
Verslunarstarf
Rafvörumarkaðurinn óskar eftir að ráða 
starfsmann til almennra verslunarstarfa

Vinnutíminn er frá 09:00 til 18:00 virka daga, 
og ein til tvær helgar í mánuði. Leitum að 
heiðarlegum aðila með ríka þjónustulund. 
Æskilegt er að starfsmaðurinn sé með reynslu af 
verslunarstörfum og sé reyklaus. Góð íslensku-
kunnátta skilyrði. Um framtíðarstarf er að ræða.

Umsókn og upplýsingar sendist á 
atvinna@rvm.is fyrir 24. september.

Lágvöruverslun með ljós, rafmagnsvörur og verkfæri.
Rafvörumarkaðurinn - Við Fellsmúla - 108 Reykjavík

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

10. ágúst 2015

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

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

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

www.hagstofa.is

Hagstofa Íslands
óskar eftir að ráða metnaðarfullan 
og áhugasaman starfsmann

Hagstofan óskar eftir að ráða metnaðarfullan starfsmann til starfa við launarannsókn Hagstofu 
Íslands. Um er að ræða krefjandi starf við framkvæmd á launarannsókn, greiningu gagna og 
samstarf við fyrirtæki.  Launarannsókn Hagstofu er stærsta launarannsókn sem framkvæmd er 
á Íslandi og er gagna aflað beint úr hugbúnaðarkerfum fyrirtækja, sveitarfélaga og opinberra 
stofnana. Rannsóknin er grundvöllur opinberrar launatölfræði og gefur mikilvægar upplýsingar 
um laun og launaþróun í íslensku samfélagi.

Hæfniskröfur
• Háskólapróf í viðskiptafræði, verkfræði eða 

önnur sambærileg menntun sem nýtist í 
starfi

• Framúrskarandi samskiptahæfni og 
þjónustulund

• Mikil greiningarhæfni 

• Þekking á launum og kjarasamningum er 
kostur

• Sjálfstæði, nákvæmni og skipulögð vinnu-
brögð

• Góð tölvufærni (td. Excel/SQL)
• Reynsla af gagnavinnslu er kostur 

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

Umsóknarfrestur er til og með 25. september 2017 og skulu umsóknir berast til: Starfsumsókn, 
Borgartúni 21a, 150 Reykjavík eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is.

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

Nánari upplýsingar um starfið veita Helga Hauksdóttir og Margrét Kristín Indriðadóttir  
í síma 5281000.

Hagstofa Íslands óskar eftir því að ráða metnaðar- 
Hagstofa Íslands

Hagstofa Íslands óskar eftir því að ráða metnaðar- 
Hagstofa Íslands

Hagstofa Íslands óskar eftir því að ráða metnaðar- 
fullan og áhugasaman starfsmann til starfa.

Sérfræðingur við launarannsókn 
Hagstofunnar

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  

Heildsalar og framleiðendur ath. 
Duglegur og reynslumikill sölumaður getur bætt við sig 
verkefnum á Norður- og Austurlandi, bæði við sölu og 

áfyllingar í verslunum, allt kemur til greina.  
Er með sendiferðabíl og lagerhúsnæði 

á Akureyri til umráða. 
Upplýsingar hjá Rúnari síma 848 3256 

eða á dreifing@simnet.is

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi

Atvinnuauglýsingar job.visir.is
Sölufulltrúar

Hrannar Helgason, hrannar@365.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson, vip@365.is 512 5426



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.

•

•
•
•

•

•

•

•

•
• 
•
•

•
•

Umsóknarfrestur

24. 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.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

Nánari upplýsingar um star�ð er að �nna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um star�ð þar.

Verslunarfyrirtæki á sviði gólfbúnaðar o�. óskar eftir að ráða sölufulltrúa til starfa í verslun.
Vinnutími er frá kl. 09:00 til kl. 18:00 virka daga og annan hvern laugardag frá kl. 11:00 til kl. 15:00.
Star�ð er fólgið í sölu- og ráðgjöf til viðskiptavina ásamt öðrum tilfallandi störfum.

Sölufulltrúi

Hæfniskröfur

· Rík þjónustulund
· Góðir söluhæ�leikar
· Góð almenn tölvukunnátta

· Skipulagshæ�leikar og vönduð vinnubrögð
· Stundvísi og metnaður í star�

Sérfræðingur í áætlunarteymi með  
gott vald á upplýsingatækni

Fjármálaskrifstofa

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

Reykjavíkurborg leitar að metnaðarfullum og öflugum liðsmanni í áætlunar- og greiningardeild. 

Viðkomandi mun taka þátt í þróun, innleiðingu og notkun á hugbúnaði og tólum til vinnslu fjárhagsáætlunar og stjórnenda- 
upplýsinga. Í því felst m.a. að þróa gagnavinnslu, áætlunarlíkön, árangursmælingar og skýrslur um fjármál borgarinnar.  
Þá mun viðkomandi fylgja eftir vinnslu launaáætlunar og vinna að reglulegum verkefnum deildarinnar við undirbúning og 
framsetningu fjárhagsáætlunar.

Um er að ræða krefjandi starf í fjölbreyttu rekstrarumhverfi Reykjavíkurborgar.  
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. 

Umsóknarfrestur er til og með 2. október nk. 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf.  
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og  
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar veitir Halldóra Káradóttir í síma 411-1111 eða í netfangi  
halldora.karadottir@reykjavik.is.  

Helstu verkefni:
•	 Gott vald á upplýsingatækni og notkun hennar til 

úrvinnslu gagna og skýrslugjafar 
•	 Rík greiningarhæfni og færni í tölulegri gagnavinnslu
•	 Þekking á forritun og fyrirspurnartólum er kostur
•	 Sveigjanleiki, færni og vilji til að tileinka sér nýja  

þekkingu og vinnubrögð

•	 Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt sem og í hópi
•	 Háskólagráða í viðskiptafræði, hagfræði, verkfræði 
•	 eða önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi
•	 Reynsla úr sambærilegum störfum er kostur
•	 Góð íslensku- og enskukunnátta
•	 Hæfni í mannlegum samskiptum

NETTÓ GRANDA

Umsóknir sendist á grandi@netto.is
Umsóknarfrestur er til 24. september nk.

Allar nánari upplýsingar veitir:
Guðjón Ólafsson, verslunarstjóri  
á staðnum eða í síma: 865-9324

Nettó Granda leitar að öflugum starfskröftum
 á dagvakt:

• Starfsmönnum á dagvaktir
• Vinnutími 8-17 virka daga og önnur hver 
 helgi eða eftir samkomulagi
• Áfylling inn í búð(umsjón með deild) 
 og almenn afgreiðslustörf 

Áhersla er lögð á styrkleika í mannlegum  
samskiptum, sjálfstæð vinnubrögð, skipulags- 

hæfni, reglusemi og árverkni í hvívetna.
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 Webmaster and UI/UX Designer
�e ZIZERA CONTENT 
MANAGEMENT PLATFORM 
is a unique IT environment to 
build economic and streamlined 
webs, automatically generate 
apps for webs and handheld 
devices, generate automatically 
or from scratch online content 
into apps, manage content and 
marketing assets, handle live 
launches, pushes, handle change 
management.

•

•

Application deadline

24. september

EC Software has an opening for Webmaster / content stra tegist  and UI/UX designer.  
With applications kindly provide a portfolio of earlier work. Additional information and access into ZIZERA is readily available.

 Capacent — leiðir til árangurs

Requirements: 
ZIZERA Webmaster is required to have a track record of website 
creation, content writing and editing online content. 
�e ZIZERA Webmaster is preferred to have an under standing 
of website creation tools and professional back ground in site 
creation and administration. 
It is preferred that ZIZERA Webmaster has English as mother-
tongue or is fluent in verbal and written English.

Requirements: 
�e ZIZERA UI designer is required to have a proven track record 
of successful UI design of a product in active use and relevant 
educational back ground for professional approach in online 
product develop ment.
All comm un ication is in English. Fluent English verbal and 
written is a must.

•

•

•

Information and application

capacent.is/s/5643
Information and application

capacent.is/s/5635

WEBMASTER / CONTENT STRATEGIST
Main tasks: 
The ZIZERA Webmaster is a partner with product team, 
developers, project mana gers and account mana gers. 
Works closely with company reso urces and contractors 
working around the world.  
Cooperates with technical writers, authors of support material, 
account mana gers, sales & marketing team.

UI/UX DESIGNER 
Main tasks: 
UI Designer at EC Software is an active partner in product 
develop ment of ZIZERA – the online content mana gement 
plat form. 
The designer works with a team of system architects, develop-
ment mana gers, developers, project mana gers and other 
stakeholders and has crit ical input into product roadmap 
decisions.
The product develop ment team members are located around 
the world and are both internal and external.

•

•

•

•

•

•

Lögfræðingur í kjara- og 
vinnuréttarmálum

 Capacent — leiðir til árangurs

Fjármála- og 
efnahagsráðuneytið hefur 
með höndum virka stjórn 
mannauðsmála ríkisins og 
er leiðandi í umbótum og 
nýsköpun í rekstri ríkisins 
 
Á kjara- og mannauðssýslu eru 
nú 12 störf en í ráðuneytinu öllu 
eru um 85 starfsmenn. 
 
