofu og verkefnastjóra felst í almennum skrif- 
stofustörfum, sem innifela m.a. daglegan skrifstofurekstur 
og meðferð fjármuna félagsins.  Starfsmaður hefur umsjón 
með húsnæði félagsins og útleigu á sal, annast viðhald  
félagaskrár, heldur utan um vefsíðu og sér um innkaup og 
sölu á plöntum og bókum.  Starfsmaður tekur eftir atvikum 
þátt í að undirbúa og starfa við ýmsa viðburði á vegum 
félagsins.  Veigamikill hluti starfsins eru samskipti við 
félagsmenn. 

Hæfnikröfur
•	 Viðkomandi	þarf	að	hafa	menntun	sem	nýtist	í	starfi.
•	 Starfsmaður	þarf	að	vera	talnaglöggur	og	
 lausnamiðaður. 
•	 Krafist	er	góðrar	samskiptafærni,	lipurðar	í	
 mannlegum samskiptum og ríkulegrar þjónustulundar. 
•	 Viðkomandi	þarf	að	vera	hugmyndaríkur	og	hafa	til	að		 	
	 bera	frumkvæði	og	sjálfstæði	í	starfi.	
•	 Reynsla	af	DK	eða	sambærilegu	bókhaldskerfi	er	kostur,		 	
	 sem	og	áhugi	á	garðyrkju.	

Umsókn ásamt ferilskrá skal berast skrifstofu  
Garðyrkjufélags	Íslands	Síðumúla	1,	108	Reykjavík	merkt:		
Starf GÍ	eða	á	netfangið	karl@skogur.com		fyrir	mánudaginn	Starf GÍ	eða	á	netfangið	karl@skogur.com		fyrir	mánudaginn	Starf GÍ
18. september 2017. 

Upplýsingar	veita	formaður	GÍ,	Pétur	J.	Jónasson	
í	gsm	824-5861	eða	í	tölvupósti,	peturjj@talnet.is,	og	
gjaldkeri	félagsins,	Karl	Óskar	Þráinsson	í	gsm	821-5060	
eða í tölvupósti karl@skogur.com. 

Verkefnastjóri FÍN
Félag íslenskra náttúrufræðinga óskar eftir að ráða verkefnastjóra til starfa í fullt 
starf. Verkefnastjóri mun sinna margvíslegum verkefnum á skrifstofu FÍN. 
Starfssvið
• Ráðgjöf til félagsmanna.
• Túlkun kjarasamninga, stofnanasamninga og 

ráðningarsamninga.
• Túlkun ýmissa laga og reglna er varða vinnuréttar-

og stjórnsýslumál.
• Aðkoma að stofnanasamningsgerð í samstarfi við 

formann FÍN.
• Aðkoma að einstaklingsmálum í samstarfi við 

framkvæmdastjóra FÍN.
• Úrlausn ágreiningsefna. 
• Kærur, álitsgerðir og umsagnir.
• Þátttaka í máefnastarfi og samstarf við aðildarfélög 

BHM.

Hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi.
• Þekking á vinnurétti og stjórnsýslurétti.
• Þekking á málefnum stéttarfélaga er kostur.
• Geta til að vinna í hópi og hæfni til að leiða mál til lykta.
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum og rík 

þjónustulund.
• Frumkvæði, skipulagshæfni, vönduð og sjálfstæð 

vinnubrögð.
• Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti.
• Góð enskukunnátta nauðsynleg.
• Góð tölvuþekking.

Umsóknir sendist til framkvæmdastjóra FÍN á netfangið framkvaemdastjorifin@bhm.is. 
Umsóknarfrestur er til 30. september nk.  

SÍMAÞJÓNUSTA FYRIRTÆKJA, SÉRFRÆÐINGUR

Við leitum að einstaklingi með ríka þjónustulund og reynslu af fyrirtækja- 
markaði til að hafa umsjón með fastlínuþjónustu Nova, sjá um innleiðingu og 
eftirfylgni, veita ráðgjöf til fyrirtækja og aðstoða söluráðgjafa. Þekking á IP 
símkerfum er kostur, sem og reynsla af uppsetningum á hug– og netbúnaði.

Við leitum að framúrskarandi skemmtilegum liðsfélögum til að stíga dansinn 
með okkur í VIP fyrirtækjaþjónustu Nova. Þar starfar samhentur hópur sem hefur 
það að markmiði að veita viðskiptavinum á fyrirtækjamarkaði framúrskarandi 
þjónustu. Við bjóðum upp á draumastörf fyrir þá sem vilja umgangast glás af 
lífsglöðu hæfileikafólki, vinna �ölbreytt starf og hafa nóg að gera. Bullandi 
þjónustulund og söluhæfileikar eru eiginleikar sem skipta höfuðmáli. Brennandi 
áhugi á tækni og símum og öllu hina fína dótinu sem við seljum er að sjálfsögðu 
bráðnauðsynlegur.

FYRIRTÆKJAÞJÓNUSTA, 
SÖLU– & ÞJÓNUSTURÁÐGJAFI
FYRIRTÆKJAÞJÓNUSTA, 
SÖLU– & ÞJÓNUSTURÁÐGJAFI
FYRIRTÆKJAÞJÓNUSTA, 

Við leitum að metnaðarfullum og söludrifnum einstaklingi í sölu og ráðgjöf á 
farsíma– og fastlínuþjónustu til fyrirtækja. Þú þarft að geta unnið sjálfstætt og 
hafa reynslu af sölu á fyrirtækjamarkaði. Ef þú ert hress og hefur áhuga á 
�arskiptaþjónustu þá viljum við endilega fá þig í hópinn.

FYRIRTÆKJAÞJÓNUSTA, VIÐSKIPTASTJÓRI

Við leitum að einstaklingi með áhuga á og ástríðu fyrir samskiptum. 
Viðskiptastjóri er til taks allan sólarhringinn fyrir ánægðustu viðskiptavini 
Nova, en markmið þitt er að byggja upp skemmtilegt, jákvætt og árangursríkt 
viðskiptasamband og hafa metnað til þess að skara fram úr. Þá er sala og 
þarfagreining meðal verkefna í starfinu.

Við leitum að manneskju sem sýnir frumkvæði í samstarfi við viðskiptavini
og leitar stöðugt nýrra tækifæra til að efla samband okkar við þá.

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri

Þjónustuver 519 1919  |  www.nova.is  |  m.nova.is  |  Facebook  |  Twitter

skemmtistaðurStærsti

í heimi!

Nova er skemmtilegur og sveigjanlegur vinnustaður þar sem mikil áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð, ánægjulegt
samfélag starfsfólks, góðan starfsanda og liðsheild. Áhugasamir sæki um á nova.is/lausstorf fyrir 19. september.

Viltu vera VIP 
hjá Nova?

2017

Sæktu
um fyrir

19. september
á nova.is/lausstorf
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Kælivirkjar, vélvirkjar,  
vélstjóri eða rafvirki

Vegna mikilla anna ætlar Ísfrost ehf að fjölga mönnum á  
verkstæði sínu í Reykjavík. Leitað er eftir vönum kælivirkjum,  
vélvirkjum, vélstjórum eða rafvirkjum. Einnig kemur til greina 
að ráða duglega menn án réttinda. Leitað er að mönnum í 
framtíðarstörf hjá ört vaxandi fyrirtæki.

Ísfrost ehf er rúmlega 20 ára gamalt fyrirtæki, sérhæft í sölu, 
uppsetningu og þjónustu á kæli og frystibúnaði til iðnaðar- 
nota. Fyrirtækið er einnig löggiltur rafverktaki.

Okkur langar að  bjóða þér að slást í hópinn. Við viljum 
gjarnan að þú sért  hress, duglegur, sjálfstæður og þjónustu-
lundaður. Æskilegt er að þú sért með iðnmenntun,  þokkalega 
fær á tölvu og skiljir íslensku. Reynsla af faginu er kostur en 
ekki skilyrði.

Þar sem kæli- og frystitæki snerta nánast öll svið sem hægt er 
að hugsa sér, er um fjölbreytt og skemmtilegt starf að ræða.  
Góð laun í boði fyrir fyrir ábyrga, heiðarlega og áhugasama 
aðila. Nánari upplýsingar veitir Þorsteinn í síma 899 8898 eða 
á steini@isfrost.is

Vinsamlega skal skilið umsóknum fyrir 20. sept. næstkomandi 
á netfangið steini@isfrost.is eða til Ísfrost ehf að Funahöfða 
7, 110 Reykjavík. Farið verður með allar umsóknir sem 
trúnaðarmál.

Ármúli 2  ı  108 Reykjavík  ı  Sími 480 6000

Fulltrúar á þjónustusviði
Samgöngustofa leitar að fulltrúum á þjónustusvið stofnunarinnar. Í störfunum felast fjölbreytt 
verkefni, m.a. móttaka viðskiptavina og gagna, framkvæmd skráninga í farartækjaskrár, 
leyfisveitingar sem og upplýsingagjöf í gegnum síma og ráðgjöf í tengslum við verkefni 
stofnunarinnar. 

Starfsþróun er mikil í deildinni og starfsmenn fá tækifæri til að auka þekkingu sína og hafa 
áhrif á þróun og framgang verkefna. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Starfshlutfall er 100%. Um þrjú stöðugildi er að ræða. Einnig verður ráðið í tvær tímabundnar 
stöður til 12 mánaða með möguleika á áframhaldandi ráðningu.

 Menntunar- og hæfniskröfur
 •   Stúdentspróf er áskilið og frekari menntun er æskileg.
 •   Reynsla af sambærilegu starfi er kostur.

 •   Mjög gott vald á íslensku og ensku, í rituðu og töluðu máli.

 •   Leitað er að einstaklingi sem er úrræðagóður og talnaglöggur. 
      Viðkomandi þarf að vera fær í mannlegum samskiptum,   
      hafa ríka þjónustulund og una vel í hópstarfi. 

 •   Viðkomandi þarf að vera áreiðanlegur, jákvæður og vandvirkur. 
 

Í boði er spennandi starf hjá metnaðarfullri 
stofnun í alþjóðlegu umhverfi. Við bjóðum upp á 
góða starfsaðstöðu og frábæra vinnufélaga. 

Umsóknarfrestur 
er til 25. sept. 2017

Áhugaverð störf
á góðum vinnustað
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Hægt er að sækja 
um starfið rafrænt á 
samgongustofa.is/storf

Upplýsingar um 
Samgöngustofu má finna 
á samgongustofa.is

ÓSKUM EFTIR  
BAKARA OG BAKARANEMA 

Í BAKARÍIÐ HJÁ JÓA FEL

ÓSKUM EFTIR AÐ RÁÐA STRAX  BAKARA  OG  
BAKARANEMA .

VINSAMLEGA SENDIÐ UMSÓKN Á JOIFEL@JOIFEL.IS

Holtagarðar - Smáralind - Garðabær - Hringbraut

 
 

ÓSKUM EFTIR  AFGREIÐSLUFÓLK
 Í BAKARÍIÐ HJÁ JÓA FEL

Bakaríið hjá Jóa Fel óskar eftir að ráða afgreiðslufólk í fullt 
starf.
Unnið er á tvískiptum vöktum og aðra hvora helgi.
Um framtíðarstarf er að ræða. 

Einnig vantar okkur afgreiðslufólk í hlutastörf um helgar. 
 
STARFSKRÖFUR:
• Stundvísi, áreiðanleiki og góð þjónustulund.
• Íslenskukunnátta er skilyrði

Umsóknum skal skilað til Lindu á linda@joifel.is

Restaurant - Bistro

Við sækjumst eftir lífsglöðum og metnaðar- fullum einstaklingum sem vinna 
vel í teymi, taka vel við leiðsögn, búa y�r hæfni í mannlegum samskiptum og 

vinnugleði. Við bjóðum upp á góða kennslu og handleiðslu fagmenntaðra 
matreiðslu- og framreiðslumanna. Gott og skemmtilegt vinnuumhver� ásamt 

húsnæði. Endilega sendið ferilskrá ásamt umsókn með almennum
upplýsingum um ykkur á netfangið restaurant@husafell.is 

Umsóknarfrestur er til 25. september 2017. Öllum umsóknum verður svarað.

Hótel Húsafell Restaurant leitar að
matreiðslu- og  framreiðslunemum

Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæma
óska eftir að ráða starfsmann á
vélaverkstæði.

Viðkomandi þarf að vera menntaður
bifvélavirki eða hafa sambærilega menntun.

Umsókn um starfið skal skila á netfangið:
kari@kirkjugardar.is fyrir 25. september
næstkomandi.

Nánari upplýsingar veitir Kári Aðalsteinsson
í síma 620-4745 eða kari@kirkjugardar.is

Upplýsingar um Kirkjugarðana
má nálgast á netinu:
www.kirkjugardar.is
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Matreiðslumaður óskast
Airport Associates leitar eftir menntuðum matreiðslumanni til að sjá 

um rekstur nýs mötuneytis í nýju og glæsilegu húsnæði fyrirtækisins á 

Keflavíkurflugvelli. Viðkomandi mun taka þátt í að móta og skipuleggja 

daglega starfsemi mötuneytisins.

Airport Associates er sjálfstætt starfandi flugafgreiðslufyrirtæki með höfuðstöðvar á 

Keflavíkurflugvelli. Starfsemin  felur í sér alla alhliða þjónustu við flugfélög, allt frá hleðslu 

/ afhleðslu farms, innritun farþega, hleðslu eftirlit, fraktafgreiðslu og ræstingu. Starfs-

mannafjöldi fyrirtækisins er rétt um 600 manns sem vinna að stórum hluta á vöktum.