Áhugasamir einstaklingar 
eru hvattir til að sækja um. 
Æskilegt er að viðkomandi he�i 
störf sem fyrst.  
 
Nánari upplýsingar eru á 
starfatorg.is og á heimasíðu 
Capacent.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/5682 

Menntunar- og hæfniskröfur
Embættis- eða meistarapróf í lögfræði er skilyrði.
Þekking og reynsla á sviði vinnuréttar og kjaramála.
Reynsla af opinberri stjórnsýslu er æskileg.
Rík samskiptahæfni og uppbyggilegt viðmót.
Sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfileikar til að vinna í 
teymum.
Lausnamiðuð og gagnrýnin hugsun.
Mjög góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti er 
skilyrði. 
Kunnátta í einu Norðurlandamáli er kostur.

•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

Umsóknarfrestur

2. október 

Starfssvið
Þátttaka í mótun og eftirfylgni á stefnu ríkisins í launa- og 
starfsmannamálum.
Túlkun laga og reglugerða sem og gerð og framkvæmd 
kjarasamninga. 
Í starfinu reynir á ráðgjafarhæfni og þjónustu við ráðherra, 
ráðuneyti og stofnanir í málum er snerta starfskjör og 
starfsumhverfi starfsmanna ríkisins. Lögfræðingurinn 
situr jafnframt sem fulltrúi ráðuneytisins í stjórnum og 
nefndum.

Kjara- og mannauðssýsla ríkisins auglýsir eftir öflugum lögfræðingi í kjara- og vinnuréttarmálum. Kjara- og mannauðssýsla 
sinnir verkefnum á sviði mannauðsmála ríkisins og er í forystu í starfsþróunarmálum og málefnum stjórnenda. Hún á í 
miklu samstarfi við öll ráðuneyti og stofnanir ríkisins og er virkur þátttakandi í samstarfi aðila vinnumarkaðarins.

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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kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Deildarstjóri á Álfatúni

· Deildarstjóri og leikskólakennari/   Deildarstjóri og leikskólakennari/   Deildarstjóri og leikskólakennari/
 starfsmaður á Læk

· Leikskólakennari á Furugrund

· Leikskólakennari á Kópasteini

· Leikskólakennari á Marbakka

· Leikskólakennari og leikskólasérkennari á   
 Sólhvörfum

· Leikskólakennari og starfsmaður í skilastöðu  
 á Núp

· Leikskólakennari, leikskólasérkennari,   
 aðstoðarleikskólastjóri og deildarstjóri á   
 Austurkór

· Leikskólasérkennari/Þroskaþjálfi á Baug

· Starfsmaður í skilastöðu á Leikskólanum Núp

Grunnskólar

· Forfallakennari of frístundaleiðbeinendur í   
 Hörðuvallaskóla

· Frístundaleiðbeinendur og matreiðslumaður  
 í Salaskóla

· Grunnskólakennari og frístundaleiðbeinendur 
 í Kársnesskóla

Umhverfissvið

· Forstöðumaður Þjónustumiðstöðvar   
 Kópavogsbæjar

· Verkstjóri hjá Vatnsveitu Kópavogsbæjar

Velferðasvið

· Starfsmaður á heimili fyrir fatlað fólk

· Starfsmaður í félagslega heimaþjónustu

· Starfsmenn á vinnustofur fyrir fatlað fólk

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

�
Völsunarverksmiðja�

Áltak ehf leitar að duglegum og kra�miklum starfsmanni í 

völsunarverksmiðju Áltaks. Helstu verkefni snúa að framleiðslu klæðninga úr 

völsunarvélum fyrirtækisins.�

Helstu verkefni�
• Framleiðsla á klæðningum�

• Viðhald og umhirða véla�

• Umsjón annarra �ölbrey ra 

verkefna�

Hæfniskröfur�
• Lausnamiðuð, sjálfstæð og 

vönduð vinnubrögð�

• Góðir samkiptahæfileikar og 

jákvæðni�

• Menntun í málmsmíði og 

réynsla af vélbúnaði er kostur�

• Góð líkamleg heilsa og 

snyr�mennska�

Áltak byggir á samhentu og jákvæðu starfsfólki sem hefur gæði og 

þjónustu að leiðarljósi.�

Við hvetjum bæði konur og karla �l að sækja um. Nánari upplýsingar vei�r 

Guðmundur Hannesson sölustjóri í síma 577�4100 eða í gummi@altak.is. 

Áhugasamir sendið inn umsókn fyrir 27. september 2017 á  ne�angið 

gummi@altak.is.�

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

BÝR Í ÞÉR RÁÐGJAFI 
OG SÖLUMAÐUR?

Valitor óskar eftir að ráða sölufulltrúa í fullt starf 
á Fyrirtækjasviði Valitor á Íslandi.

Við erum að leita að einstaklingi sem er markmiðsdri�nn, 
vandvirkur, nákvæmur og býr y�r afburða samskiptahæ�leikum.

Umsóknir óskast fylltar út á www.valitor.is.

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 25. september 2017.

Nánari upplýsingar um star�ð veitir Pétur Pétursson, framkvæmdastjóri Fyrirtækjasviðs 
Valitor á Íslandi, í síma: 525 2000.

Starfssvið:

• Ráðgjöf og sala á greiðslulausnum til 
minni og meðalstórra fyrirtækja

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Reynsla af sölustörfum

• Góð almenn tölvukunnátta

• Gott vald á Excel

• Gott vald á íslensku og ensku í rituðu 
og töluðu máli

• Nákvæmni og öguð vinnubrögð

Valitor er framsækið þjónustufyrirtæki á sviði greiðslumiðlunar og greiðslulausna. 
Valitor starfar á innlendum og erlendum vettvangi í nánu samstarfi við 
fjártæknifyrirtæki (fintech) í fremstu röð. Um 350 starfsmenn starfa hjá fyrirtækinu 
á starfsstöðvum þess á Íslandi, Danmörku og Bretlandi.
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Skólastjóri Tónlistarskóla Árnesinga

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Daglegur rekstur skólans 
• Áætlanagerð, stjórnun 

starfsfólks, skipulagning 
starfsemi

• Leiða faglegt tónlistarstarf 
skólans

• Samskipti við sveitarfélög og 
grunnskóla

• Önnur tilfallandi verkefni sem 
snerta stjórnun skólans

Menntunar- og hæfnikröfur
• Tónlistarmenntun á háskólastigi (kennari 3)
• Stjórnunarmenntun og stjórnunarreynsla æskileg 
• Kunnátta á Sibelius, DaCapo og Tónalaun er kostur
• Innsæi í starfsemi tónlistarskóla og þróun tónlistarnáms æskilegt
• Leiðtogafærni og geta til að hrífa fólk með sér
• Framúrskarandi samskiptahæfni, jákvætt viðmót og þjónustulund
• Fagmennska, metnaður og frumkvæði
• Hugmyndaauðgi og framsýni
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti

Upplýsingar veitir:

Leifur Geir Hafsteinsson 
leifurgeir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 9. október nk. 

Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og einnar 
blaðsíðu kynningarbréf þar sem á kerfisbundinn 
hátt er gerð grein fyrir því hvernig viðkomandi 
uppfyllir hæfniskröfur starfsins. 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Auglýst er eftir öflugum stjórnanda til að leiða faglegt tónlistarstarf og halda þétt utan um rekstur eins stærsta 
og umsvifamesta tónlistarskóla landsins. Ráðið er í stöðuna til fimm ára. 

Að Tónlistarskóla Árnesinga standa öll átta sveitarfélög Árnessýslu og er hann einn stærsti og umsvifamesti 
tónlistarskóli landsins. Starfsemi skólans fer fram á tólf stöðum í sýslunni. Fjöldi nemenda er um 500 og um 
30 kennarar starfa að jafnaði við sex deildir skólans sem spanna vítt svið hljóðfæra og tónlistarstefna.

Skólinn leggur mikið upp úr hlutverki sínu sem einn af hornsteinum fjölbreytts og skemmtilegs tónlistarlífs 
í Árnessýslu og sinnir því meðal annars með kröftugu tónleikahaldi, menningarsamskiptum við vinaskóla 
erlendis og nútímalegum áherslum í stefnumótun og framtíðarsýn skólans. 

SKEMMTILEGT STARF FYRIR 
FRAMÚRSKARANDI MANNESKJU

Creditinfo - Höfðabakka 9 - 110 Reykjavík - s: 550 9600 - www.creditinfo.is

SÉRFRÆÐINGUR Í FERLUM OG GREININGUM

Okkur vantar kraftmikinn og lausnamiðaðan sérfræðing  
í nýtt starf til að auka virði og tryggja gæði í öllum okkar 
ferlum. Síðustu tvö ár höfum við unnið markvisst að því  
að auka virði í öllu okkar starfi og nú ætlum við að taka  
þá vinnu upp á næsta stig. 

Til þess vantar okkur öflugan aðila til að greina ferla, bæta 
þá og innleiða breytingar í nánu samstarfi við önnur svið 
fyrirtækisins. Við elskum gögn og í starfinu felst talsverð 
greiningarvinna sem við vinnum í glænýju vöruhúsi gagna.

Þú þarft að búa yfir framúrskarandi greiningarhæfileikum og 
hafa mikinn áhuga á ferlum og ferlastjórnun. Þú þarft líka að 
sýna frumkvæði, elska samskipti, hata sóun og eiga auðvelt 
með að tileinka þér ný upplýsingakerfi.

HÆFNISKRÖFUR 

•   Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. verkfræði 
•   Mjög góð greiningarhæfni, færni til að taka saman     
     upplýsingar og setja þær fram á skýran hátt
•   Þekking á Lean hugmyndafræðinni eða 4DX er kostur
•   Kraftur og vilji til að gera betur 

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á netfangið 
atvinna@creditinfo.is merkt „sérfræðingur á 
fjármála- og rekstrarsviði“.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna Lára 
Sigurðardóttir forstöðumaður fjármála- og 
rekstrarsviðs, annas@creditinfo.is 

Umsóknarfrestur er til og með 27. september 2017

UM OKKUR

Creditinfo er leiðandi upplýsinga- og 
tæknifyrirtæki. Við sérhæfum okkur í 
miðlun fjárhags- og viðskiptaupplýsinga, 
fjölmiðlavöktun, ráðgjöf á áhættumati 
og áhættustýringu fyrirtækja. 

Tilgangur Creditinfo er að auka virði 
upplýsinga í þágu einstaklinga, fyrir- 
tækja og opinberra aðila og stuðla  
þannig að réttri ákvarðanatöku og  
trausti í viðskiptum. 
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ORKA NÁTTÚRUNNAR 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is

Umsóknarfrestur:

Til og með 25. september 2017.

Farið verður með allar
umsóknir sem trúnaðarmál.

Starfs- og ábyrgðarsvið:

• Daglegur rekstur, eftirlit og viðhald með gufuborholum og gufuveitum 

Hellisheiðar- og Nesjavallavirkjana

• Vinna markvisst að auknu rekstraröryggi gufuveitna og hagkvæmni í rekstri 

veitumannvirkja í samvinnu við tæknistjóra gufuveitna

• Umhirða og viðhald á vélum, tækjum og búnaði er tilheyra gufuveitum 

ásamt ýmsum tilfallandi verkefnum

• Reglubundnar mælingar á borholum.

Menntunar- og hæfnikröfur:

• Sveinspróf í málmiðnaði

• Reynsla úr málmiðnaði

• Vinnuvélaréttindi æskileg

Orka náttúrunnar óskar eftir að ráða starfsmann í öfl ugt teymi sem hefur umsjón með viðhaldi og rekstri á gufuveitum í virkjunum á 

Hellisheiði og Nesjavöllum. Við leitum að úrræðagóðum einstaklingi sem hefur góða samskiptahæfni, öryggisvitund, sýnir frumkvæði og er 

sjálfstæður í vinnubrögðum. 

Orka náttúrunnar framleiðir
og selur rafmagn til allra

landsmanna á samkeppnishæfu
verði. Við viljum nýta auðlindir

af ábyrgð og nærgætni og bæta
lífsgæðin í nútíð og framtíð.

Starfsmaður við gufuveitur – ertu ON?

Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um starfi ð.

Tekið er á móti umsóknum á ráðningarvef Orku náttúrunnar, starf.on.is, þar sem nánari upplýsingar um starfi ð er að fi nna. Nánari 

upplýsingar veitir Ásdís Eir Símonardóttir, mannauðssérfræðingur - starf@on.is.

pp ý

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

Yfirlæknir ber faglega og stjórnunarlega 
ábyrgð innan síns sérsviðs. Starfinu fylgir 
þátttaka í kennslu nema og heilbrigðisstétta, 
þjálfun aðstoðar- og deildarlækna, þátttaka í 
gæðastarfi og teymisvinnu tengt viðkomandi 
sérgrein, auk tækifæra til rannsóknarvinnu.

Við leitum að áhugasömum, jákvæðum og 
metnaðarfullum sérfræðilækni í  líffærameina-
fræði. Um er að ræða 100% stöðu. 
Meinafræðideild sjúkrahússins sinnir ríflega 
3000 vefjasýnum á ári, sem er u.þ.b. 10-12% 
þeirra vefjasýna sem til falla á Íslandi ár hvert. 

Sjúkrahúsið á Akureyri
~ fyrir samfélagið ~

ÖRYGGI - SAMVINNA - FRAMSÆKNI

Yfirlæknir meinafræðideildar

UMSÓKNARFRESTUR:
1. NÓVEMBER 2017

UMSÓKNIR:
SAK.IS/ATVINNA

Sjúkrahúsið hefur hlotið alþjóðlega gæðavottun á starfsemi sinni.

Starfið er laust frá 1. desember 2017. Nánari upplýsingar um stöðuna veitir
Sigurður Einar Sigurðsson, framkvæmdastjóri lækninga í síma 463 0100 
eða netfang ses@sak.is.
Nánari upplýsingar um starfið og hæfnikröfur eru á www.sak.is/atvinna. 
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ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz og Kia á Íslandi.

Bifvélavirkjar

Ábyrgð og verkefni

•  Öll almenn viðhalds- og viðgerðarvinna

•  Meðhöndlun bilanagreininga

•  Miðlun þekkingar til starfsfélaga

Hæfniskröfur

•  Haldbær reynsla af störfum bifvélavirkja, 

 sveinspróf er kostur

•  Almenn tölvukunnátta

•  Góð íslensku- eða enskukunnátta

•  Öguð, snögg og nákvæm vinnubrögð

•  Heiðarleiki, snyrtimennska og stundvísi

Þjónustustjóri Kia

Ábyrgð og verkefni

•  Dagleg stýring verkstæðismóttöku 

 og fólksbílaverkstæðis

•  Stýring verkferla og eftirfylgni

•  Samskipti við viðskiptavini

Hæfniskröfur

•  Menntun og/eða reynsla sem nýtist í starfi

•  Mjög góð tölvukunnátta

•  Mjög góð íslensku- og enskukunnátta

•  Leiðtogahæfileikar

•  Framúrskarandi þjónustulund

•  Mikið sjálfstæði í starfi, skipulögð 

 og fagleg vinnubrögð

Þjónusturáðgjafi Kia

Ábyrgð og verkefni

•  Móttaka og ráðgjöf við viðskiptavini

•  Undirbúningur ábyrgðafyrirspurna 

 til framleiðenda

•  Reikningagerð, verðtilboð  

 og verkáætlanagerð

Hæfniskröfur

•  Reynsla og/eða menntun sem nýtist í starfi

•  Mjög góð tölvukunnátta

•  Góð íslensku- og enskukunnátta

•  Nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð

•  Framúrskarandi þjónustulund  

 og samskiptahæfni

•  Geta til að vinna undir álagi

Eingöngu er tekið er við umsóknum á vef Öskju, askja.is/atvinna, en þar má einnig  
finna upplýsingar um önnur störf í boði.

Umsóknarfrestur er til og með 25. september. Nánari upplýsingar veitir Erla Sylvía Guðjónsdóttir, 
gæða- og mannauðs stjóri Öskju, á netfanginu atvinna@askja.is.

Á næsta ári opnar Askja fullkomið og sérhæft sölu- og þjónustuumboð fyrir Kia á Íslandi 
sem staðsett verður við hlið núverandi húsnæðis Öskju á Krókhálsi. Við leitum því að 
árangursdrifnu, heiðarlegu og jákvæðu starfsfólki í framtíðarstörf á þjónustusviði Kia.

Framtíðarstörf í boði

Metnaður, heiðarleiki, fagmennska og gleði.

Verkstæðismóttaka Kia er opin alla virka daga frá kl. 08:00–18:00 og er daglegur 

vinnutími innan þess ramma. Vinnutími á verkstæðum er mánudaga til fimmtudaga 

frá kl. 08:00–17:00 og föstudaga frá kl. 08:00–16:00.



Helstu verkefni:

• Samskipti við fjárfesta  
og lánshæfismatsfyrirtæki

• Yfirumsjón með gerð  
kynninga fyrir bankann

• Ritstjórn ársskýrslu Íslandsbanka  
og ýmiss efnis fyrir fjárfesta

• Önnur verkefni í fjárstýringu 

Fjárstýring
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Fjárfestatengill
Íslandsbanki óskar eftir að ráða fjárfestatengil í Fjárstýringu.

Hlutverk Fjárstýringar er að fjármagna starfsemi bankans og ákvarða innri vexti.  
Jafnframt ber Fjárstýring ábyrgð á stýringu á efnahagsreikningi bankans ásamt því  
að vera tengiliður bankans við fjárfesta, fjármálastofnanir og lánshæfismatsfyrirtæki.

Umsóknir óskast fylltar út á islandsbanki.is/storf.  
Umsóknarfrestur er til og með 24. september.

Hæfniskröfur:

• Háskólamenntun 

• Próf í verðbréfamiðlun æskilegt

• Reynsla af störfum  
á fjármálamarkaði nauðsynleg

• Þekking á uppbyggingu, lestri og greiningu 
árshlutareikninga fjármálafyrirtækja 

• Framúrskarandi vald á notkun íslensku  
og ensku í mæltu og rituðu máli

Nánari upplýsingar veita:  
Jóhann Ottó Wathne, forstöðumaður Fjárstýringar: 844 4607 — johann.wathne@islandsbanki.is 
Sigrún Ólafsdóttir, ráðningarstjóri: 440 4172 — sigrun.olafs@islandsbanki.is
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Sjóvá sjova.is440 2000

Tjónamatsmaður skipatjóna

Ráðgjafi á Húsavík

Forstöðumaður ökutækjatjóna

Við leitum að jákvæðum og vand   - 
virkum einstaklingi í starf tjóna mats-
manns sjó-, farm- og véltjóna. Um er  
að ræða krefjandi starf þar sem sam-
stilltur hópur vinnur saman að því að 
veita framúrskarandi þjónustu.