Umsóknarfrestur er til 24. september 2017. 

Áhugasamir sækið um á heimasíðu okkar, www.airportassociates.com 
Nánari upplýsingar gefur Þórey Jónsdóttir Mannauðsstjóri, í síma 420 0703 eða í netfangi: 

thorey@airportassociates.com.

Vinna & virkni
Ás styrktarfélag veitir fólki með fötlun fjölbreytta og metnaðar- 
fulla þjónustu. Vinnustaðir félagsins í Ögurhvarfi 6 og  
Stjörnugróf 7-9 leita að drífandi og áhugasömu starfsfólki til 
að takast á við fjölbreytt verkefni í sveigjanlegu og skemmti-
legu vinnuumhverfi. Karlmenn eru sérstaklega hvattir til að 
sækja um.

Þessa dagana eru margir nýliðar að bætast í hóp starfs- 
manna með fötlun og því þurfum við að fjölga í leiðbeinenda- 
hópnum. Fyrir er þéttur og öflugur starfsmannahópur með 
mikla reynslu og þekkingu.

Áhugasamir hafi samband við Sigurbjörgu Sverrisdóttur 
forstöðumann í Stjörnugróf, s. 414 0540/414 0560
Höllu Jónsdóttur forstöðumann í Ögurhvarfi, s. 414 0500

Umsóknir má senda í gegnum heimasíðu félagsins, styrktar- 
felag.is eða á netföngin essy@styrktarfelag.is eða halla@
styrktarfelag.is.

Stöðurnar eru lausar 1. október eða eftir samkomulagi.
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum. 

Sækja skal um störfin á vef Nýherja: nyherji.is/atvinna. Umsóknarfrestur er til og með 17. september 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.
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.
upplýsingatækni, sérfræðiþekkingu starfsfólks og lipurri þjónustu. Nýherji er móðurfélag samstæðunnar. Dótturfélög Nýherja eru TM Software, Tempo og Applicon. 

BORGARTÚNI 37 
SÍMI 569 7700 

WWW.NYHERJI.IS

Hefur þú gaman af tækni og mikla þjónustulund?

3 LAUS STÖRF3 LAUS STÖRF

ÞJÓNUSTU-
TÆKNIFÆRI 

Söluráðg jafi hljóð- og myndlausna
Helstu verkefni:
>> Ráðgjöf og sala hljóð- og myndlausna
>> Aðkoma að hönnun og samþættingu hljóð- 

og myndlausna
>> Tilboðsgerð

Sérfræðingur í afritunarlausnum 
IBM Spectrum Protect (TSM)
Helstu verkefni:
>> Ráðgjöf og innleiðing IBM afritunarlausna
>> Samvinna við IBM Development við þróun
>> Samskipti við fjölbreytta flóru viðskiptavina

Gagnagrunnssérfræðingur
Helstu verkefni:
>> Daglegur rekstur á eigin kerfum og viðskiptavina
>> Ráðgjöf, uppsetningar, breytingar og 

ástandsskoðun gagnagrunnsumhverfa
>> Þátttakandi í framkvæmd sjálfvirks eftirlits 

gagnagrunna og keyrslna

Í boði er skemmtilegt starf hjá ört vaxandi fyrirtæki í 
sölu bifreiða, um framtíðarstarf er að ræða. 
Áhugasamir sendi upplýsingar um aldur og fyrri 
störf og menntun á netfangið gunnar@bilabraut.is   

Umsóknarfrestur er til 16. september 2017
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál, 
öllum umsóknum verður svarað.

Sölumaður óskast
Braut Bílasala leitar af öflugum liðsmanni. 



HJÚKRUNARHEIMILI

Viltu vera í Sóltúnsliðinu!

Leitum að sjúkraliða, félagsliða og fólki sem 
vill starfa í gefandi umönnunarstarfi. 

Sóltún stendur fyrir metnaðarfullu starfi og 
leggur áherslu á góðan starfsanda og 

heilsueflandi vinnuumhverfi. 

Upplýsingar gefur Anna Guðbjörg 
Gunnarsdóttir mannauðsstjóri 

í síma 590 6117. 
Sótt er um á www.soltun.is

Sjúkraliðar / félagsliðar / starfsfólk
Störf vélamanna hjá þjónustustöðvum Vegagerðarinnar á Reyðarfirði og Höfn 
eru laus til umsóknar. Tvö störf eru laus á Reyðarfirði og eitt  á Höfn, allt 100% störf.

Starfssvið
•  Viðhald, þjónusta og nýbyggingar vega 
•  Ýmis vinna í starfsstöð

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Almennt grunnnám
•  Almenn ökuréttindi, meirapróf er æskilegt
•  Vinnuvélaréttindi
•  Reynsla af ámóta störfum æskileg
•  Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
•	 Góðir	samstarfshæfileikar

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.   
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og Starfsgreinasambands Íslands.
Umsóknarfrestur er til 27. september 2017. Umsóknir berist Vegagerðinni á netfang 
starf@vegagerdin.is. Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum 
um þá menntun og hæfni sem óskað er eftir.
Æskilegt	er	að	starfsmaður	geti	hafið	störf	sem	fyrst.
Nánari	upplýsingar	um	störfin	veita	Ari	Guðmundsson	yfirverkstjóri	á	Reyðarfirði	í	síma	522-1961	
og	Reynir	Gunnarsson	yfirverkstjóri	á	Höfn	í	síma	522-1991.

Vélamenn 
Reyðarfirði og Höfn

www.skra.is
www.island.is

Umsóknarfrestur er til og með 25. september. 

Um er að ræða full störf og þurfa umsækjendur að geta hafið 
störf sem fyrst.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfs-
manna. Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði 
frá því að umsóknarfrestur rennur út. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Hjá Þjóðskrá Íslands starfa yfir 100 starfsmenn. Verkefni stofnunarinnar eru mjög fjölbreytt og heldur stofnunin m.a. fasteignaskrá og þjóðskrá, gefur út 
fasteignamat og brunabótamat, rekur vefinn island.is og sér um útgáfu vegabréfa. Þjóðskrá Íslands leggur metnað sinn í að sinna verkefnum sínum af 
fagmennsku og áreiðanleika. Stofnunin hefur það að leiðarljósi að starfsmönnum líði vel í starfi og leggur áherslu á að vinnustaðurinn sé fjölskylduvænn.  
Gildi stofnunarinnar eru virðing, sköpunargleði og áreiðanleiki.

Sérfræðingur í mats-  
og hagdeild
Starf sérfræðings í mats- og hagdeild á 
fasteignaskrársviði er laust til umsóknar. 
Starfið er í Reykjavík. 

Starfssvið
•   Að endurbæta aðferðafræði kostnaðarmats
•   Vinna sérvinnslur og sinna upplýsingagjöf úr fasteignaskrá
•   Taka þátt í árlegu endurmati fasteigna

Hæfniskröfur
•   Háskólamenntun í verk- eða tæknifræði eða  
     skyldum greinum
•   Þekking á byggingartækni
•   Þekking á kostnaðarútreikningum bygginga æskileg
•   Góð tölvufærni og geta til að tileinka sér nýja tölvutækni
•   Þekking og reynsla af gagnagrunnum og SQL er æskileg
•   Góð færni til að greina og finna lausnir  
•   Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum 
•   Frumkvæði og hæfni til að starfa sjálfstætt sem og í hóp 
•   Metnaður, skipulagshæfileikar og geta til að hafa yfirsýn 
     og umsjón með verkefnum
•   Góð íslensku- og enskukunnátta

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hjörtur Grétarsson 
sviðsstjóri fasteignaskrársviðs, hgr@skra.is, og skulu 
umsóknir berast á sama netfang. 

Sérfræðingur á 
þjóðskrársvið
 

Um er að ræða nýtt starf og mun 
viðkomandi hafa tækifæri til að hafa 
áhrif á þróun þess. Leitað er að traustum 
einstaklingi sem hefur umsjón með og ber 
ábyrgð á verkefnum, heldur þeim á áætlun 
og fylgir þeim eftir til loka. Starfið er í 
Reykjavík.

Starfssvið
•   Vinna með gagnagrunna þjóðskrár, umsýslukerfi og miðlun
•   Tölfræði tengd þjóðskrá og þjóðskrárkerfum
•   Umsjón og vinnsla á sérvinnslum úr þjóðskrá
•   Rekstur þjóðskrár og umsýslukerfa

Menntunar- og hæfniskröfur
•   Próf á háskólastigi, verkfræði, stærðfræði eða önnur háskóla-    
     menntun sem nýtist í starfi
•   Góð tölvufærni og geta til að tileinka sér nýja tölvutækni
•   Þekking og reynsla af gagnagrunnum er æskileg
•   Góð færni til að greina og finna lausnir  
•   Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum 
•   Frumkvæði og hæfni til að starfa sjálfstætt sem og í hóp 
•   Góð kunnátta í íslensku og ensku og hæfni til að miðla 
     upplýsingum í rituðu og töluðu máli 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sólveig J. Guðmundsdóttir 
sviðsstjóri þjóðskrársviðs, sjg@skra.is, og skulu umsóknir berast 
á sama netfang. 

Umsóknum skulu fylgja ítarlegar starfsferilskrár og kynn-
ingarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Forsætisráðuneytið auglýsir eftir stjórnarráðs-
fulltrúa/ritara í tímabundið starf í ráðuneytinu. 

Um er að ræða áhugavert starf (afleysingu) til eins 
árs í krefjandi starfsumhverfi þar sem reynir á  
vönduð vinnubrögð, þjónustulund og lipurð í  
mannlegum samskiptum. Æskilegt er að viðkomandi 
geti hafið störf sem fyrst. 

Starfssvið 
Um er að ræða almennt skrifstofu- og ritarastarf sem 
felst meðal annars í aðstoð við undirbúning ríkis- 
stjórnarfunda og ríkisráðsafgreiðslna, skráningu í 
málaskrár ráðuneytisins, svörun innkominna erin-
da, þátttöku í undirbúningi ýmissa viðburða, afleys- 
ingu í móttöku og á skrifstofu ráðherra ásamt öðrum  
tilfallandi verkefnum. 

Hæfniskröfur 
• Reynsla af skrifstofu- og ritarastörfum 
• Reynsla úr stjórnsýslunni æskileg 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• Færni og lipurð í mannlegum samskiptum. 
• Gott vald á íslensku og ensku 
• Þekking á einu norðurlandamáli kostur 
• Góð tölvukunnátta 
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum 

Nánari upplýsingar um starfið veitir: Ágúst Geir 
Ágústsson skrifstofustjóri á skrifstofu yfirstjórnar 
í síma 545 8400. Konur jafnt sem karlar eru hvött 
til að sækja um starfið. Um launakjör fer eftir kjara- 
samningi fjármálaráðherra og Félags háskólamennt- 
aðra starfsmanna Stjórnarráðsins eða Félags starfs-
manna Stjórnarráðsins eftir atvikum. 

Umsóknir ásamt kynningarbréfi og upplýsingum 
um menntun og fyrri störf skulu berast forsætis-
ráðuneytinu, Stjórnarráðshúsinu við Lækjartorg, 
101 Reykjavík, eða á netfangið postur@for.is, eigi 
síðar en 25. september nk. Athygli er vakin á því, að 
umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknar-
frestur rennur út, með vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. 
reglna um auglýsingar á lausum störfum, með síðari 
breytingum, nr. 464/1996, sem settar eru samkvæmt 
heimild í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi 
og skyldur starfsmanna ríkisins. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin. 

Forsætisráðuneytinu, 9. september 2017.
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Vaka hf er eitt elsta fyrirtækið í bílabransanum á Íslandi
og er með fjölbreytta þjónustu við bíleigendur.  
Í dag starfar fyrirtækið á hinum hinum ýmsu sviðum s.s.
bíla- og tækjaflutningar, dekkjaverkstæði, varahutasala,
dekkjahótel og móttaka förgunarbifreiða.

Vaka hf leitar að duglegum starfsmanni  
til starfa í aksturdeild.  

Hæfniskröfur:
• Meirapróf
• Stundvísi og snyrtimennska
• Góð mannleg samskipti
• Þjónustulund
• Öguð vinnubrögð
•  Íslensku kunnátta
• Vinnuvélaréttindi kostur
• Þarf að geta hafið störf sem fyrst

Áhugasamir sendi inn starfsumsókn ásamt ferilskrá
á starf@vakahf.is

- Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar

Vaka hf leitar að  
bílstjóra í fullt starf

BL ehf. / Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík / 525 8000 / www.bl.is

Við óskum eftir að ráða bifvélavirkja til liðs við okkur. 
Í boði er björt og glæsileg vinnuaðstaða, tæknilega vel 
útbúin samkvæmt stöðlum framleiðenda. Endurmenntun til 
að viðhalda þekkingu og tileinka sér nýjustu tækni ásamt 
möguleika á sérhæfingu eftir getu og áhuga hvers og eins.

Vinnutími er mánudaga til fimmtudaga kl. 8.00–17.00
og kl. 8.00–16.00 á föstudögum. 
Einnig í boði kvöldvaktir kl. 17.00–22.00.

• Bifvélavirkjamenntun
• Nokkurra ára starfsreynsla æskileg
• Tölvufærni með rafrænar verkbeiðnir o.fl.
• Bílpróf
• Sjálfstæð, skipulögð og fagleg vinnubrögð eru nauðsynleg

Hæfniskröfur:

BIFVÉLAVIRKJAR

Vinnutími er mánudaga til föstudaga frá kl. 07.45–18.00.