Við leitum að metnaðarfullri og  
kröftugri manneskju í starf þjónustu-
ráðgjafa í útibú okkar á Húsavík.  
Um er að ræða fjölbreytt starf  
í skemmtilegu umhverfi. 

Við leitum að metnaðarfullum 
og drífandi einstaklingi í stöðu 
forstöðumanns ökutækjatjóna.  
Um er að ræða spennandi starf  
þar sem unnið er í kraftmiklu  
teymi. 

Starfið felur í sér:

 › ráðgjöf og þjónustu
 › vettvangsskoðun, öflun gagna og tjónamat
 › greiningu og ákvarðanir um bótaskyldu 
 › stjórnun og eftirlit verklegra framkvæmda 
 › uppgjör og eftirlit með kostnaðarliðum 

Starfið felur í sér:

 › Ráðgjöf og þjónustu vegna  
vátrygginga einstaklinga 

 › Sala til núverandi og nýrra viðskiptavina 
 › Greining á þörfum viðskiptavina

Starfið felur í sér:

 › ábyrgð á stjórnun verkefna og þjónustu 
ökutækjatjónadeildar

 › að stuðla að ánægju viðskiptavina og veita 
framúrskarandi  þjónustu

 ›  samskipti og ráðgjöf til starfsmanna  
á sviði ökutækjatjóna

 › samskipti og samningagerð við þjónustuaðila 
 › þátttöku í umbótaverkefnum þvert á félagið

Við leitum að manneskju:

 › með menntun í vélstjórn
 › með reynslu af sjómennsku og þekking 

á vinnuvélum er kostur
 › sem er nákvæm og lausnamiðuð og hefur 

tileinkað sér sjálfstæð vinnubrögð
 › sem býr yfir þjónustulund og hæfileikum  

í mannlegum samskiptum
 › sem er metnaðarfull og framsýn
 › sem býr yfir góðri íslensku, ensku  

og tölvukunnáttu

Við leitum að manneskju:

 › með haldgóða menntun sem nýtist í starfi
 › með reynslu af ráðgjöf og sölu
 › með mikla hæfni í mannlegum samskiptum  

og jákvætt hugarfar 
 › sem býr yfir framúrskarandi þjónustulund 

Við leitum að manneskju:

 › með háskólamenntun og faglega reynslu sem 
nýtist í starfi

 › með hæfileika á sviði stjórnunar og reksturs
 › sem er skipulögð og sjálfstæð
 › sem er lipur í samskiptum og samningagerð
 › með áhuga á ökutækjum og umferðaröryggi

Nánari upplýsingar veitir Elín Þórunn Eiríksdóttir, 
framkvæmdastjóri Tjónasviðs, í síma 440 2000.

Nánari upplýsingar veitir Valgeir Páll Guðmundsson, 
útibússtjóri á Húsavík í síma 440 2000.

Nánari upplýsingar veitir Elín Þórunn Eiríksdóttir, 
framkvæmdastjóri Tjónasviðs, í síma 440 2000.

Umsóknir skilast inn á 
www.sjova.is/starfsumsóknir. 
Umsóknarfrestur er til og með 
25. september. 

Hjá Sjóvá starfar sterkur og skemmtilegur hópur 
fólks sem kappkostar að veita viðskiptavinum 
afburðaþjónustu. Nýleg könnun leiðir í ljós að 
starfsánægja hjá Sjóvá er með því mesta sem  
gerist hérlendis.

Ungmennafélagið Sindri er staðsett á Hornafirði og er leitað eftir 
einstakling sem er drífandi og á auðvelt með að byggja upp góða 
liðsheild.

Kostur er ef viðkomandi er tilbúin að spila með liðinu. 

Viðkomandi þarf að vera tilbúinn að vera staðsettur á Höfn eða 
nágrenni og aðstoð er í boði varðandi húsnæði.  
Góð samskiptahæfni mikilvæg. 
Umsækjendur þurfa að búa yfir hæfni í stjórnun og skipulagi.

Nánari upplýsingar veitir Lárus Páll Pálsson í síma 862-2432 
Umsóknir sendist á tölvupósti til sindri@umfsindri.is

Knattspyrnudeild Sindra

Knattspyrnudeild Sindra 
auglýsir eftir þjálfara fyrir 
Meistaraflokk karla

 The Nordic Genetic Resource Center 
has an open vacancy as

Section leader for the division Farm Animals

www.nordgen.org/en/open-positions
Read more and apply at:



RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

Nánari upplýsingar um star�ð er að �nna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um star�ð þar.

Starfs- og ábyrgðarsvið

Gæðafulltrúi
· Ábyrgð á daglegri vinnu við gæðakerfi

· Ábyrgð á ýmsum sérverkefnum

· Frumkvæði að nýjungum og úrbótum

· Þátttaka í frjóvgunarteymi

· Afleysing gæðastjóra í �arveru hans

· Vinna í samræmi við gæðakerfi

Starfsstöð gæðafulltrúa er í Vogum og frekari upplýsingar
um Stofnfisk má nálgast á heimasíðu fyrirtækisins www.stofnfiskur.is.

Umsóknarfrestur er til og með 29. september næstkomandi.

Stofnfiskur hf. óskar eftir að ráða gæðafulltrúa til starfa. Í boði er spennandi starf hjá
framsæknu fyrirtæki í örum vexti sem hefur á að skipa metnaðarfullu og samhentu starfsfólki.

· Menntun sem nýtist í starfi

· Þekking á gæðamálum og gæðastöðlum

· Góð kunnátta á skjalavinnslu í Word og Excel

· Frumkvæði og hæfni til að vinna í �ölbreyttu umhverfi

· Jákvæðni og lipurð í samskiptum

· Sjálfstæði í vinnubrögðum sem og geta til að vinna í hóp

Menntunar- og hæfniskröfur

www.tskoli.is

Tækniskólinn óskar eftir þroskaþjálfa eða sérkennara í hálft starf veturinn 
2017 til 2018.
Starfssvið – umsjón með námsveri í Tækniskólanum í Hafnarfirði. 
Upplýsingar gefa: Kolbrún Kolbeinsdóttir (kk@tskoli.is, gsm 891 9230) 
og Fjölnir Ásbjörnsson (fa@tskoli.is). 

Kolbrún Kolbeinsdóttir skólastjóri Tæknimentaskólans tekur á móti 
umsóknum í gegnum netfangið kk@tskoli.is.
Umsóknarfrestur: 25. september 2017.

Tækniskólinn leitar að þroskaþjálfa

Vilt þú þroskast með okkur?
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World Class

World Class óskar eftir
aðstoðarmanni í eldhús
100% starfshlutfall - kokkavaktir
8:00 - 20:00 lokað á sunnudögum

Umsækjandi þarf að hafa mikinn áhuga á 
matreiðslu, vera skipulagður og hafa góða 
hæfileika í mannlegum samskiptum. 
Íslenskukunnátta nauðsynleg.
Starfið hentar jafnt konum sem körlum.

Áhugsamir sendi umsókn ásamt ferilskrá á 
gisli@worldclass.is fyrir 25. sept 2017.

www.rumfatalagerinn.is

SÖLUMAÐUR
SÖLUMAÐUR ÓSKAST Í HÚSGAGNADEILD 

OKKAR Á SMÁRATORGI
Leitum að jákvæðum og þjónustulunduðum 

einstaklingi í húsgagnadeildina okkar. 
Skemmtilegt starf í lifandi umhver�.

Áhugasamir ha�ð samband við
Ívar 820-8003 

ivar.halldorsson@r�.is

Áhugasamir ha�ð samband við

Spennandi starf þar sem miklir 
möguleikar eru á að 

vaxa í star�. 
Góð árangurstengd laun  
í boði fyrir réttan aðila. 

Stilling hf. | Sími 520 8000 | www.stilling.is | stilling@stilling.is

Starfsmaður
á lager

Við leitum að öflugum og þjónustulunduðum 
einstaklingi til starfa á miðlagerinn okkar í Reykjavík. 
Umsækjandi þarf að vera vandvirkur í vinnubrögðum 
og ábyrgðarfullur í garð viðskiptavina okkar. Rétt 
manneskja fær tækifæri til að vaxa í starfi og taka 
virkan þátt í uppbyggingu og rekstri fyrirtækisins. 
Vinnutími er frá kl 08:00 til 17:00.
Um framtíðarstarf er að ræða.

 Starfssvið
• Ábyrgð á vöruafgreiðslu til viðskiptavina og 
verslana.
• Samantekt á pöntunum og áfyllingum á lager
• Útkeyrsla til viðskiptavina

 Hæfniskröfur
• Góð tölvukunnátta
• Vandvirk vinnubrögð
• Ábyrgðarfull/ur
• Bílpróf
• Hreint sakavottorð

 Umsóknarfrestur er til 23. janúar.
 Umsóknir sendist á atvinna@stilling.is



Starfsumsókn og ferilskrá sendist á robert@librasoft.is fyrir 30. september. Nánari upplýsingar eru fúslega veittar í síma 595-8760. Við bendum einnig á frekari upplýsingar og umsóknarform á www.librasoft.is

Libra er ört vaxandi hugbúnaðarhús með um 40 
manns í vinnu við að leysa skemmtileg og krefjandi 
verkefni fyrir viðskiptavini okkar. 

Við höfum á undanförnum 20 árum verið leiðandi 
í smíði hugbúnaðar fyrir íslenskan fjármálamarkað 
en Libra hugbúnaður er í notkun hjá flestum 
fyrirtækjum og stofnunum á þeim markaði.fyrirtækjum og stofnunum á þeim markaði.
 
Hjá okkur muntu fást við krefjandi verkefni í 
samhentum hópi sérfræðinga sem leggur áherslu 
á gott skipulag og stöðugar umbætur.

Við erum með ánægt og hæft starfsfólk og vinnum 
náið með viðskiptavinum okkar.

Libra ehf. hefur undanfarin ár verið á meðal efstu 
fyrirtækja á lista VR yfir Fyrirtæki ársins og hlotið
titilinn Fyrirmyndarfyrirtæki.

Styrkleikamat Creditinfo hefur auk þess skilað 
okkur titlinum Framúrskarandi fyrirtæki 
undanfarin sex ár.

Starfssvið
• Verkefnastjórnun við þróun á Libra hugbúnaði á fjárfestingabankasviði
• Þátttaka í greiningu og hönnun Libra hugbúnaðar
• Þátttaka í innleiðingu Libra hugbúnaðar hjá viðskiptavinum
• Þátttaka í stöðugri mótun gæðakerfis Libra

Hæfniskröfur
•• Háskólamenntun á sviði tölvunarfræða eða sambærileg menntun 
• Reynsla af verkefnastjórnun hugbúnaðarverkefna
• Menntun á sviði verkefnastjórnunar er kostur
• Þekking og/eða reynsla af hugbúnaðargerð fyrir fjármálamarkað er kostur
• Þekking á Libra hugbúnaði er kostur
• Öguð og skipulögð vinnubrögð
• Framúrskarandi samskiptafærni, sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæfni

Vinsamlegast merkið umsóknina ,Vinsamlegast merkið umsóknina ,,Verkefnastjórnun”

Verkefnastjórnun - fjárfestingabankalausnirVið breytum 
fjármálaþekkingu 
í hugbúnað

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

Við leitum að bifreiðasmið á réttingaverkstæði okkar að Viðarhöfða 4. 
Viðkomandi þarf að vera tölvufær þar sem unnið er í rafrænu umhverfi og 
hluti þjálfunar og endurmenntunar er rafrænt.

Í boði er vinnuaðstaða sem uppfyllir ströngustu kröfur og staðla frá BMW, 
Land Rover og Jaguar. Endurmenntun til að viðhalda þekkingu og tileinka 
sér nýjustu tækni ásamt möguleika á sérhæfingu eftir getu og áhuga.

Starfið felst í ásetningu aukahluta, þrifum á bílum, 
akstri á bílum sem eru í standsetningarferli og ýmsum 
verkefnum tengdum standsetningu nýrra bíla.

• Bifreiðasmíði
• Tölvufærni
• Bílpróf
• Sjálfstæð, skipulögð og fagleg vinnubrögð eru nauðsyn

• Bílpróf
• Reynsla af bílum, s.s. léttum bílaviðgerðum
• Stundvísi og áreiðanleiki
• Vandvirkni
• Sjálfstæð og fagleg vinnubrögð
• Rituð og töluð enska skilyrði
• Rituð og töluð íslenska kostur

Hæfniskröfur:

Hæfniskröfur:

BIFREIÐASMIÐUR STARFSMAÐUR Í STANDSETNINGU

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 www.bl.is/atvinna. Umsóknarfrestur er til 24. september nk.
Nánari upplýsingar veitir Anna Lára Guðfinnsdóttir, starfsmannastjóri, anna@bl.is
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Við leitum að málmiðnaðarmönnum, 
okkur vantar bæði faglærða og ófaglærða menn. 

Starfið felst í fjölbreyttri nýsmíði og uppsetningum. 
Sjá heimasíðu fyrirtækisins www.jso.is

Áhersla er lögð á frumkvæði, áreiðanleika, létta lund og 
þjónustulipurð auk sjálfstæðra vinnubragða 

og samstarfshæfni. Íslensku kunnátta er skilyrði. 

Umsóknir sendast á jso@jso.is

Sjá heimasíðu fyrirtækisins www.jso.is
Áhersla er lögð á frumkvæði, áreiðanleika, létta lund og 

þjónustulipurð auk sjálfstæðra vinnubragða 
og samstarfshæfni. Íslensku kunnátta er skilyrði. 

Umsóknir sendast á jso@jso.is

BAULAN BORGARFIRÐI
Eldhússtarfsmenn / Kitchen Staff 

Almenn afgreiðsla / General Commercial Works

Baulan leitar að harðduglegum og jákvæðum starfs-
mönnum bæði í eldhús sem og almenna afgreiðslu, 
bæði í fullt starf og hlutastarf. 
Umsóknir ásamt ferilskrá og mynd sendist á: 
baulan@baulan.is eða hafa samband við Elmar í 
síma 777 4692

The Baulan needs hard working and ambitious 
employees, for both kitchen  and general commercial 
works full time jobs and part time jobs. 
Please send your application via email to 
baulan@baulan.is or call Elmar in 777 4692

Skrifstofustjóri

Embætti umboðsmanns borgarbúa

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

Embætti umboðsmanns borgarbúa auglýsir laust starf skrifstofustjóra hjá embættinu. Um er að ræða nýtt og spennandi starf.

Umboðsmaður borgarbúa er sjálfstætt og óháð embætti innan Reykjavíkurborgar sem hefur eftirlit með stjórnsýslu og 
þjónustu borgarinnar og hefur það hlutverk að tryggja rétt borgarbúa gagnvart Reykjavíkurborg. Í boði er krefjandi og fjöl-
breytt starf í starfsumhverfi þar sem reynir á frumkvæði og skipulagshæfni viðkomandi starfsmanns.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veitir Ingi B. Poulsen, umboðsmaður borgarbúa, í síma 411 4724 eða í gegnum tölvupóstfangið  
ingi.b.poulsen@reykjavik.is 

Umsóknarfrestur er til 3. október nk. 
 
Umsóknir ásamt fylgiskjölum skulu berast í gegnum vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is

Helstu verkefni:
•	 Öll skjalastjórnun embættisins, frágangur útsendra 

skjala og umsjón málaskrár. 
•	 Prófarkalestur útsendra bréfa.
•	 Þjónusta við innri og ytri viðskiptavini, s.s. öflun 
•	 umsagna, svörun erinda o.fl.
•	 Almenn umsjón með daglegum rekstri embættis um-

boðsmanns borgarbúa.
•	 Umsjón með  vef og samfélagsmiðlum embættisins.
•	 Aðstoð við lögfræðinga embættisins, s.s. skjalaöflun, 

gerð einfaldari skjala, ljósritun o.fl.
•	 Önnur tilfallandi verkefni.

Menntunar-  og hæfniskröfur:
•	 Háskólagráða sem nýtist í starfi og/eða starfsreynsla úr 

sambærilegu starfi.
•	 Gott vald á íslenskri tungu.
•	 Þekking og reynsla af skjalastjórnun æskileg.
•	 Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu æskileg.
•	 Þekking og reynsla af verkefnum sveitarfélaga æskileg.
•	 Góð tölvukunnátta.
•	 Frumkvæði og sjálfstæði í starfi. 
•	 Lipurð og afburðahæfni í samskiptum.

 

        

ERT ÞÚ EINSTAKLINGURINN SEM VIÐ 
LEITUM AÐ? VIÐ ERUM METNAÐARFULL 
OG ERUM AÐ STÆKKA.

Starfssvið
• Sækja pantanir í verslanir
• Afgreiðsla pantana
• Vörumyndataka og myndvinnsla
• Daglegt utanumhald með vörur í netverslunarkerfi
• Samskipti við verslanir okkar og viðskiptavini
• Samskipti við birgja

Hæfniskröfur
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar
• Mjög góð tölvukunnátta – kunnátta í Navison er kostur
• Reynsla af sölustörfum
• Þekking og kunnátta á Photoshop kostur
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Faglegur metnaður og öguð vinnubrögð
• Bílpróf

Umsóknafrestur er til og með 25. september n.k. 
Umsóknir og ferilskrár ásamt kynningarbréfi sendist 
á atvinna@s4s.is merkt netverslun.
Nánari upplýsingar veitir Ásdís Jörundsdóttir, 
sími 5442160, atvinna@s4s.is 

S4S rekur verslanirnar Skór.is netverslun, Air.is netverslun, Steinar 

Waage, Ecco, Air, Kaupfélagið, Skechers, Kox og Toppskóna. S4S hefur 

fengið fjölda viðurkenninga t.d. frá Credit Info og VR.

ÖFLUGUM STARFSMANNI Í SKÓR.IS NETVERSLUN

S4S LEITAR AÐ

S4S hefur verið ì topp 5 yfir 
fyrirmyndarfyrirtæki hjà VR 
sìðustu 3 àr ì flokki stòrra fyrirtækja.