Við leitum að þjónustufulltrúa í verkstæðismóttöku. 
Viðkomandi þarf að vera mjög sterkur í mannlegum 
samskiptum og með mikla þjónustulund. 

• Mikill áhugi á bílum
• Tölvufærni
• Bílpróf
• Sjálfstæð, skipulögð og fagleg vinnubrögð eru nauðsynleg

Hæfniskröfur:

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI
Við leitum að starfsmanni á verkstæðið til að annast 
söluskoðanir á notuðum bílum. Viðkomandi þarf að 
vera mjög sterkur í mannlegum samskiptum og með 
mikla þjónustulund. 

Vinnutími er mánudaga til fimmtudaga kl. 8.00–17.00
og kl. 8.00–16.00 á föstudögum. 
Einnig í boði kvöldvaktir kl. 17.00–22.00.

• Nákvæm, öguð og fagleg vinnubrögð
• Mikil þekking á bílum
• Tölvufærni
• Bílpróf

Hæfniskröfur:

SÖLUSKOÐUN

SPENNANDI ATVINNUTÆKIFÆRI HJÁ EINU STÆRSTA BÍLAUMBOÐI LANDSINS

VIÐ BÆTUM Í HÓPINN

BL leitast við að ráða fólk sem hefur metnað til þess að veita framúrskarandi og faglega þjónustu í samvinnu við samheldinn og sterkan starfsmannahóp.
Hjá BL er öflugt námskeiða- og fræðslustarf fyrir starfsfólk, virkt starfsmannafélag og einstök fyrirtækjamenning sem við erum afar stolt af.

Sótt er um störfin á heimasíðu BL: www.bl.is/atvinna. Umsóknarfrestur er til 17. september nk.
Nánari upplýsingar veitir Anna Lára Guðfinnsdóttir, starfsmannastjóri, á netfanginu anna@bl.is
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Ritari óskast 1/2 daginn
Rótgróin fasteignamiðlun leitar að ritara til starfa hálfan  

daginn frá kl. 13-17 á daginn. Starfið felst í afgreiðslu  
viðskiptavina, símsvörun, skjalavinnslu og almennum  
ritarastörfum.  Viðkomandi þarf að vera sjálfstæður í  

vinnubrögðum, hafa góða þjónustulund, vera stundvís og 
geta hafið störf sem fyrst.  Söluhæfileikar er kostur.  

Áhugasamir sendið inn svar á box@frett.is merkt  Ritari-0709.

VERKSTÆÐISFORMAÐUR

Sér um að stýra verkstæði 
Vélaborgar. Þar starfa á bilinu 
10-15 starfsmenn sem gera mest 
megnis við lyftara, vinnuvélar og 
vörubíla. Við leitum að dugmiklum 
aðila sem getur unnið sjálfstætt. 
Hann þarf að hafa grunnþekkingu 
á tækjamálum, góða tölvu- og 
enskukunnáttu. 

Góður samskiptamáti er 
nauðsynlegur þar sem formaðurinn 
er í sambandi við bæði viðskipta-
menn og birgja.

SÖLUMAÐUR FYRIR 
LYFTARA, HILLUKERFI 
OG AÐRAR VÖRUHÚSA-
LAUSNIR

Þarf að hafa reynslu af 
sölumennsku og geta unnið 
sjálfstætt. Góð tölvu- og 
enskukunnátta er nauðsynleg.
Sala á Jungheinrich lyfturum 
og hillukerfum, Assa Abloy 
hurðalausnum og ýmsum 
tengdum vörum.

VERKSTÆÐISMENN

Okkur vantar vana menn í lyftara- 
og vinnuvélaviðgerðir. Næg vinna 
fyrir hendi og föst verkefni. Góð 
tölvu- og enskukunnátta æskileg.

Hjá Vélaborg starfa um 20 manns og 
starfsemin snýst um innflutning og 
þjónustu á lyfturum frá Jungheinrich
og Ferrari og vinnuvélum frá  Ferrari og vinnuvélum frá  Ferrari Case.

Við þjónustum Bobcat vinnuvélar, Bobcat vinnuvélar, Bobcat
Daf og Daf og Daf Renault vörubíla, Renault vörubíla, Renault John Derre
dráttarvélar, Avant fjölnotatæki og 
Lely heyvinnuvélar.Lely heyvinnuvélar.Lely

Umsækjendur eru beðnir um að 
senda inn skriflega umsókn á 
netfangið gunnarbj@velaborg.is 
fyrir 20. september

Járnháls 2 - 4, 110 Reykjavík · www.velaborg.is · Sími: 414 8600

VÉLABORG VÉLABORG 
ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA STARFSFÓLK Í EFTIRFARANDI STÖÐUR:

VELABORG.ISVELABORG.IS

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
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RARIK ohf   •   Dvergshöfða 2   •  110 Reykjavík   •   Sími 528 9000   •   www.rarik.is

Bílaumsjón og innkaupamál
RARIK leitar að kröftugum starfsmanni í innkaupa- og birgðadeild fyrirtækisins í Reykjavík. 
Helstu verkefni eru aðkoma að rekstri bifreiða og tækja fyrirtækisins auk þátttöku í innkaupaferli 
rafveituefnis, bifreiða og tækja.

• Rekstur bifreiða og tækja 
• Þátttaka í innkaupum
• Samskipti við birgja og þjónustuaðila
• Gagnaskráningar

Helstu verkefni
• Góð þekking á bílum og tækjum
• Þekking á rafveituefni kostur
• Góð almenn tölvukunnátta
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum 

samskiptum

Hæfniskröfur

Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um. Nánari upplýsingar veitir Jóhann Bjarnason, 
innkaupastjóri eða starfsmannastjóri RARIK í síma 528 9000. Umsóknarfrestur er til 
25. september 2017 og skal skila umsóknum með ferilskrá á netfangið atvinnuumsokn@rarik.is.

RARIK ohf. er rekið sem opinbert hlutafélag í eigu ríkisins. Hlutverk RARIK er að dreifa raforku auk 
þess að afla, dreifa og annast sölu á heitu vatni. Starfsmenn RARIK eru um 200, aðalskrifstofa er 
í Reykjavík og um 20 starfsstöðvar eru dreifðar vítt og breitt um landið.

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

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

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

Hafðu samband við okkur og sjáðu 

hvað við getum gert fyrir þig. 

RÁÐNINGAR

Pottagaldrar ehf 
óska eftir starfsmanni í framleiðslu og pökkun.

Nánari upplýsingar í síma 564-4449 
milli 8-12 virka daga eða pottagaldrar@pottagaldrar.is

Vegna aukinna verkefna óskum við eftir að ráða áhuga-
saman vélamann með kranaréttindi til starfa. Fyrirtækið er 
með ö�uga vökvabómukrana og �utningabíla með krönum.
Star�ð felst í að þjónusta viðskiptavini okkar og jafnframt 
þjónustu við eigin byggingarverkefni. Stefna JÁVERK er að 
vera með fyrsta �okks tæki til að tryggja viðskiptavinum 
okkar sem besta og öruggasta þjónustu.

Hæfniskröfur:
  •  Meirapróf og vinnuvélaréttindi á vökvabómukrana
  •  Íslenskumælandi
  •  Reynsla er kostur
  •  Stundvísi
  •  Þjónustulund og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Æskilegt er að viðkomandi einstaklingur gæti ha�ð 
störf sem fyrst

Uppl. gefur Kristján I.Vignisson í síma 891-8888 eða á 
netfanginu kristjan@javerk.is. Farið verður með allar 
fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Okkur vantar góðan vélamann…

Gagnheiði 28
IS-800 Selfoss

Iceland
Sími +354 480 1700
Fax +354 480 1701

www.javerk.is

JÁVERK er 25 ára ö�ugt, metnaðarfullt og vaxandi 
verktakafyrirtæki sem jafnframt rekur kranaleigu. 
Starfsmenn eru um 120 í dag og verkefnastaða 
fyrirtækisins er traust. JÁVERK leggur mikla 
áherslu á umhver�s-, öryggis-, og gæðamál. 
JÁVERK leggur áherslu á að ráða kraftmikla og 
metnaðarfulla einstaklinga sem sýna frumkvæði 
og sjálfstæði í vinnu. 

Starfsmannastefna fyrirtækisins gerir ráð fyrir að 
aðbúnaður og starfsumhver� sé með því besta 
sem þekkist. Starfsandi er frábær og starfsmanna- 
félagið er mjög virkt og stendur fyrir margskonar 
skemmtunum og ferðalögum. JÁVERK er með 
starfsstöðvar bæði á Selfossi og Reykjavík.



Fræðslu- og frístundaþjónusta
»    Verkefnisstjóri í PMTO og SMT

Fjölskylduþjónusta
»    Stuðningsfulltrúi - Frístundaklúbburinn Kletturinn
»    Stuðningsfulltrúi - Húsið

Grunnskólar
»    Frístundaleiðbeinandi - Tröllheimar Áslandsskóla
»    Stuðningsfulltrúi í Hraunsel - Hraunvallaskóli
»    Skólaliði - Hraunvallaskóli
»    Stuðningsfulltrúi - Hraunvallaskóli
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi - Hraunvallaskóli
»    Þroskaþjálfi - Hraunvallaskóli
»    Frístundaleiðbeinandi í Holtasel - Hvaleyrarskóli
»    Skólaliði - Hvaleyrarskóli
»    Frístundaleiðbeinandi í Lækjarsel - Lækjarskóli
»    Skólaliði - Skarðshlíðarskóli
»    Umsjónarkennari á yngra stigi - Skarðshlíðarskóli
»    Frístundaleiðbeinandi í Selið - Öldutúnsskóli

Leikskólar
»    Leikskólakennari - Álfasteinn
»    Leikskólakennari - Hlíðarberg
»    Leikskólakennari - Hlíðarendi
»    Leikskólakennari - Hraunvallaskóli
»    Þroskaþjálfi - Hraunvallaskóli
»    Sérkennari - Hraunvallaskóli
»    Leikskólakennari - Hvammur
»    Deildarstjóri - Hörðuvellir
»    Leikskólakennari - Hörðuvellir
»    Leikskólakennari - Stekkjarás
»    Leikskólakennarar - Vesturkot
»    Leikskólakennari - Víðivellir
»    Þroskaþjálfi - Víðivellir

Málefni fatlaðs fólks
»    Framtíðarstörf - Blikaás
»    Starf á heimili fatlaðs fólks í Erluási
»    Starf á skammtímavistun - Hnotuberg
»    Þroskaþjálfi - Berjahlíð

Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru
karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um.

Nánar á hafnar�ordur.is

FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
LAUS STÖRF

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

Þjónustuver opið:
Mán.-fim. 9:00-15:30

Fös. 9:00-14:00

442 1000
rsk@rsk.is

Spennandi störf á Egilsstöðum
Nú er tækifæri fyrir metnaðarfulla og kraftmikla einstaklinga að slást í hóp starfsmanna 
ríkisskattstjóra á starfsstöðinni á Egilsstöðum. Um fjölbreytt verkefni er að ræða er 
tengjast m.a. álagningu skatta, yfirferð gagna, upplýsingagjöf um skattamál ásamt öðru 
er tengist skattskilum einstaklinga.

Ríkisskattstjóri er í fararbroddi í innleiðingu rafrænnar stjórnsýslu. Helstu verkefni 
embættisins eru álagning opinberra gjalda, skatteftirlit og að halda lögbundnar skrár 
en að auki er embættinu falið að sinna ýmsum sérverkefnum til lengri eða skemmri tíma.

Hæfnikröfur

•   Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•   Fáguð framkoma, jákvæðni, þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum
•   Öguð og skipulögð vinnubrögð ásamt hæfileika til að vinna undir álagi
•   Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi
•   Gott vald á íslensku í töluðu og rituðu máli
•   Enskukunnátta. Önnur tungumálakunnátta kostur
•   Góð almenn tölvukunnátta

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag 
hafa gert. Umsóknarfrestur er til og með 18. september 2017 og skulu umsóknir fylltar út á rsk.is/starf eða 
á Starfatorgi. Ferilskrá sem inniheldur ítarlegar upplýsingar m.a. um menntun, fyrri störf, umsagnaraðila 
og annað er máli skiptir þarf að fylgja með svo umsókn teljist fullnægjandi. Nánari upplýsingar veitir 
Inga Hanna Guðmundsdóttir í síma 442 1151.

Vinnustaðurinn er fjölmennur og dreifist starfsemi ríkisskattstjóra á átta starfsstöðvar um landið. 
Meginstefna ríkisskattstjóra í mannauðsmálum byggir á gagnkvæmu trausti, tillitssemi og virðingu á milli 
stofnunar og starfsmanna og starfsmanna sín í milli. Gildi ríkisskattstjóra eru fagmennska, jákvæðni og 
samvinna. Frekari upplýsingar um embættið má finna á vefsíðunni rsk.is. 

TRS ehf.
Eyravegi 37 • 800 Selfoss • Sími 480-3300 • www.trs.is

TRS er þjónustufyrirtæki í upplýsingatækni.

TRS rekur verslun með tölvur og fjarskipta-
búnað ásamt ritföngum.

TRS rekur ö˻uga þjónustudeild sem sér um
viðhald á tölvubúnaði ásamt rekstri á tölvu-
og fjarskiptakerfum.

TRS hefur TRS hefur verið valið Framúrskarandi
fyrirtæki að mati Creditinfo síðastliðin 5 ár
en aðeins tæp 2% íslenskra fyrirtækja
uppfylla þau skilyrði.

TRS býður upp á krefjandi starfsumhverǻ
þar sem einstaklingurinn fær að njóta sín.

Hjá TRS starfar ö˻ugt starfsmannafélag og
góður liðsandi.góður liðsandi.

TRS óskar eftir nýjum liðsmönnum
Tæknimenn í þjónustudeild

Hæfniskröfur:  

• Reynsla í notendaþjónustu.

• Menntun sem nýtist í starǻ.

• Góð þekking á Microsoft hugbúnaði

   (Windows/Oϻce).

• Almenn þekking á netkerfum og

   no   notendahugbúnaði æskileg.

• Þekking á vefumsjónarkerfum

   (WordPress/Joomla) kostur.

• Vinna vel undir álagi.

• Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvætt viðmót.

Starfssvið:  Rekstur á upplýsingakerfum og notendaþjónusta.

Umsjón með ráðningum hefur Gunnar Bragi Þorsteinsson.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að

skila umsóknum á gunnar@trs.is.

Umsóknarfrestur er til og með 15. september 2017.

2012
- 2016

Rafvirkjar
Straumvirki ehf óskar að ráða rafvirkja  

eða rafvirkjanema til starfa.

Framtíðarvinna - næg verkefni framundan.  
Vinsamlega sendið umsókn og upplýsingar á netfangið 

straumvirki@simnet.is



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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Starfsmaður á rannsóknarstofu Nýsköpunarmiðstöð Íslands Reykjavík 201709/1456
Doktorsnemi í eðlisfræði Háskóli Íslands, Raunvísindastofnun Reykjavík 201709/1455
Sérfræðingur á þjóðskrársvið Þjóðskrá Íslands Reykjavík 201709/1454
Sérfræðingur í mats- og hagdeild Þjóðskrá Íslands Reykjavík 201709/1453
Bílstjóri Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201709/1452
Læknir/læknanemi Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201709/1451
Fulltrúi í þjónustudeild Samgöngustofa Reykjavík 201709/1450
Vélamenn Vegagerðin Reyðarfj./Höfn 201709/1449
Eftirlitsmaður Lyfjastofnun Reykjavík 201709/1448
Aðstoðarmaður í eldhús Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201709/1447
Deildarlæknir á bráðamóttöku Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201709/1446
Nýdoktor, reiknifr. jarðskjálftafræði Háskóli Íslands, Jarðvísindastofnun Reykjavík 201709/1445
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Hlíðum Reykjavík 201709/1444
Rekstrarstjóri flutningaþjónustu Landspítali Reykjavík 201709/1443
Námsstöður deildarlækna Landspítali, geðlækningar Reykjavík 201709/1442
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, hjarta-/lungna-/augnsk.d. Reykjavík 201709/1441
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, dagdeild skurðlækninga Reykjavík 201709/1440
Sérfræðilæknir Landspítali, gigtlækningar Reykjavík 201709/1439
Sérfræðilæknir Landspítali, meltingarlækningar Reykjavík 201709/1438
Yfirlæknir Landspítali, erfða- og sameindalækn. Reykjavík 201709/1437
Sjúkraliðar Landspítali, Hjartagátt  Reykjavík 201709/1436
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, svefnrannsóknir Reykjavík 201709/1435
Framhaldsskólakennari, málmiðn Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201709/1434
Ræsting Sýslumaðurinn á Vesturlandi Stykkishólmur 201709/1433
Læknir/læknanemi Heilbrigðisstofnun Suðurlands Laugarás 201709/1432
Launafulltrúi/skrifstofumaður Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201709/1431
Stjórnarráðsfulltrúi/ritari Forsætisráðuneytið Reykjavík 201709/1430
Læknakandídatar Landspítali, Sjúkrahúsið á Akureyri ofl. Landið 201709/1428
Þjónustufulltrúar Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu Reykjavík 201709/1427
Verkefnastjóri í afgreiðslu Útlendingastofnun Reykjavík 201709/1426
Aðstoðarmaður í mötuneyti Veðurstofa Íslands Reykjavík 201709/1425
Verkfræðingur Vegagerðin Reykjavík 201709/1424
Svæðisstjóri  Vegagerðin Borgarnes 201709/1423
Vélamaður Vegagerðin Borgarnes 201709/1422
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, bráða- og göngudeild Reykjavík 201709/1421
Lögfræðingur Dómsmálaráðuneytið Reykjavík 201709/1420

Til hvers að auglýsa ?

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

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

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

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

Með starf
fyrir þig

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

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

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

www.stra.is

Viltu vinna að betri heimi?  
Íslandsdeild Amnesty International leitar að öflugri 
manneskju með brennandi mannréttindaáhuga í stöðu 
fjáröflunarstjóra. Skrifstofan er staðsett í Reykjavík. 

Amnesty International er alþjóðleg hreyfing fólks sem berst Amnesty International er alþjóðleg hreyfing fólks sem berst 
fyrir því að mannréttindi séu virt og að allir njóti verndar 
þeirra. www.amnesty.is.

Við leitum að að einstaklingi sem getur unnið sjálfstætt og 
hefur hugmyndaauðgi og skipulagshæfni. 

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Háskólamenntun eða reynsla sem nýtist í starfi 
• Mikil skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi 
• Þekking og reynsla af greiningu tölulegra upplýsinga 
• Reynsla og þekking á sölu- og markaðsmálum er kostur 
• Góð tölvukunnátta 
• Mjög góð færni í íslensku og ensku 
• Hugmyndaauðgi og framsýni 
• Áhugi á mannréttindamálum

Við bjóðum :
• Jákvætt og hvetjandi starfsumhverfi 
• Sveigjanlegt, skapandi og ábyrgðarfullt starf 
• Starf, þar sem hæfileikar starfsmanna fá notið sín
•  Möguleika á að vinna í alþjóðlegu samstarfi 
• Tækifæri á að vinna að framgangi mannréttinda í 

heiminum. 

Umsóknir skal senda á tgj@amnesty.is. 
Umsóknarfrestur er til 30. september 2017  
Æskilegt er að umsækjandi getið hafið störf 
fljótlega. Upplýsingar um starfið veitir Torfi Jónsson 
framkvæmdastjóri í gegnum tölvupóst tgj@amnesty.is.
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Þjónustuver opið:
Mán.-fim. 9:00-15:30

Fös. 9:00-14:00

442 1000
rsk@rsk.is

Liðsmaður óskast í mötuneyti 
Ríkisskattstjóri leitar að reyklausum, áhugasömum og dugmiklum einstaklingi til starfa 
með matráði í mötuneyti embættisins á aðalstarfsstöð þess að Laugavegi 166. Um fullt 
starf er að ræða, tímabundið til eins árs vegna fæðingarorlofs, en með möguleika á 
framlengingu ef aðstæður leyfa. Tveir starfsmenn starfa í mötuneytinu við móttöku, 
fulleldun og framreiðslu matar, undirbúning funda, uppvask, frágang og þrif auk 
annarra tilfallandi verkefna. Starfsaðstaða er góð í nútímalegu eldhúsi.

Hæfnikröfur

•   Fáguð framkoma og snyrtimennska. 
•   Rík þjónustulund, jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
•   Hæfileiki til að vinna undir álagi.
•   Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi.
•   Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð.
•   Stundvísi og reglusemi.
•   Reynsla af starfi í mötuneyti er æskileg.
•   Ekki er gerð krafa um formlega menntun á sviði framreiðslu.

Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi sem 
fjármála- og efnahagsráðherra og SFR - stéttarfélag í almannaþjónustu hafa gert.

Umsóknarfrestur er til og með 11. september 2017 og skal fylla út umsóknarform á vefslóðinni rsk.is/starf 
eða Starfatorgi og láta ferilskrá einnig fylgja með í viðhengi. 

Ríkisskattstjóri annast álagningu opinberra gjalda og heldur fyrirtækjaskrá, firmaskrá og ársreikninga-
skrá. Að auki annast embættið tímabundin verkefni tengd leiðréttingu á höfuðstól verðtryggðra fast-
eignaveðlána og ráðstöfun séreignarsparnaðar inn á verðtryggð fasteignaveðlán. Starfsmenn eru nú 
um 260 á átta starfsstöðvum, þar af um 160 á aðalstarfsstöð embættisins í Reykjavík. Meginstefna RSK í 
mannauðsmálum byggir á gagnkvæmu trausti, tillitssemi og virðingu á milli stofnunar og starfsmanna 
og starfsmanna sín í milli og unnið er eftir gildunum: Fagmennska - Jákvæðni - Samvinna.

Nánari upplýsingar veitir Inga Hanna Guðmundsdóttir í síma 442 1151.

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

Í boði er skemmtilegt starf hjá ört vaxandi fyrirtæki í 
sölu bifreiða, um framtíðarstarf er að ræða. 
Áhugasamir sendi upplýsingar um aldur og fyrri 
störf og menntun á netfangið gunnar@bilabraut.is   

Umsóknarfrestur er til 16. september 2017
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál, 
öllum umsóknum verður svarað.

Sölumaður óskast
Braut Bílasala leitar af öflugum liðsmanni. 

H E I L S U R Ú M

Rekkjan heilsurúm ehf.
Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ Sími 588 1955 ≥≥ Fax 588 1951

www.rekkjan.is

Rekkjan er rótgróið fyrirtæki sem sérhæfir sig 
í að láta fólki líða vel á nóttinni og er m.a 
umboðsaðili King Koil og dreifingaraðili 

Fatboy á Íslandi. 

 Starfsfólk þess er metnaðarfullt og leggur sig ávallt fram við að veita 
bestu þjónustu sem völ er á með bros á vör. Fyrirtækið hefur vaxið hratt 

undanfarin misseri og er byggt upp af mikilli fagmennsku.

 Vegna aukinnar umsvifa leitar Rekkjan að laghentum 
og dugmiklum einstakling sem getur unnið sjálfstætt 

við smíðavinnu og almenn lagerstörf.

Áhugasamir sendi tölvupóst á netfangið: rekkjan@rekkjan.is. 

- FYRIR DUGMIKINN, 
SJÁLFSTÆÐAN OG 

LAGHENTAN EINSTAKLING

FLOTT INNIVINNA!

  Hönnunarmiðstöð    

               Íslands leitar að 

kraftmiklum, úrræðagóðum, 

talnaglöggum, skipulögðum 

skrifstofustjóra í hálft en 

nokkuð margslungið starf. 

Nánar á honnunarmidstod.is
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Óskum að ráða öflugan starfskraft í fjölbreytt starf
yfirþernu. Framtíðarstarf fyrir réttan einstakling.

Umsjón með þvottahúsi og þrifum á hóteli

Þjálfun nýs starfsfólks
Pantanir á aðföngum

.

Reynsla af starfsmannastjórnun
Reynsla af almennum þrifum
Sjálfstæð vinnubrögð, sveigjanleiki og frumkvæði
Enskukunnátta

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið:

Starfslýsing:

Hæfniskröfur:

·
····
····

Undirbúningur verkefna og skipulag vakta

Gæðastjórnun

hotelairport@hotelairport.is

Leitum að viðskiptamenntuðum verkefnastjóra
í fjölbreytt starf á Airport Hótel við flugstöð.

Samskipti við viðskiptamenn og samningsmál
Yfirumsjón með bókunarkerfi og pöntunum
Umsjón með bókhaldi og daglegu uppgjöri
Tekjustýring og áætl nagerð
Umsjón heimasíðu og netmi lun

Starfslýsing:

ð ð
Almennt sölu og markaðsstarf

Menntun og reynsla sem nýtist í starfi
Góð almenn tölvukunnátta
Sjálfstæð vinnubrögð

Hæfniskröfur:

•
•
•
• a
• me
•

•
•
•

Blikavelli 2 - 235 Keflavík Airport
sími 595 1900 - www.hotelairport.is

Aurora Star Hotel ehf

Airport Hotel
Keflavik - Iceland Aurora Star

Leitum að yfirþernu

Viðskiptafræðingur

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Sólar ehf. er eitt stærsta ræstingafyrirtækið á höfuðborgarsvæðinu, 

en hjá okkur starfa yfir 300 frábærir starfsmenn. Sólar er leiðandi 

hvað varðar umhverfisvernd og hefur hlotið vottun Norræna 

umhverfismerkisins Svansins. Hjá fyrirtækinu er mjög öflugt 

stafsmannafélag og leggjum við kapp á að vera lifandi, skemmtilegur 

og umhyggjusamur vinnustaður.

Sólar ehf. óskar eftir að ráða þjónustustjóra ræstinga. Sólar ehf. sérhæfir sig 

í ræstingum hjá hótelum, fyrirtækjum og stofnunum.

Um er að ræða skemmtilegt og lifandi starf. Vinnutími er mjög sveigjanlegur 

og mikið um mannleg samskipti. Viðkomandi fær bíl og síma til umráða.

ÞJÓNUSTUSTJÓRI

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
Upplýsingar veitir Rannveig J. Haraldsdóttir, 
rannveig@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 15. september 2017

Starfssvið:

Ráðningar og þjálfun starfsfólks

Umsjón og skipulag á vinnu starfsmanna

Launavinnsla og skráning

Samskipti við viðskiptavini

Hæfniskröfur:

Reynsla af stjórnun

Jákvæðni og þjónustulund

Færni í mannlegum samskiptum

Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum

Hreint sakavottorð

www.solarehf.is

Ræstingaþjónusta

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

www.capacent.is 

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

ÚTBOÐ
Rekstur áfangaheimilis 

að Nýbýlavegi 30
Rekstur áfangaheimilis 

Óskað er eftir tilboðum í rekstur á þjónustu á áfangaheimili 
að Nýbýlavegi 30. 