Stykkishólmsbær 
Frá Grunnskólanum  

í Stykkishólmi 
Við auglýsum eftirfarandi: 

100% dönskukennsla/heimilisfræði frá 1. desember 
100% umsjónarkennslu frá 1. janúar 

Hæfniskröfur:
• Kennsluréttindi á grunnskólastigi
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð skipulagshæfni 
• Faglegur metnaður 

100% þroskaþjálfi/sérkennari í samstarfi við Leikskólann 
í Stykkishólmi 

Hæfniskröfur: 
• Þroskaþjálfamenntun og leyfisbréf þroskaþjálfa
• Hæfni í mannlegum samskiptum 
• Góð skipulagshæfni 
• Faglegur metnaður 

Gleði - samvinna - sjálfstæði eru einkunnarorð skólans 
og þurfa umsækjendur að vera tilbúnir að efla starfið með 
okkur í þeim anda. 

Umsóknir skulu berast Berglindi Axelsdóttur skólastjóra  
á netfangið berglind@stykk.is 

Allar upplýsingar eru veittar í síma 433-8178 eða 895-3828

Umsóknarfrestur er til 1. október 2017



RAFVIRKJAR ÓSKAST
Rýmd ehf óskar eftir að ráða hressa og duglega 
rafvirkja til starfa. Nemar koma einnig til greina.
Spennandi og krefjandi verkefni framundan.

Starfið býður upp á fjölbreytt starfsumhverfi í 
samvinnu við góðan hóp starfsmanna. 
Viðkomandi verða að geta hafið störf fljótlega.
 
Fyrirspurnir sendist á netfangið sissi@rymd.is
eða hafa sambandi við Sigstein í síma 767 0901

Rýmd ehf. leitar eftir rafvirkjum til 
starfa sem og verkstjórum til að 

stýra hópi rafvirkja
Góð verkefnastaða og mikil vinna framundan. 

Framtíðarstörf í boði fyrir rétta aðila.

Laun samkvæmt samkomulagi. 
Áhugasamir vinsamlegast sendið inn umsókn 

á netfangið sissi@rymd.is eða hafið samband í síma 
767 0901 (Sigsteinn)

Ungmennafélagið Sindri er staðsett á Hornafirði og er leitað eftir 
einstakling sem er drífandi og á auðvelt með að byggja upp góða 
liðsheild.

Kostur er ef viðkomandi er tilbúin að spila með liðinu. 

Viðkomandi þarf að vera tilbúinn að vera staðsettur á Höfn eða 
nágrenni og aðstoð er í boði varðandi húsnæði.  
Góð samskiptahæfni mikilvæg. 
Umsækjendur þurfa að búa yfir hæfni í stjórnun og skipulagi.

Nánari upplýsingar veitir Lárus Páll Pálsson í síma 862-2432 
Umsóknir sendist á tölvupósti til sindri@umfsindri.is

Knattspyrnudeild Sindra

Knattspyrnudeild Sindra 
auglýsir eftir þjálfara fyrir 
Meistaraflokk karla

569 6900          8–16www.ils.is

Útlána-
sérfræðingur

Íbúðalánasjóður óskar eftir að ráða öflugan 
útlánasérfræðing til starfa á viðskiptasviði. 

Helstu verkefni og ábyrgð
Upplýsingagjöf og ráðgjöf um lán 
og mismunandi kosti á lánamarkaði
Aðstoð við gerð og vinnsla greiðslumats, 
lánsumsókna og greiðsluerfiðleikaumsókna
Móttaka viðskiptavina og svör við fyrir-
spurnum
Þátttaka í verkefnum á viðskiptasviði s.s. 
yfirferð á markaðsefni, þróun verk- og þjón- 
ustuferla o.fl.

Hæfniskröfur
Háskólamenntun á sviði viðskiptafræði, hag- 
fræði eða sambærileg menntun er skilyrði
Yfirgripsmikil starfsreynsla og þekking 
á lánamálum er æskileg
Áhugi á því að koma þekkingu á framfæri, 
leiðbeina og aðstoða viðskiptavini við að 
skilja flókin málefni lántöku
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð, hæfni til að 
koma með tillögur að úrbótum og vinna á 
lausnamiðaðan hátt
Samskiptahæfileikar og færni til að starfa 
í hópi
Enskukunnátta til að geta leiðbeint 
erlendum viðskiptavinum um fasteigna- 
og lánaviðskipti

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Nánari upplýsingar veitir So�ía Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri viðskiptasviðs 
í gegnum netfangið so�a@ils.is eða í síma 569 6900. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknum skal skila á starfatorg.is.  
Umsóknarfrestur er til og með 2. október nk.

Um Landsnet

Við flytjum raforku á Íslandi og sjáum fyrir okkur rafvædda framtíð sem er í takt við 

samfélagið. Við höfum sett okkur það markmið að tryggja örugga afhendingu á raforku 

til framtíðar og að ná sátt um þær leiðir sem farnar verða. Við viljum taka tillit til þarfa 

samfélagsins á hverjum tíma og sýnum ábyrgð í umgengni við náttúruna. Við berum 

umhyggju hvert fyrir öðru og viljum skapa góðan vinnustað með spennandi verkefnum. 

Við höfum að leiðarljósi gildin okkar: samvinnu, ábyrgð og virðingu.

Við leitum að öflugum einstaklingi til starfa við rekstur og viðhald 

raforkuflutningskerfis við nýja starfsstöð fyrirtækisins á Akureyri. Um er að 

ræða fjölbreytt starf fyrir ábyrgan einstakling við að tryggja örugga afhendingu 

rafmagns á Íslandi.

Við leitum að metnaðarfullum og ábyrgum aðila með frumkvæðishugsun til að Við leitum að metnaðarfullum og ábyrgum aðila með frumkvæðishugsun til að 

sjá um áætlanagerð og skipulagningu verkefna sem snúa að rekstri og viðhaldi 

á flutningskerfi Landsnets.

Vilt þú starfa í öflugu liði við viðhald og uppbyggingu flutningskerfis raforku? Vilt þú starfa í öflugu liði við viðhald og uppbyggingu flutningskerfis raforku? 

Landsnet | Gylfaflöt 9 | 112 Reykjavík | Sími 563 9300 | landsnet@landsnet.is | www.landsnet.is

RAFIÐNAÐARMAÐUR Á AKUREYRI SÉRFRÆÐINGUR Í
VIÐHALDSSTÝRINGU

RAFMÖGNUÐ STÖRF

Starfs- og ábyrgðarsvið

• Rekstur og viðhald á rafbúnaði í tengivirkjum.

• Þátttaka í verkefnum við endurnýjun og nýbyggingar flutningsvirkja.

• Undirbúningur og frágangur verkefna á starfsstöð.

• Þátttaka í gerð viðbragðsáætlana.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Menntun í rafvirkjun, rafiðnfræði, rafmagnstæknifræði eða önnur 

menntun á rafmagnssviði sem nýtist í starfi.

• Sterk öryggisvitund.

• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

• Reynsla af miðlun upplýsinga í töluðu og rituðu máli.

Starfs- og ábyrgðarsvið

• Stýring mannafla og úthlutun tækja til verkefna.

• Ábyrgð á skipulagningu og eftirfylgni verkefna.

• Þátttaka í tæknilegum greiningum og útfærslum varðandi mannvirki

 og búnað. Starfið krefst frumkvæðis og áhuga á raforkumálum.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Menntun á sviði tækni- eða verkfræði.

• Reynsla af og þekking á rekstri og viðhaldi raforkukerfa er æskileg.

• Færni í mannlegum samskiptum og brennandi áhugi á raforkumálum.

• Reynsla af miðlun upplýsinga í töluðu og rituðu máli og hæfileiki til að 

setja fram efni á skýran hátt.

Umsóknarfrestur er til og með 2. október 2017.

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Landsnets,

www.landsnet.is. 

Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er 

grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Nánari upplýsingar veita Smári Jónasson, forstöðumaður Netþjónustu og

Valka Jónsdóttir, mannauðsstjóri, sími: 563-9300 netfang: mannaudur@landsnet.is.
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Þjónustumiðstöð 
óskar eftir verkstjóra hjá 
Vatnsveitu Kópavogsbæjar

Vatnsveita Kópavogs þjónar íbúum Kópavogs 
og Garðabæjar. Verkstjóri hefur eftirlit með m.a. 
miðlunartönkum, dælustöðvum og fráveitum. 
Starfsmaðurinn er öryggisfulltrúi Vatnsveitu 
og sér um að tryggja að ávallt sé nægjanlegt 
kalt vatn fyrir fyrirtæki og íbúa bæjarins. Einnig 
tryggir hann að fólk og umhverfi verði ekki fyrir 
skaða af völdum fráveitu Kópavogs.

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Eftirlit með brunnsvæðum, miðlunartönkum, 

dælistöðvum og dreifikerfi.
•	 Eftirlit með framkvæmdum sem unnin eru af 

þriðja aðila.
•	 Ráðgjöf og upplýsingar til íbúa.
•	 Vinnur bilunarvaktir á dreifikerfi Kópavogsbæjar.
•	 Er staðgengill forstöðumanns Vatnsveitu 

Kópavogsbæjar.