Gert er ráð fyrir að dvöl á áfangaheimilinu sé tímabundin og 
fari eftir þörfum hvers og eins. 

Litið er svo á að dvölin sé áfangi á leið einstaklings til sjálfs-
eflingar með aukinni færni til sjálfstæðrar búsetu.  

Þeir sem óska eftir frekari gögnum um verkefni þetta skulu 
senda tölvupóst á netfangið utbod@kopavogur.is, frá og 
með 9. september nk. Í tölvupósti skal koma fram nafn 
tengiliðs, símanúmer og netfang.

Tilboð verða opnuð í þjónustuveri Kópavogs, Fannborg 2, 
þriðjudaginn 26. september 2017 kl. 14:00 að viðstöddum 
þeim bjóðendum sem þar mæta.

Kynningarfundur og undirbúnings- 
námskeið vegna löggildingarprófa  
fyrir dómtúlka og  skjalaþýðendur

Löggildingarpróf fyrir dómtúlka og skjalaþýðendur verða haldin 
12. og 13. febrúar 2018, að undangengnu kynningar- og undir-
búningsnámskeiði á vegum Þýðingarseturs Háskóla Íslands. 
Kynningarfundur fyrir þá sem hyggjast þreyta löggildingarpróf 
verður haldinn föstudaginn 29. september n.k. kl. 14:10 – 15:40 
í stofu A052 í kjallara Aðalbyggingar Háskóla Íslands, Reykjavík.   
Undirbúningsnámskeið fer fram í sömu stofu,  A052, (í kjallara Aðal-
byggingar Háskóla Íslands) föstudagana 6. október, 20. okt óber, 3. 
nóvember og 17. nóvember n.k. kl. 10 – 15:40.  Próftökum er skylt að 
sækja undirbúningsnámskeiðið, nema þeir hafi áður þreytt prófin.

Umsóknir á eyðublöðum sem fást hjá Sýslumanninum í Vestmanna-
eyjum og á vefnum www.syslumenn.is skulu berast Sýslumann-
inum í Vestmannaeyjum, Heiðarvegi 15, 900 Vestmanna eyjum eða 
rafrænt á netfangið skjalathydendur@syslumenn.is, í síðasta lagi 
þann 2. október n.k.   Prófgjald fyrir þá sem taka prófið í fyrsta sinn 
í báðar áttir er 296.000 kr. en 222.000 kr. fyrir þá sem taka prófið 
aðeins í aðra áttina eða eru að endurtaka prófið. Prófgjaldið skal 
greiða inn á reikning embættis ins nr. 0582-26-2, kt. 490169-7339 
í síðasta lagi þann 2. október n.k. og skal staðfesting á greiðslu 
fylgja umsóknum eða sendast sérstaklega á ofangreint netfang.  
Námskeiðsgjald er innifalið í prófgjaldi. Nánari upplýsingar veitir 
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum í síma 458 2900 og á netfanginu 
skjalathydendur@syslumenn.is.

Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum,
7. september 2017.

Fulltrúakjör til 6.  þings  
Starfsgreinasambands Íslands 
Allsherjaratkvæðagreiðsla verður viðhöfð við kjör 
fulltrúa á 6. reglulega þing Starfsgreinasambands 
Íslands sem haldið verður í 11. -12. október 2017. 

Tillögur um fulltrúa Eflingar-stéttarfélags sem sækja 
6. reglulega þing Starfsgreinasambands Íslands með 
nöfnum 59 aðalfulltrúa og jafnmörgum til vara ásamt 
meðmælum 120 fullgildra félagsmanna skulu hafa 
borist skrifstofu Eflingar-stéttarfélags fyrir kl. 16.00 
mánudaginn 18. september 2017. 

Kjörstjórn
 Eflingar-stéttarfélags

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

•	  Rammasamningur um eldsneyti fyrir  
 Reykjavíkurborg – EES útboð nr. 13849.

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

Pottagaldrar ehf 
óska eftir starfsmanni í framleiðslu og pökkun.

Nánari upplýsingar í síma 564-4449 
milli 8-12 virka daga eða pottagaldrar@pottagaldrar.is

Húsasmiðjuna einkennir 
góður starfsandi 
og gott og öruggt 
starfsumhverfi

Umsóknir berist fyrir
19. september í 19. september í 19. september
netfangið
atvinna@husa.is

Vinsamlega takið
fram hvaða starf
sótt er um.sótt er um.

Vilt þú vera með okkur í liði?

Við leitum eftir fólki sem hefur mikla þjónustulund, 
góða samskiptahæfni og sýnir frumkvæði í starfi.

Æskilegt er að umsækjendur búi yfir haldgóðri 
þekkingu á auglýstum vöruflokkum  auk góðrar 
íslenskukunnáttu.

Deildarstjóri í 
Lagnadeild

Viljum ráða fagaðila 
í pípulagningu,              
æskilegt að viðkomandi 
hafi lokið sveinsprófi.

Ábyrgðarsvið
• Innlend innkaup
• Tilboðsgerð, sala 

og þjónusta við 
viðskiptavini

• Mönnun vakta

Sölumenn
– Vinnuföt og 

öryggisvörur
– Festingar og 

verkfæri

Ábyrgðarsvið
• Sala, ráðgjöf 

og þjónusta við 
viðskiptavini

Lagerstarf í 
verslun

Viljum ráða starfsfólk á 
vörulager í versluninni. 

Ábyrgðarsvið
• Móttaka vöru, ásamt 

vöruframsetningu  í 
verslun

• Tiltekt í pantanir 
• Önnur tilfallandi störf

Timbursala

Viljum ráða starfsfólk til 
starfa í timburafgreiðslu. 

Ábyrgðarsvið
• Afgreiðsla  og þjónusta 

við viðskiptavini

Hlutastarf 
á kassa

Viljum ráða í hlutastörf
á kassa

Unnið er seinnipart Unnið er seinnipart 
virka daga 16-18:30 og virka daga 16-18:30 og virka daga 16-18:30 og 
laugardaga 10-16.laugardaga 10-16.

Byggjum á betra verði

 Fagmannaverslun  Húsasmiðjunnar í Kjalarvogi 
Fjölbreytt störf í boði  

Embassy of  India in Reykjavik 
requires a Clerk 

The Embassy of India immediately seeks to employ an Office  
Assistant on regular basis against the post of a Clerk.

Candidate should be in possession of necessary qualifications and
knowledge in handling the commercial and trade related work,
besides having sufficient knowledge in Book Keeping and related
accounts work.

Candidates should be proficient in computer skills-MS Office, and
should be fluent in both English and Icelandic (read, write & speak)
language.

The consolidated salary presently payable is EURO 3000/- per month
with annual increment, as per Govt. of India rules.

Interested candidates may send in their CVs in English only along 
with their photographs at the following e-mail ID, latest by Friday, 29th 
Sept 2017 :  hoc.reykjavik@mea.gov.in
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ÚTBOÐ
Skarðshlíð 2. áfangi
Hafnar�arðarbær óskar eftir tilboðum í gatnagerð, 
breytingar á lagnakerfum og lokafrágang 
núverandi gatna í Skarðshlíð 2. áfanga vegna 
breytts skipulags í hvernu. 

Útboðsgögn verða seld í Þjónustumiðstöð 
Hafnarfjarðarbæjar, Norðurhellu 2, frá og með 
þriðjudegi 12. september 2017. Verð kr. 5.000,-

Tilboð verða opnuð á sama stað, þriðjudaginn 26. 
september 2017, kl. 11:00.
Verklok eru 15. desember 2017.

Helstu magntölur eru:
• Upprif malbiks    150 m2

• Uppúrtekt úr götum og stéttum  500 m3

• Upprif á núverandi fráveitulögnum 1.760 m
• Hreinsun yfirborðs í núverandi götum 3.200 m2

• Lagnaskurðir    850 m
• Losun á klöpp í skurðum  170 m
• Fráveitulagnir    450 m
• Snjóbræðslulagnir   2.300 m
• Neðra burðarlag   300 m3

• Efri burðarlög    5.100 m2

• Malbikun    4.900 m2

Nánar á hafnar�ordur.is

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

ÚTBOÐ

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

í eftirfarandi ljósbúnað:
• Hreyfiljós Spot/Profile
• Hreyfiljós Wash
• Fastljós Wash
• Upphengjur fyrir ofangreint

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),  
miðvikudaginn 18. nóvember nk. 

Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015, 
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

 

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

20620 alútboð Póstmiðstöðvar
Alútboð á bygging vöruafgreiðlsu- 
húss fyrir Íslandspóst í Reykjavík.
Ríkiskaup, fyrir hönd Íslandspósts ohf, óska eftir tilboðum í 
opnu alútboði vegna stækkunar póstmiðstöðvar fyrir  
Íslandspóst hf. 

Fyrirhugað er að stækka póstmiðstöð Íslandspósts að 
Stórhöfða 32 í Reykjavík. Annarsvegar er um að ræða stækkun 
á iðnaðarhúsnæði, um 820m² (7.380 m³), í byggingu sem reist 
verður við enda núverandi aðalbyggingar 
og hinsvegar um 300 m² (800m³) viðbyggingu við suðurálmu 
vegna starfsmanna- og þjónustuaðstöðu þar sem byggt verður 
við núverandi mötuneyti sem breyta þarf að hluta, bæði eldhúsi 
og matsal. Í iðnaðarhúsnæðinu er einnig milligólf u.þ.b. 800 m2.  

Grunnmyndir-/teikningar hafa verið unnar að því marki að hægt 
sé að bjóða verkið út, en ljúka þarf arkitekta-og verkfræði- 
hönnun og smíði byggingar.

Nánari upplýsingar í útboðsgögnum á vef Ríkiskaupa  
www.rikiskaup.is.  Opnun tilboða 18. október 2017  
kl. 14.00 hjá Ríkiskaupum.

 

ÚTBOÐ
Sjómannadagsráð og Naustavör  

óska eftir tilboðum í verkin:

GARÐHIRÐA OG SNJÓMOKSTUR 

Verkið „GARÐHIRÐA“ felur í sér garðslátt, beðahreinsun,  
trjáklippingu og almennt viðhald og umhirðu garða við 
Hrafnistuheimilin og íbúðir Naustavarar í Reykjavík,  
Hafnarfirði og Kópavogi. 

Verkið „SNJÓMOKSTUR“ felur í sér snjómokstur gatna, 
stíga, gangbrauta og hálkueyðingu stíga og gangbrauta 
við Hrafnistuheimilin og íbúðir Naustavarar í Reykjavík, 
Hafnarfirði og Kópavogi.

Gerður verður verksamningur til 5 ára.

Heimilt er að bjóða í sitthvort verkið eða saman.

„GARÐHIRÐA“ umfang verks á ársgrundvelli:
Garðsláttur 21.800 m²
Beðahreinsun 1.950 m²
Trjáklipping 1.100 m
Plöntun sumarblóma 11 m²

„SNJÓMOKSTUR“ umfang verks á ársgrundvelli:
Snjómokstur stór vél 22.400 m²
Snjómokstur lítil vél 3.870 m²
Hálkueyðing 3.700 m²

Útboðsgögn verða afhent hjá Víðsjá verkfræðistofu ehf, 
Tryggvagötu 11, 6. hæð, 101 Reykjavík frá og með þriðju- 
deginum 12. september n.k.

Tilboðum skal skilað til Víðsjár ehf, Tryggvagötu 11,
6. hæð, 101 Reykjavík og einnig má senda tilboð á 
vidsja@vidsja.is fyrir klukkan 14:00 fimmtudaginn 
21. september.  
Tilboð verða opnuð á sama stað og sama tíma.

Landsbankinn auglýsir til sölu lager 
af mokkaskinnum, gærum og húðum.

Um er að ræða skinn á ýmsum vinnslu-
stigum, allt frá hrávöru til söluvöru. Af 
tilbúinni vöru eða sem næst tilbúinni eru til 
dæmis um 6.200 mokkaskinn og um 2.100 
fullunnar loðgærur. Einnig eru til sölu tæki 
sem tengjast vinnslu á skinnum.

Óskað er e ir tilboðum í vörurnar hvort sem 
er í heild eða að hluta. Áskilinn er réttur til 
að hafna öllum tilboðum.

Frekari upplýsingar eru veittar í gegnum net-
fangið fullnustueignir@landsbankinn.is.

Landsbankinn  •  landsbankinn.is  •  410 4000

Tilboð óskast

GRINDAVÍKURBÆR 

GRINDAVÍKURBÆR 

ÚTBOÐ
Grindavíkurbær óskar eftir tilboðum í verkið „Sundlaug 
Grindavíkur, Endurnýjun suðurhliðar“ 

Lauslegt yfirlit yfir verkið:
Endurbætur á suðurhluta sundlaugar Grindavíkur sem 
staðsett er á Austurvegi 1, Grindavík. 

Um er að ræða endurbætur á gluggakerfi, með blöndu 
af álglerkerfi og polycarbonate plötum. Vindgrindur eru 
festar á stálsúlur fyrir framan álgluggakerfið. 

Helstu verkþættir eru:
•	 Rif og förgun á ál tré glerkerfis, hluta þakkants,  

gólfefna, hurða og skjólveggja.
•	 Uppbygging: uppsetning á ál glerkerfi, poly-

carbonate plötum, vindgrindum, skjólveggjum, 
endurnýjun á þakkanti og málun.

Helstu magntölur uppbyggingar eru:
•	 Álgluggakerfi    92 m2
•	 Polycarbonate      92 m2
•	 Vindgrindur  160 m2
•	 Þakkantur    25 m2

Óskað er eftir verktökum með reynslu af álgluggakerfum.
Gluggakerfið er lagt til af verkkaupa.
Upphaf verks verður samkvæmt samkomulagi við ver-
kaupa.

Áhugasamir sæki um útboðsgögn á netfanginu armann@
grindavík.is og gefa upp nafn fyrirtækis og upplýsingar 
um tengilið. Gögn verða send út á rafrænu formi frá og 
með mánudeginum 11. september 2017.

Bjóðendum er boðið til vettvangsskoðunar miðvikudag-
inn 13. september 2017 kl. 14:00 – 15:00 á Austurveg 1,  
Grindavík.

Tilboðsgjafar skulu vera búnir að skila inn tilboði eigi 
síðar en miðvikudaginn 25.september 2017, kl. 15:00.

GRINDAVÍKURBÆR 

GRINDAVÍKURBÆR 

Forval
Grindavíkurbær óskar eftir áhugasömum verktökum til að 
taka þátt í forvali vegna lokaðs
útboðs á verkin „Fiskasund“ og „Víkurhóp“ 

Lauslegt yfirlit yfir verkin:
Um er að ræða tvö mismunandi verk.
Verktaki skal grafa fyrir götu og gangstéttum og fylla í að 
nýju. Verktaki skal einnig annast alla jarðvinnu og lagna- 
vinnu, vegna frárennslis- og vatnslagna og reisa ljósastólpa 
og tengiskápa.

Helstu verkþættir eru:
Uppúrtekt fyrir götum og lögnum, fyllingar í götustæði og 
yfir lagnir, söndun og lagningu lagna, leggja lagnir vegna 
götulýsingar, reisingu ljósastaura og tengiskápa

Helstu magntölur eru:

Fiskasund:
•	 Gröftur 2000 m3

•	 Klapparskering               550 m3

•	 Fyllin og burðarlög                   2750 m3

•	 Fráveitulagnir                   125 m
•	 Vatnslagnir                             170 m
•	 Strenglagnir - rafstrengir             895 m
•	 Ljósastólpar                                       9 stk.
•	 Ídráttarrör                     80 m
•	 Gröftur fyrir vatns- og frárennslislögnum     170 m
•	 Losun á klöpp í skurðum             60 m

Víkurhóp:
•	 Gröftur                   4850 m³
•	 Skurðgröftur          1500 m
•	 Fleygun 0-0,6 m            450 m²
•	 Fyllingar        16700 m³
•	 Fráveitulagnir            950 m
•	 Vatnslagnir              900 m
•	 Ljósastaurar              21 stk.

Frekari upplýsingar.
Frekari upplýsingar veitir Ármann Halldórsson í síma 
420-1107 eða netfanginu armann@grindavík.
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3 herbergi 64 fm

Fallegt umhverfi

Sigurður Fannar fasteignasali

Hvítárbraut 31a

39.900.000

801 Selfoss
Sumarhús Vaðnesland

 897 5930

3 herbergi  97,1 fm

Laus við kaupsamning

Sigurður Fannar fasteignasali

Fannborg 3

35.900.000

200 Kópavogur
Íbúð Stórar suðursvalir

 897 5930

2 herbergi 63 fm

Falleg miðborgar íbúð með góðri lofthæð

Þóra fasteignasali

Bergstaðastræti 48

34.900.000

101 Reykjavík
Íbúð Laus við kaupsamning

 777 2882

Opið hús þri. 12. sep. kl 17.30-18.00

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

3 herbergi 77,3 fm

Framnesvegur 27 101 Reykjavík
Íbúð Íbúð á fjórðu hæð

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

Opið hús mán 11. sept kl. 17.30-18.00

39.900.000

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

5 herbergi 180 fm

Hagamelur 44 107 Reykjavík
Hæð Laus við kaupsamning

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030
79.900.000

Stuttárbotnar

16.900.000

301 Borgarbyggð
Sumarhús

Gunnlaugur fasteignasali  844 6447

3 herbergi 58,5 fm

Svefnloft, stór verönd, hitaveita og heitur pottur

Glæsilegt sumarhús

Glæsilegt sumarhús í Húsafelli

2 herbergi 59,1 fm Endurnýjuð

Frábær staðsetning

Brandur fasteignasali

Laugavegur 98

34.900.000

101 Reykjavík
Fjölbýlishús

897 1401

5 herbergi 181,8 fm Byggt 2012

Laus strax

Brandur fasteignasali

Hraunprýði 8

72.900.000

210 Garðabæ
Raðhús

897 1401

5 herbergi 149 fm

Glæsileg íbúð á efstu tveimur hæðunum 

Þóra fasteignasali

Básbryggja 13

54.900.000

110 Reykjavík
Íbúð-2 hæðir Rúmgóðar s-vestur svalir

 777 2882

Opið hús mán. 11. sep. kl 17.30-18.00

LÁTTU EINS OG
HEIMA HJÁ ÞÉR

519 5500ÞÓRA BIRGISDÓTTIR, LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

3 herbergi 510 fm

Mjög vel staðsett atvinnuhúsnæði með 2 góðum innkeyrsluhurðum 
og góðri aðkomu. Húsnæðið hefur verið nánast algjörlega endurnýjað 
að utan og innan – tækifæri til að koma að innra skipulagi.

Vesturvör 30 B

Tilboð

200 Kópavogur

Atvinnuhúsnæði Afhending nov/des

Atvinnuhúsnæði til kaups eða leigu

Þóra fasteignasali  777 2882

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

Opið hús mán. 11. sep. kl. 17.30-18.00

Góð hæð, frábær staðsetning

???

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

4 herb.

Mikið endurnýjað hús og íbúð

111,1 fm Sér inngangur

Barmahlíð 13

56.400.000 

105 Reykjavík
Íbúð



Álalind 10
201 KÓPAVOGUR

FULLBÚNAR ÍBÚÐIR TIL SÝNIS 

Nýjar og glæsilegar íbúðir að 
Álalind 10, 201 Kópavogi.  
Íbúðir skilast fullbúnar með öllum 
gólfefnum. Í þvottahúsi, forstofu og 
baðherbergi eru gólf flísalögð en 
harðparket á öðrum rýmum. Léttir 
innveggir eru hlaðnir með Lemga 
steinum frá Steypustöðinni. Húsið 
er 4ra hæða lyftuhús með 11 íbúðum 
og fylgir öllum íbúðum stæði í  
upphitaðri bílageymslu.  
Afhending október 2017. 

Dæmi íbúða:  
204 – 3 herb. 110 fm. V.58,5 m. 
303 – 3 herb. 108,2 fm. V.59,9 m. 
403 – 3 herb. 110,1 fm. V. 64,5 m. 
201 – 5 herb. 158,5 fm. V.76 m.

 58.000.000-120.000.000

STÆRÐ: 106-188 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-5

Klappakór 4
203 KÓPAVOGUR

LIND fasteignasala kynnir:

Sérlega glæsileg efri sérhæð ásamt 

bílskúr í lokuðum botnlanga að Klappa-

kór 4. Íbúðareign er 135,1 fm og bílskúr 

24 fm samtals 159,1 fm. Um er að ræða 

sérlega vandaða sérhæð í rólegum og 

lokuðum botnlanga. Stutt er í skóla, 

leikskóla, íþróttahús og alla þjónustu. 

Ósnortin náttúra og fegurð Elliðavatns 

og Heiðmerkur umlykur svæðið og býður 

uppá frábæra möguleika til útivistar.

STÆRÐ: 159,1 fm SÉRHÆÐ      HERB: 4

69.700.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Perlukór 3C
203 KÓPAVOGUR

Glæsileg neðri sérhæð ásamt stæði í bíla- 
geymslu. 4 svefnherbergi, gestasnyrting og ca 
60 fm afgirt timburverönd. Eikar plankaparket 
og Granít borðplötur í eldhúsi.

STÆRÐ: 150,4 fm SÉRHÆÐ      HERB: 5

69.500.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Grandahvarf 4A
203 KÓPAVOGUR

Sérlega falleg og vönduð íbúð á einstökum 
útsýnisstað. Sérinngangur, tvö svefnherbergi 
með möguleikanum á þriðja og opin og björt 
stofa með útgengi á timburverönd.

STÆRÐ: 123,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

54.700.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Heyrumst

Stefán Jarl Martin 
Löggiltur leigumiðlari 
Sölufulltrúi

  892 9966  
  stefan@fastlind.is

Heyrumst

Kristján Þórir Hauksson 
Löggiltur fasteignasali

  510 7900  
  kristjan@fastlind.is

OPIÐ HÚS    10. september 14:45 – 15:30

OPIÐ HÚS    10. september 17:00 – 17:30OPIÐ HÚS    10. sept 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    11. sept 18:00 – 18:30

Þrastanes 6
210 GARÐABÆR

LIND fasteignasala kynnir:

Fallegt og vel skipulagt einbýlishús á þremur 

pöllum með frábæru útsýni  ásamt innbyggðum 

bílskúr við Þrastanes 6 Garðabæ. Aukin lofthæð 

í húsinu. Stórar stofur, fallegur arinn. Lýsing 

frá Lumex. Fimm svefnherbergi. Húsið er skráð 

265,6 fm en einnig er óskráð rými um 40 fm 

samtals 305,6 fm. Fallegt hús í rólegu hverfi 

sem vert er að skoða.

STÆRÐ: 265,6 fm EINBÝLI       HERB: 7

124.900.000
Heyrumst
Kristín   824 4031
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    11. september 17:30 – 18:00

Holtsgata 17
101 REYKJAVÍK

Falleg íbúð á 3 hæð með frábæru útsýni. Eignin 
er skráð 58 fm í þjóðskrá Íslands íbúð á hæð 
57,1 og geymsla 0,9 en geymslan er stærri en 
uppgefnir fermetrar segja til um.

STÆRÐ: 62 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

34.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignsala

Dalaland 7
108 REYKJAVÍK

Falleg íbúð á 2 hæð á þessum vinsæla stað í 
Fossvoginum. Húsið hefur nýlega verið 
múrviðgert að utan og málað. Skipt um járn á 
þaki.  Parket er niðurlímt stafaparket. 

STÆRÐ: 79,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

43.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Hlíðarvegur 53
200 KÓPAVOGUR

Mjög snyrtilega 3ja herbergja íbúð með sér- 
inngang á miðhæð. Skv. eignaskiptasamningi 
fylgir íbúðinni bílskúrsréttur með fyrirvara um 
leyfi frá byggingarfulltrúa.

STÆRÐ: 91 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

38.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    10. Sept 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    10. sept 17:00 – 17:30

Drekavogur 4A
104 REYKJAVÍK

Vel skipulögð, björt íbúð á 2.hæð í opnu 
stigahúsi. Suð-vestur hornsvalir. Parket og 
flísar. Klædd með áli að hluta. Vel staðsett mtt 
allrar helstu þjónustu.

STÆRÐ: 81,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

42.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Grundartangi 16
270 MOSFELSBÆR

Vel skipulagt endaraðhús á einni hæð. Nýlega 
endurnýjað eldhús. Aflokaður garður með 
sólpalli í vestur. Frábær staðsetning.

STÆRÐ: 76,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

43.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Grenimelur 29
107 REYKJAVÍK

Einstaklega falleg og björt hæð. Íbúðin var 
endurnýjuð að mestu árið 2012 og voru 
breytingarnar hannaðar af Steinþóri Kára 
arkitekt. Sameiginlegur inngangur. 

STÆRÐ: 99,4 fm HÆÐ            HERB: 3-4

54.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Breiðvangur 5
220 HAFNARFJÖRÐUR

LIND fasteignsala kynnir: 
Mjög góða og vel skipulagða 5 herbergja íbúð á 
2 hæð við Breiðvang 5 í Hafnarfirði.

STÆRÐ: 123,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

43.500.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Fáfnisnes 3
101 REYKJAVÍK

Einstakt einbýlishús, mjög fallegur arkitektúr 
mikil lofthæð, Skandinavísk nýklassík við 
Fáfnisnes 3. Húsið er byggt árið 1969 og hefur 
verið endurnýjað mikið að innan. 

STÆRÐ: 244 fm FJÖLBÝLI      HERB: 7

125.000.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    11. sept 16:45 – 17:15

OPIÐ HÚS    13. sept 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS    11. sept 17:30 – 18:00

BÓKIÐ SKOÐUN



Álalind 10
201 KÓPAVOGUR

FULLBÚNAR ÍBÚÐIR TIL SÝNIS 

Nýjar og glæsilegar íbúðir að 
Álalind 10, 201 Kópavogi.  
Íbúðir skilast fullbúnar með öllum 
gólfefnum. Í þvottahúsi, forstofu og 
baðherbergi eru gólf flísalögð en 
harðparket á öðrum rýmum. Léttir 
innveggir eru hlaðnir með Lemga 
steinum frá Steypustöðinni. Húsið 
er 4ra hæða lyftuhús með 11 íbúðum 
og fylgir öllum íbúðum stæði í  
upphitaðri bílageymslu.  
Afhending október 2017. 