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Sveinspróf í pípulögnum
•	 Reynsla af verkstjórnun og sjálfstæð vinnubrögð.
•	 Reynsla af vinnu við vatnsveitur og stærri 

fráveitur. 
•	 Þekking á suðu og meðhöndlun stærri plast-

lagna og tengistykkja.
•	 Þekking á og geta notað Word og Excel.
•	 Ítarlegri upplýsingar um starfið er að finna á 

heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is.

Frekari upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Magnús 
Bjargarson, forstöðumaður Vatnsveitu, í 
síma 4419000 eða í tölvupósti magnusb@
kopavogur.is

Umsóknarfrestur er til og með 30. september 
2017.
Karlar jafn sem konur eru hvattir til þess að 
sækja um starfið.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt 
á vef Kópavogsbæjar

Kr

  

PRENTARI 
ÓSKAST

Óskum eftir að ráða offsetprentara  
á fjögurra lita Heidelberg prentvélar.

Prentnemi kemur einnig til greina. 

Upplýsingar gefa Konráð í síma 8931195 eða  
á konni@litrof.is og Erlingur í síma 897 6848 

eða á erlingur@litrof.is.

Farið verður með allar fyrirspurnir  
sem trúnaðarmál.

LITRÓF
umhverfisvottuð prentsmiðja

Ert þú listrænn og metnaðarfullur

matreiðslumaður?
Borgarleikhúsið leitar að metnarfullum, listrænum matreiðslumanni sem  
hefur áhuga á að leiða þróun veitingasölu Borgarleikhússins í samstar�  
við starfsfólk hússins. 

Viðkomandi þarf að búa y�r framúrskarandi samskiptahæfni og geta unnið undir 
álagi. Meðal verkefna er framleiðsla og skipulagning á vinnu í eldhúsi  
veitingadeildar, annast pantanir og þróa matseðla og vöruframboð leikhússins.  
Veitingasala leikhússins er opin öll sýningarkvöld leikársins. 

Um 100% starf er að ræða í skapandi og skemmtilegu starfsumhver�. 

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsóknir á netfangið berglind@borgarleikhus.is  
Umsóknarfrestur er til 24. september 2017
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Borgartúni  /  Holtagörðum  /  Reykjavíkurvegi  /  Akureyri  /  Sími 414 9900 

Nánari upplýsingar veitir landsliðsþjálfarinn í síma 665-

9900. Umsóknum skal skilað á netfangið birgir@tekkland.is 

fyrir 29. september 2017.

Sóknarmaður 
óskast
Tékkland bifreiðaskoðun óskar 
eftir ö�ugum sóknarmanni í 
skoðunarlandslið Tékklands.
 
Viðkomandi þarf að vera faglærður 
bifvélavirki með ríka þjónustulund 
og tilbúinn í sóknarbolta. Góður 
langtímasamningur í boði fyrir 
ö�ugan sóknarmann.

Umsóknarfrestur er til 28. september 

Þú getur sótt um á www.kjarval.is 

Nánari upplýsingar veitir Kristinn 
Skúlason: kristinn@kronan.is

Verslunarstjóri óskast!
Kjarval - Hellu 

• Innkaup og sala og dagleg stjórnun

• Ábyrgð á ráðningum og tímaskráningum

• Ábyrgð og umsjón með fjármunum

• Ábyrgð og eftirlit með birgðum og rýrnun

• Ábyrgð á útliti verslunar

• Umsjón og framkvæmd vikutilboða

• Þátttaka í áætlanagerð og framkvæmd 
áætlana 

Helstu verkefni:

• Reynsla af matvörumarkaði er skilyrði

• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð 

• Leysa dagleg verkefni í Outlook, 
Excel og Navision

• Góðir samskiptahæ�leikar og þjónustulund

Menntunar- og hæfniskröfur:

Klaustur  •  Hvolsvöllur  •  Hella  •  Þorlákshöfn 
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Umsjón	 með	 rekstri	 og	 stjórnun	 þjónustu-
miðstöðvar

•	 Annast rekstur og viðhald gatna, gangstétta og stíga.
•	 Umsjón	með	snjómokstri	og	hálkuvörnum
•	 Undirbúningur	 að	 fjárhagsáætlun	 í	 samráði	 við	
deildarstjóra.

•	 Umsjón	 með	 tækjum	 og	 búnaði	 þjónustu-
miðstöðvar

•	 Umsjón	 með	 sameiginlegri	 skrifstofu	 þjónustu-
miðstöðvar,	garðyrkju,	vatnsveitu	og	Vinnuskóla.

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Háskólapróf,	 B.S.	 í	 verkfræði,	 tæknifræði,	
rekstrarfræði,	 landafræði,	 viðskiptafræði,	 skipulags-
fræði	eða	sambærilegt	sem	nýtist	í	starfi.

•	 Reynsla	í	áætlanagerð	og	eftirliti	með	rekstri.
•	 Leiðtogahæfileikar, jákvætt viðmót og lipurð	í	mannlegum
samskiptum.

•	 Frumkvæði,	ögun	í	vinnubrögðum	og	metnaður	til	að	
ná	árangri.

•	 Reynsla	af	opinberri	stjórnsýslu	æskileg.
•	 Góð	tölvukunnátta.

Kópavogsbær	 óskar	 eftir	 að	 ráða	 öflugan	 einstakling	 sem	 forstöðmann	 Þjónustumiðstöðvar.	 Við	 leitum	
að	 sterkum	 leiðtoga	 sem	 hefur	 framúrskarandi	 samskiptahæfni	 og	 býr	 yfir	 frumkvæði	 og	 sjálfstæði	
í	 vinnubrögðum.	 Þjónustumiðstöð	 flytur	 í	 nýtt	 húsnæði	 bráðlega	 og	 mun	 nýr	 forstöðumaður	 gegna	
lykilhlutverki	í	mótun	og	aðlögun	á	nýjum	stað.

Frekari upplýsingar
Laun	eru	samkvæmt	kjarasamningi	Launanefndar	sveitarfélaga	og	viðeigandi	stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 30. september 2017.

Nánari	 upplýsingar	 um	 starfið	 veitir	 Karl	 Eðvaldsson	 í	 síma	 441-0000	 eða	 í	 tölvupósti	 karl.edvalds@
kopavogur.is

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið.

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

Forstöðumaður 
Þjónustumiðstöðvar Kópavogsbæjar

LIND FASTEIGNASALA

Auglýsir eftir
fasteignasölum til 
starfa.
Reynsla af sölu 
fasteigna skilyrði.
Áhugasamir sendi 
tölvupóst og ferilskrá á 
hannes@fastlind.is

Hlíðasmára 6 201 Kópavogur www.FASTLIND.is/ /

Uppspretta ánægjulegra viðskipta kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Deildarstjóri á Álfatúni

· Deildarstjóri og leikskólakennari/   Deildarstjóri og leikskólakennari/   Deildarstjóri og leikskólakennari/
 starfsmaður á Læk

· Leikskólakennari á Furugrund

· Leikskólakennari á Kópasteini

· Leikskólakennari á Marbakka

· Leikskólakennari og leikskólasérkennari á   
 Sólhvörfum

· Leikskólakennari og starfsmaður í skilastöðu  
 á Núp

· Leikskólakennari, leikskólasérkennari,   
 aðstoðarleikskólastjóri og deildarstjóri á   
 Austurkór

· Leikskólasérkennari/Þroskaþjálfi á Baug

· Starfsmaður í skilastöðu á Leikskólanum Núp

Grunnskólar

· Forfallakennari of frístundaleiðbeinendur í   
 Hörðuvallaskóla

· Frístundaleiðbeinendur og matreiðslumaður  
 í Salaskóla

· Grunnskólakennari og frístundaleiðbeinendur 
 í Kársnesskóla

Umhverfissvið

· Forstöðumaður Þjónustumiðstöðvar   
 Kópavogsbæjar

· Verkstjóri hjá Vatnsveitu Kópavogsbæjar

Velferðasvið

· Starfsmaður á heimili fyrir fatlað fólk

· Starfsmaður í félagslega heimaþjónustu

· Starfsmenn á vinnustofur fyrir fatlað fólk

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

�
Völsunarverksmiðja�

Áltak ehf leitar að duglegum og kra�miklum starfsmanni í 

völsunarverksmiðju Áltaks. Helstu verkefni snúa að framleiðslu klæðninga úr 

völsunarvélum fyrirtækisins.�

Helstu verkefni�
• Framleiðsla á klæðningum�

• Viðhald og umhirða véla�

• Umsjón annarra �ölbrey ra 

verkefna�

Hæfniskröfur�
• Lausnamiðuð, sjálfstæð og 

vönduð vinnubrögð�

• Góðir samkiptahæfileikar og 

jákvæðni�

• Menntun í málmsmíði og 

réynsla af vélbúnaði er kostur�

• Góð líkamleg heilsa og 

snyr�mennska�

Áltak byggir á samhentu og jákvæðu starfsfólki sem hefur gæði og 

þjónustu að leiðarljósi.�

Við hvetjum bæði konur og karla �l að sækja um. Nánari upplýsingar vei�r 

Guðmundur Hannesson sölustjóri í síma 577�4100 eða í gummi@altak.is. 