Dæmi íbúða:  
204 – 3 herb. 110 fm. V.58,5 m. 
303 – 3 herb. 108,2 fm. V.59,9 m. 
403 – 3 herb. 110,1 fm. V. 64,5 m. 
201 – 5 herb. 158,5 fm. V.76 m.

 58.000.000-120.000.000

STÆRÐ: 106-188 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-5

Klappakór 4
203 KÓPAVOGUR

LIND fasteignasala kynnir:

Sérlega glæsileg efri sérhæð ásamt 

bílskúr í lokuðum botnlanga að Klappa-

kór 4. Íbúðareign er 135,1 fm og bílskúr 

24 fm samtals 159,1 fm. Um er að ræða 

sérlega vandaða sérhæð í rólegum og 

lokuðum botnlanga. Stutt er í skóla, 

leikskóla, íþróttahús og alla þjónustu. 

Ósnortin náttúra og fegurð Elliðavatns 

og Heiðmerkur umlykur svæðið og býður 

uppá frábæra möguleika til útivistar.

STÆRÐ: 159,1 fm SÉRHÆÐ      HERB: 4

69.700.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Perlukór 3C
203 KÓPAVOGUR

Glæsileg neðri sérhæð ásamt stæði í bíla- 
geymslu. 4 svefnherbergi, gestasnyrting og ca 
60 fm afgirt timburverönd. Eikar plankaparket 
og Granít borðplötur í eldhúsi.

STÆRÐ: 150,4 fm SÉRHÆÐ      HERB: 5

69.500.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Grandahvarf 4A
203 KÓPAVOGUR

Sérlega falleg og vönduð íbúð á einstökum 
útsýnisstað. Sérinngangur, tvö svefnherbergi 
með möguleikanum á þriðja og opin og björt 
stofa með útgengi á timburverönd.

STÆRÐ: 123,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

54.700.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Heyrumst

Stefán Jarl Martin 
Löggiltur leigumiðlari 
Sölufulltrúi

  892 9966  
  stefan@fastlind.is

Heyrumst

Kristján Þórir Hauksson 
Löggiltur fasteignasali

  510 7900  
  kristjan@fastlind.is

OPIÐ HÚS    10. september 14:45 – 15:30

OPIÐ HÚS    10. september 17:00 – 17:30OPIÐ HÚS    10. sept 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    11. sept 18:00 – 18:30

Þrastanes 6
210 GARÐABÆR

LIND fasteignasala kynnir:

Fallegt og vel skipulagt einbýlishús á þremur 

pöllum með frábæru útsýni  ásamt innbyggðum 

bílskúr við Þrastanes 6 Garðabæ. Aukin lofthæð 

í húsinu. Stórar stofur, fallegur arinn. Lýsing 

frá Lumex. Fimm svefnherbergi. Húsið er skráð 

265,6 fm en einnig er óskráð rými um 40 fm 

samtals 305,6 fm. Fallegt hús í rólegu hverfi 

sem vert er að skoða.

STÆRÐ: 265,6 fm EINBÝLI       HERB: 7

124.900.000
Heyrumst
Kristín   824 4031
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    11. september 17:30 – 18:00

Holtsgata 17
101 REYKJAVÍK

Falleg íbúð á 3 hæð með frábæru útsýni. Eignin 
er skráð 58 fm í þjóðskrá Íslands íbúð á hæð 
57,1 og geymsla 0,9 en geymslan er stærri en 
uppgefnir fermetrar segja til um.

STÆRÐ: 62 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

34.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignsala

Dalaland 7
108 REYKJAVÍK

Falleg íbúð á 2 hæð á þessum vinsæla stað í 
Fossvoginum. Húsið hefur nýlega verið 
múrviðgert að utan og málað. Skipt um járn á 
þaki.  Parket er niðurlímt stafaparket. 

STÆRÐ: 79,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

43.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Hlíðarvegur 53
200 KÓPAVOGUR

Mjög snyrtilega 3ja herbergja íbúð með sér- 
inngang á miðhæð. Skv. eignaskiptasamningi 
fylgir íbúðinni bílskúrsréttur með fyrirvara um 
leyfi frá byggingarfulltrúa.

STÆRÐ: 91 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

38.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    10. Sept 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    10. sept 17:00 – 17:30

Drekavogur 4A
104 REYKJAVÍK

Vel skipulögð, björt íbúð á 2.hæð í opnu 
stigahúsi. Suð-vestur hornsvalir. Parket og 
flísar. Klædd með áli að hluta. Vel staðsett mtt 
allrar helstu þjónustu.

STÆRÐ: 81,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

42.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Grundartangi 16
270 MOSFELSBÆR

Vel skipulagt endaraðhús á einni hæð. Nýlega 
endurnýjað eldhús. Aflokaður garður með 
sólpalli í vestur. Frábær staðsetning.

STÆRÐ: 76,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

43.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Grenimelur 29
107 REYKJAVÍK

Einstaklega falleg og björt hæð. Íbúðin var 
endurnýjuð að mestu árið 2012 og voru 
breytingarnar hannaðar af Steinþóri Kára 
arkitekt. Sameiginlegur inngangur. 

STÆRÐ: 99,4 fm HÆÐ            HERB: 3-4

54.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Breiðvangur 5
220 HAFNARFJÖRÐUR

LIND fasteignsala kynnir: 
Mjög góða og vel skipulagða 5 herbergja íbúð á 
2 hæð við Breiðvang 5 í Hafnarfirði.

STÆRÐ: 123,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

43.500.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Fáfnisnes 3
101 REYKJAVÍK

Einstakt einbýlishús, mjög fallegur arkitektúr 
mikil lofthæð, Skandinavísk nýklassík við 
Fáfnisnes 3. Húsið er byggt árið 1969 og hefur 
verið endurnýjað mikið að innan. 

STÆRÐ: 244 fm FJÖLBÝLI      HERB: 7

125.000.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    11. sept 16:45 – 17:15

OPIÐ HÚS    13. sept 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS    11. sept 17:30 – 18:00

BÓKIÐ SKOÐUN



450 Fasteignasala ehf.  kt. 620900-2490
Engjateigur 9, 105 Reykjavik - 450@450.is

450 Fasteignasala ehf.  kt. 620900-2490
Engjateigur 9, 105 Reykjavik - 450@450.is

Bauganes 4 Skerjafirði  
Opið hús mánud. 11 sept. kl. 17.30 – 18.30.
Falleg og  skemmtilega skipulögð 195.9 fm efri hæð í góðu tvíbýlishúsi 
á fjölskylduvænum stað í Skerjafirði. Þrjú rúmgóð svefnherbergi.  
Bjartar og rúmgóðar stofur með mikilli lofthæð og útgengi á 
yfirbyggð ar vestursvalir/sólskála. Lítið mál væri að bæta við 4 svefn-
herberginu og færa eldhús inní borðstofu. Nýstandsett glæsilegt 
baðherbergi sem og gestasnyrting. Húsið er byggt 1981 og hefur 
fengið gott viðhald. Staðsett rétt við Ægisíðuna. Hús, gluggar og þak 
nýlega málað utan. Sjá myndir á mbl.is og fasteignir.is. Uppl. veita 
Bárður H. Tryggvason sölustjóri í 896-5221, eða Erlendur Davíðsson , 
erlendur@450.is. Verð kr. 79.9 millj.

OPIÐ HÚS

LIT ehf., Borgarnesi
Ingi Tryggvason hrl. lögg. fast.sali

s. 437 1700, gsm 860 2181
netfang: ingi@lit.is 

BORGARNES – fasteignir til sölu

Opið hús laugardaginn 16. sept. 2017 kl. 12:00 til 14:00.
Húsin að Egilsgötu 6 og 8, Borgarnesi, eru til sölu en í þeim hefur verið 
rekin gistiþjónusta. Í húsinu nr. 6 eru fjórar íbúðir, ein á efri hæð 74 
ferm. en þrjár á neðri hæð 33-39  ferm. Húsið er byggt 1936 en hefur 
allt verið nýlega endurnýjað að utan sem innan.  Húsið nr. 8 er ein-
býlishús á tveimur hæðum (hæð og ris) samtals 71 ferm. Byggt 1911 
en var allt endurnýjað 2010-2011.  Miðað er við að húsin verði seld 
saman og þau verði áfram í sambærilegum rekstri og áður. Afhending 
samkomulag. Verð samtals: 67.000.000

 

OPIÐ HÚS

HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnar�örður • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Síðumúla 5  •  108 Reykjavík  •  511 1225  •  intellecta.is

RÁÐNINGAR
RÁÐGJÖF

RANNSÓKNIR

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is
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Klettahlíð 7
810 Hveragerði
Hlýlegt einbýli - góð vinnuaðstaða

Stærð: 231,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1966

Fasteignamat: 32.000.000
Bílskúr: Já

Verð: 54.900.000

Ertu að leita að hlýlegu húsi með risastóran karakter? Þá gæti Klettahlíð 7 í Hveragerði líklega komið til greina
fyrir þig.
Íbúðarrýmið er bjart og opið, hlýleiki og gleði flæðir um húsið. Aukin lofthæð í stofu og eldhúsi. Þrjú til fjögur
svefnherbergi, tvö baðherbergi og eru bæði með baðaðstöðu.
Garðurinn er gróinn og fallegur (eplatré, einiviður, gullregn ofl.).  Pallur við framanvert húsið og heitur pottur.
Bakvið húsið er ævintýragarður með leiktækjum fyrir börn.
Bílskúrsrýmið er bjart með stórum gluggum, þ.á.m. góðir þakgluggar, sem varpa birtunni vel um rýmið. Tilvalið
fyrir  sýningarsal/vinnustofu  eða  þar  væri  hægt  að  útbúa  stúdíoíbúð.  Bílskúrsrýmið  er  töluvert  stærra  en
skráningartölur segja til um.
Húsið  er  staðsett  á  rólegum  stað  í  útjaðri  bæjarins,  örstutt  göngufæri  í  fallegar  gönguleiðir.

Senter

Hrafnhildur
Lögg. fasteignasali

hrafnhildur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudaginn 10. sept., frá 14:00-14:30.

862 1110

Blönduhlíð 11
108 Reykjavík
Æðisleg hæð á vinsælum stað!!

Stærð: 118,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1948

Fasteignamat: 42.300.000

Verð: 59.900.000

Sérhæð í Blönduhlíð. Falleg og vel umgengin 118,7 m² fjögurra herbergja sérhæð í fjölbýli með sérinngangi.
Húsið hefur verið í góðu viðhaldi og mikið endurnýjað á síðustu árum. Húsið hefur verið endursteinað að utan,
fráveitulagnir  endurnýjaðar,  endurnýjað  járn  á  þaki,  nýlegt  gler  og  gluggar,  endurnýjuð  rafmagnstafla  og
lekaliðar. Komið er inní flísalagða forstofu rúmgott miðjurými með parketi á gólfi og fataskáp. Tvær stofur með
tvöfaldri  hurð á milli  með parketi  á  gólfum og útgang út  á suðursvalir.  Eldhús er  með snyrtilega innréttingu,
keramik  helluborði  og  innbyggðum ofni,  borðkrók  og  kork  á  gólfi.  Stór  svefnherbergi  með parketi  á  gólfi  og
fataskápum. Baðherbergi flísalagt með innréttingu og baðkari með sturtuaðstöðu. Möguleiki er með tengingu
við  þvottavél.  Parket  er  nýlega  endurnýjað  og  án  þröskulda.  Sérgeymsla  í  kjallara  með  glugga  og  hillum.  Í
sameign er kyndiklefi og sameiginlegt þvottahús þar sem hver er með sína þvottavél og geymsla undir stiga.
Skv.  eignaskiptasamning  fylgir  bílskúrsréttur  íbúðinni.  Garður  er  í  góðri  rækt  með  grasflötum,  trjágróðri  og
hellulögðum gögnustígum. Staðsetning er mjög góð og eftirsótt.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Kristín Ósk
Sölufulltrúi

arg@remax.is

kor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 11 sept kl 19.00-19.30

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

899 6753

8226800

Dyngjugata 8-10-12
210 Garðabær
Glæsilega raðhús, mikið útsýni!

Stærð: 210-237 fm
Fjöldi herbergja: 6

Byggingarár: 0
Fasteignamat: 0

Bílskúr: Já

Verð: frá. 61.900.000

RE/MAX SENTER KYNNIR: Falleg og vel staðsett raðhús við Dyngjugötu 8-10-12 í Garðabæ. Eignirnar er vel
skipulagðar með allt 4-5 svefnherbergjum og telur frá 210 til  237 fm. Neðri hæð: Anddyri, hol/stigagangur, 3
svefnherbergi, sjónvarpshol, salerni, þvottahús, geymslu og bílskúr.
Efri hæð: Stór stofa með opið inn í eldhús, hjónaherbergi, barnaherbergi og salerni. Úr stofunni er gengið út á
svalir. Fallegt útsýni.
Enda raðhúsin bjóða upp á möguleika að gera litla íbúð á jarðhæðinni með sér inngang.
Eignirnar afhendist á byggingastigi 4 fokhelt, fullbúið að utan og grófjöfnuð lóð.
Dyngjugata 8 endaraðhús 210 fm verð 61,9m
Dyngjugata 10 miðjuhús 220fm verð 61.9m
Dyngjugata 12 endaraðhús 237fm verð 69m
Flott hús í vinsælu hverfi, þar sem stutt er í flest alla þjónustu.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gudmundur@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús þriðjud. 12 sept. kl.18.00-19.00

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

899 6753

898-5115

8622001

Dyngjugata 14-16
210 Garðabær
Fokhelt Parhús á 2 hæðum!

Stærð: 209,2 fm
Fjöldi herbergja: 6

Byggingarár: 0
Fasteignamat: 0

Bílskúr: Já

Verð: 66.000.000
Falleg og vel staðsett parhús við Dyngjugötu í Garðabæ. Eignirnar eru vel skipulagðar með 4
svefnherbergjum og telja alls 209.2 fm.
Eignin skiptist : Neðri hæð: Anddyri, hol/gangur, 2 svefnherbergi, sjónvarpshol, salerni, þvottahús,
geymslu og bílskúr. Efri hæð: Stór stofa með opið inn í eldhús, hjónaherbergi, barnaherbergi og salerni.
Að utan er eignin filtmúruð og máluð í bland við timburklæðningu, lóð grófjöfnum. Að innan er eignin
afhend fokheld.Möguleiki er að gera sér íbúð á jarðhæð.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Guðmundur
Sölufulltrúi

gudmundur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús þriðjud. 12 sept 18.00-19.00

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

899 6753

8622001

898-5115

Hallveigarstígur 6
101 Reykjavík
Falleg eign, 4 svefnherbergi

Stærð: 89,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1926

Fasteignamat: 37.350.000

Verð: 51.900.000
REMAX Senter kynnir: Sjarmerandi  íbúð í þingholtunum.

Eignin er á tveimur hæðum og skiptist í 4 svefnherbergi og eina stofu eða tvær stofur og 3
svefnherbergi, eldhús, sjónvarpsrými/heimaskrifstofa og baðherbergi.
Íbúðin er skráðir tæpir 90 fm, gólfflötur er talsvert stærri þar sem íbúðin er að hluta undir súð ásamt því
að hluti stigagangar er nú innan íbúðar.

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

gudmundur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús þri 12 sept kl 17:00-17:30

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

414-4700

898-5115

Lindarvað 10
110 Reykjavík
Fyrirsögn..

Stærð: 164,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Fasteignamat: 45.500.000

Verð: 64.900.000
REMAX Senter kynnir:Lindarvað 10, Rvk. Efri hæðin í tvíbýli.

Skipulag íbúðar: Andyri, gangur, Þrjú góð svefnherbergi, Þvottahús, baðherbergi með kari og sturtu,
opið eldhús og stór stofa. Stór útipallur ofan á bílskúr. Fallegar innréttingar og gólfefni.
Allar hitalagnir í gólfi.. Hitalagnir eru í útitröppum. Bílaplan og aðkoma hellulögð.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gudmundur@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mán 11 sept kl 17:30-18:00

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

4144700

898-5115

8622001

Vallakór 2
203 Kópavogur
4ra he. íbúð laus við kaupsmaning

Stærð: 123,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2014

Fasteignamat: 40.900.000

Verð: 49.900.000
Um er að ræða fallega og rúmgóða 4ja herbergja íbúð með stórum svölum (ca.25fm). Eigninni fylgir
stæði í bílgeymslu. Eignin skiptist í stofu, eldhús, borðstofa, eldhús, hjónaherbergi, fataherbergi,
baðherbergi, barnaherbergi, anddyri, þvottahúsi og geymslu. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar frá
Brúnás. Íbúðin er með parketi á gólfum nema á baðherbergjum, þvottahúsi og forstofu, þar eru flísar á
gólfi.
Allar upplýsingar veitir Kristín Ósk í síma 8226800 eða Ástþór Reynir í síma 8996753

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Kristín Ósk
Sölufulltrúi

arg@remax.is

kor@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mán.11 sept 18.00-18.30

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

899 6753

8226800

8622001



Hákon Guðmundsson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala. 
Sími: 861-9240

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
Sími: 853-9779

Gylfi Jens Gylfason 
hdl., löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali.
Sími: 822-5124 

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
Sími: 869-4879

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

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
693-1837

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

Bergþóra Heiða 
Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasali.
S: 779-1929

Einar P. Pálsson
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

Guðbjörg  
Matthíasdóttir. 
hdl. Sölufulltrúi.  
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-, fyrirtækja-  
og skipasölu. 
S: 899-3984

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

trausti.is • s. 546 5050
Knútur 
Bjarnason
sölustjóri

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir
lögfræðingur -  
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali 

Rúnar Þór
Árnason
sölufulltrúi,  
löggiltur leigumiðlari

Smári
Jónsson
sölufulltrúi

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir
sölufulltrúi

Kristján
Baldursson
hdl. löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.

VIÐ ERUM TRAUSTI
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Trausti fasteignasala 
Vegmúla 4 • 108 Reykjavík

trausti@trausti.is  
s.546-5050



Hákon Guðmundsson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala. 
S: 861-9240

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
S: 853-9779

Gylfi Jens Gylfason 
hdl., löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali.
S: 822-5124 

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
S: 869-4879

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

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

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

Bergþóra Heiða 
Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasali.
S: 779-1929

Einar P. Pálsson
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

Guðbjörg  
Matthíasdóttir. 
hdl. Sölufulltrúi.  
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-, fyrirtækja-  
og skipasölu. 
S: 899-3984

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

VIÐ ERUM
TRAUSTI

Opið hús miðvikudaginn  
13. september  kl. 17:30 - 18:00
Björt og falleg 3ja herbergja 78,9 fm. íbúð á 
þriðju hæð við Þórufell í Reykjavík.  
78.9 m²

Verð. 30.5 millj.

Einstaklega glæsileg útsýnisíbúð í  
Skugganum á 8. hæð í lyftuhúsi á besta 
stað í Skuggahverfi með óhindruðu útsýni 
til sjávar. Íbúðin er 137,2fm. auk stæðis í 
bílakjallara.
Glæsileg stofa með gólfsíðum útsýnis-
gluggum á þrjá vegu. Stílhrein og vönduð 
eldhúsinnrétting með Miele eldhústækjum. 
Yfirbyggðar suðursvalir.

Verð 134 millj.

Opið hús miðvikudaginn  
13. september kl.17:30-18:00 
Rúmgott og vel skipulagt 6 herbergja 
tvíbýli á grónum stað við Kambsveg í 
Reykjavík.  Rúmgóður 38,2fm. frístandandi 
bílskúr. Húsið hefur fengið gott viðhald og 
hefur verið mikið endurnýjað.
Stærð: 220.4 fm

Verð 67,9 millj.

Glæsileg fullbúin 3ja herb. íbúð á 2. hæð 
í fallegu fjölbýli í Skipholti 70 í Reykjavík. 
Íbúðin er 66,2 fm. og henni fylgja 12 fm. 
svalir. Húsið er 3ja hæða lyftuhús með 19 
íbúðum og verslun á jarðhæð. 

Verð  42,5 millj. 

OPIÐ HÚS

ÚTSÝNI

OPIÐ HÚS

NÝBYGGING
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Opið hús miðvikudaginn  
13. september kl. 17:30 - 18:00
Góð 2ja herbergja 56 fm. íbúð í 3ja hæða 
húsi á rólegum og þægilegum stað i 
Smárahverfi í göngufæri við þjónustu í 
Smáralind og Smáratorgi.

Verð kr. 33.9 millj.

OPIÐ HÚS

Lindasmári 45 2. hæð - 201 Kópavogur  
Opið hús þriðjudaginn 12. september 
kl. 17:45 - 18:15
65 fm. 3ja herbergja íbúð á 1. hæð sem 
býður upp á mikla möguleika.
Eign á frábærum stað í göngufæri við  
miðborgina.

Verð. 33,9 millj.

OPIÐ HÚS

Holtsgata 20 - 101 Reykjavík  

Kambsvegur 7 - 104 Reykjavík

Meistaraf. við Skipholt 70 - 105 RVK

Opið hús mánudaginn 11. september 
kl. 17:30 -18:00.
Vel skipulögð og björt 5 herbergja íbúð með 
rishæð. Eignin er skráð 82,0 fm. auk 20 fm. 
óskráð rými í ris. Sameiginlegur skjólgóður 
bakgarður er við húsið. 
Góð eign á eftirsóttum stað miðsvæðis 
í Reykjavík í göngufæri við alla helstu 
þjónustu. 

Verð. 42.9 millj.

Opið hús þriðjudaginn 12. september 
kl 17:30-18:00
Björt og falleg 3ja herbergja risíbúð með 
mikilli lofthæð og nýtist allt rýmið vel. 
Íbúðin er skráð 68,1 fm í fasteignamati en 
gólfflötur er stærri. Risið var byggt um 1989.

Verð 36,7 millj.

Opið hús þriðjudaginn 12. september 
kl. 17:00-17:30
Vel staðsett 3-4 herbergja 87,6fm íbúð á 4. 
hæð í fjölbýli með mikla möguleika. Áhuga-
verð eign fyrir laghenta. Nýir gluggar. 

Verð 34.9 millj.

Opið hús fimmtudaginn 14. september 
kl.17:00-17:30
Gæsileg og björt 3ja herbergja íbúð á 2. 
hæð við Hjarðarhaga, íbúðin er 87,9 fm. 
Eignin er mikið endurnýjuð að innan sem 
utan. Nýleg sérsmíðuð eldhúsinnrétting. 
Rúmgóð stofa með nýlegum gluggum. 
Skipt hefur verið um skólp og dren í 
húsinu.

Verð 42,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Kleppsvegur 120 - 104 Reykjavík 

Hjarðarhagi 38, 2. H.H - 107 Reykjavík

Langholtsvegur 128 - 104 Reykjavík

Hjallavegur 46 - 104 Reykjavík

Þórufell 18 - 111 Reykjavík

Vatnsstígur 20-22 - 101 Reykjavík

OPIN HÚS Í VIKUNNI



Við erum

Félag 
fasteigna

sa
la

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



Við erum

Félag 
fasteigna

sa
la

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



Kaldárselsvegur I1, Hafnarfirði. 
Opið hús í dag laugardag 9. sept. milli 14-15.

Hraunhamar kynnir einstakt heilsárshús, staðsett á frábærum stað í upplandi Hafnarfjarðar í 
átt að Kaldárseli. Húsið stendur eitt og sér og eru engin önnur hús augnsýn. Frábært útsýni til 
vesturs, suðurs-og austurs með fagurri fjallasýn. Húsið er upp í hlíð og er skjólsælum stað.  
Húsið er skráð 83,7 fermetrar skv. Þjóðskrá Íslands.

Það tekur 5-10 mín. að fara níður í Miðbæ Hafnarfjarðar. 
Húsið var byggt á árunum 2001 til 2007. Húsið er á erfðafestulóð.  

Óskað er eftir tilboðum í húsið. 

Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is

Framúrskarandi vörumerki 1

Merki

Nánari upplýsingar veitir 
Hlynur Halldórsson,  

Löggildur fasteignasali  
s. 698-2603 

OPIÐ HÚS

Grandavegur 42 A,B og C
Perla í vesturbænum

Yfir 35 íbúðir 
seldar !

Stórglæsilegar útsýnisíbúðir
Lokaáfangi Grandavegs 42 sem samanstendur af þremur  
stigagöngum frá 6 upp í 9 hæða byggingar meðfram Eiðsgranda 
þar sem flestar íbúðir njóta sjávarútsýnis.  

Í boði eru studioíbúðir ásamt 2ja og 3ja herb. íbúðum.  Íbúðirnar  
afhendast fullbúnar utan gólfefna í stofu og herbergjum.   
Vandaðar innréttingar frá HTH í eldhúsi og baðherbergjum 
ásamt því sem eldhús skilast með gæðatækjum frá AEG  
m.a. ísskáp, uppþvottavél, tveir ofnar, span helluborð og háf.

Stæði í lokaðri bílgeymslu fylgir hverri íbúð
Yfirbyggðar svalir
Allar þriggja herbergja íbúðir með tveimur baðherbergjum
Kvarts steinn í borðplötum eldhúss og baðherbergja
Baðherbergi og forstofa flísalögð
Þvottaaðstaða innan íbúða
Fataskápar í herbergjum og forstofu
Þakíbúðir með um 150 fm þakrými
2ja til 3ja herbergja íbúðir
Stærð íbúða frá 59 fm til 155 fm
Vel skipulagðar og fjölbreyttar íbúðir
Flestar íbúðir njóta sjávarútsýnis 
Alls er um að ræða 85 íbúðir

2ja herb íbúðir frá 44,5 millj.
3ja herb íbúðir frá 62,7 millj.

Nánari upplýsingar veitir : 

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520
jonrafn@miklaborg.is

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

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

Jason Ólafsson
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515 
jassi@miklaborg.is

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is SÖLUMENN Á STAÐNUM -  ÁHUGASAMIR VELKOMNIR

Fullbúin sýningaríbúð

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 10.sept. kl.16:00-18:00

Allar tölvuviðgerðir 
ásamt Ipad og Iphone 

viðgerðum
- Fljót og góð þjónusta -

tölvuvinir.is Hafðu samband
Sími: 445 0100
Langholtsvegur 126
104. Rvk.tölvuverkstæði

Síðumúla 5  •  108 Reykjavík  •  511 1225  •  intellecta.is

RÁÐNINGAR
RÁÐGJÖF

RANNSÓKNIR

 32 ATVINNUAUGLÝSINGAR  9 .  S E P T E M B E R  2 0 1 7  L AU G A R DAG U R