Áhugasamir sendið inn umsókn fyrir 27. september 2017 á  ne�angið 

gummi@altak.is.�
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Ístak er leiðandi fyrirtæki á íslenskum verktakamarkaði. Starfsfólk Ístaks starfar víðsvegar 
um landið sem og erlendis. Ístak var stofnað árið 1970 og hefur annast ýmis verkefni, 
svo sem virkjanir, stóriðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð auk flugvalla, ennfremur 
húsbyggingar fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, fyrirtæki og einstaklinga. Ístak hefur 
mikla hefð fyrir samvinnu við dönsk verktakafyrirtæki og er í eigu danska verktakans Per 
Aarsleff, sem er með yfir 4.500 starfsmenn í ýmsum heimsálfum. Ístak leggur áherslu á 
verkefni á Íslandi, Færeyjum og á Grænlandi.

Rafvirki
Ert þú rafvirki sem hefur áhuga á að taka þátt í fjölbreyttum verkefnum í öflugri rafmagnsdeild?
Ístak leitar að rafvirkja til að starfa í miðlægri rafmagnsdeild. Verkefnin eru fjölbreytt og eru 
unnin á verkstöðum jafnt sem á verkstæði í höfuðstöðvum Ístaks. 

Helstu verkefni:

•	 Hafa	reynslu	í	að	leggja	plaströr	 
 og setja inn dósir í steypu og  
 staðsetja samkvæmt teikningu.
•	 Sinna	viðgerðum	á	verkstæði.
•	 Almenn	rafvirkjarstörf

Nánari upplýsingar fást hjá Ístaki í síma 5302700 og á netfanginu sigurdurs@istak.is.  
Sækja má um störfin á www.istak.is – undir Starfsumsókn.

Menntunar og hæfniskröfur:

•	 Hafa	sveinspróf.
•	 Vera	með	bílpróf	(flokkur	B).
•	 Geta	notað	ensku	til	að	tjá	sig	 
 við samstarfsmenn.
•	 Vera	sjálfstæður	og	áræðanlegur.

Ístak  -  Bugðufljóti 19  -  270 Mosfellsbær  -  Sími 530 2735  -  www.istak.is

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

Teymisstjóri í heimahjúkrun – Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis

Velferðarsvið

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis auglýsir eftir teymisstjóra í heimahjúkrun í samþættri heimaþjónustu. Við sam- 
þætta heimaþjónustu starfa hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar og almennt starfsfólk með það að markmiði að veita örugga og 
góða þjónustu við fólk í heimahúsum. Markmið samþættrar heimahjúkrunar og heimaþjónustu er að veita þjónustu til íbúa, 
einfalda aðgengi að þjónustu til einstaklinga í heimahúsum, til að einstaklingur geti verið eins lengi heima og mögulegt er. 
Um er að ræða 80-100% starf og þarf viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst.

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis hefur að markmiði að veita íbúum hverfanna fyrirmyndarþjónustu og stuðla að 
góðu samfélagi fyrir alla í samvinnu við íbúa, félagasamtök og hagsmunaaðila. Unnið er á grundvelli þverfaglegs samstarfs 
sérfræðinga og áhersla lögð á heildarsýn og samþætta þjónustu

Helstu verkefni og ábyrgð 
•			Yfirumsjón	með	starfsemi	teymis	og	þeirri	hjúkrunar- 

  þjónustu sem teymið veitir 
•				Fagleg	ábyrgð	á	veittri	þjónustu	teymis
•				Framkvæmd	og	eftirfylgd	hjúkrunaráætlana
•				Tengiliður	í	þverfaglegu	samstarfi
•				Samskipti	við	heilbrigðisstofnanir

Menntunar og hæfniskröfur:
•				Íslenskt	hjúkrunarleyfi
•			 Háskólamenntun á framhaldsstigi sem nýtist í starfi æskileg
•				A.m.k.	5	ára	starfsreynsla	sem	hjúkrunarfræðingur	
•				Reynsla	af	hjúkrun	og	gerð	hjúkrunaráætlana
•				Reynsla	af	teymisvinnu	og	af	útdeilingu	verkefna
•				Reynsla	af	stjórnun	æskileg
•				Þekking	á	sjúkraskrákerfinu	SÖGU
•				Þekking	og	reynsla	af	RAI	mælitæki	æskileg
•				Sjálfstæði	og	sveigjanleiki	í	vinnubrögðum	
•				Góð	samskipta-	og	skipulagshæfni	
•				Faglegur	metnaður	og	frumkvæði
•				Íslenska,	gott	málfar	og	góður	frágangur	á	texta
•				Góð	almenn	tölvukunnátta

Launakjör	eru	samkvæmt	kjarasamningi	Reykjavíkurborgar	og	Félags	íslenskra	hjúkrunarfræðinga.
Nánari	upplýsingar	um	starfið	veitir	Ragna	Lilja	Garðarsdóttir	deildarstjóri	í	síma	411-1500	og	tölvupósti	
ragna.l.gardarsdottir@reykjavik.is

 Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf 

 Umsóknarfrestur er til 30. september n.k.

NETTÓ GRANDA

Umsóknir sendist á grandi@netto.is
Umsóknarfrestur er til 24. september nk.

Allar nánari upplýsingar veitir:
Guðjón Ólafsson, verslunarstjóri  
á staðnum eða í síma: 865-9324

Nettó Granda leitar að öflugum starfskröftum
 á dagvakt:

• Starfsmönnum á dagvaktir
• Vinnutími 8-17 virka daga og önnur hver 
 helgi eða eftir samkomulagi
• Áfylling inn í búð(umsjón með deild) 
 og almenn afgreiðslustörf 

Áhersla er lögð á styrkleika í mannlegum  
samskiptum, sjálfstæð vinnubrögð, skipulags- 

hæfni, reglusemi og árverkni í hvívetna.

Yfirvélstjóri á línuskip á Grænlandi
Arctic Prime Fisheries óskar eftir að ráða yfirvélstjóra á 
línuskipið Nanoq sem gert er út frá Nanortalik á Grænlandi. 
Um er að ræða áhugavert og krefjandi starf þar sem reynir 
á öguð vinnubrögð, samskiptahæfni og fagmennsku.  
Skipið er 962 bt með 1200kW aðalvél.  
Róðrarfyrirkomulag er 7 vikur úti 7 vikur heima. 
Leitað er eftir áhugasömum einstaklingi sem hefur  
frumkvæði og metnað til að ná árangri í starfi.  
Enn fremur þarf hann að vera lipur í mannlegum 
samskiptum, reglusamur og nákvæmur.

Kröfur um þekkingu og hæfni:
• Vélstjórnarréttindi allt að 1500kW
• Reynsla af vélstjórnarstörfum
• Þekking á Mustad kerfi
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Reglusemi og sjálfstæði í vinnubrögðum

Arctic Prime Fisheries er dótturfélag Brims hf. og er þriðja 
stærsta sjávarútvegsfyrirtæki Grænlands.  

Umsóknir sendist á Hannibal Hafberg rekstrarstjóra Arctic 
Prime Fisheries merktar „yfirvélstjóri“.  
Hann gefur einnig frekari upplýsingar um starfið.
Netfang:hannibal@apf.gl
Sími: 00299548939 eða 851-2030 

Umsóknarfrestur er til og með 23.sept.2017. Æskilegt er að 
umsækjandi geti hafið störf í nóv. 2017. Öllum umsóknum 
verður svarað þegar ákvörðun um starfið liggur fyrir.
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Í umsókn skulu koma fram upplýsingar um,  
eftir því sem við á:  

1) menntun og hvort umsækjandi hafi í námi 
sínu sérstaklega lagt stund á  refsirétt og/eða 
sakamálaréttarfar, 2) reynslu af sakamálaréttarfari, 
saksókn mála og/eða annarri meðferð ákæruvalds, 
3) reynslu af dómstörfum, 4) reynslu af lögmanns-
störfum, 5) reynslu af stjórnsýslustörfum, 6) reynslu 
af fræðistörfum, 7) reynslu af öðrum aukastörfum 
sem nýtist í embætti saksóknara, 8) upplýsingar 
um almenna og sérstaka starfshæfni, 9) upplýs-
ingar sem lúta að andlegu atgervi, áræði, mann-
legum samskiptum og sjálfstæði, 10) upplýsingar 
um þrjá núverandi eða fyrrverandi samstarfsmenn/
yfirmenn sem veitt geta upplýsingar um störf, 
samstarfshæfni og aðra hæfni umsækjanda og 
11) aðrar upplýsingar sem varpað geta ljósi á 
faglega eiginleika og færni umsækjanda sem máli 
skipta fyrir störf saksóknara.

Jafnframt er áhersla lögð á styrkleika í samvinnu 
og samskiptum, sem og frumkvæði og metnað til 
að ná árangri í starfi.

Sölvhólsgötu 7  101 Reykjavík  Sími 545 9000Sölvhólsgötu 7  101 Reykjavík  Sími 545 9000

ÓMSMÁLARÁÐUNEYTIÐ D

Dómsmálaráðuneytið auglýsir lausar til 
umsóknar tvær stöður saksóknara við em-

bætti ríkissaksóknara. Miðað er við að dóms-

málaráðherra skipi í embættin frá og með 1. 

janúar 2018. Saksóknarar eru ríkissaksóknara 

til aðstoðar, sbr. 2. mgr. 20. gr. laga um meðferð 

sakamála nr. 88/2008, en ríkissaksóknari er 

æðsti handhafi ákæruvalds. 

Upplýsingar um verkefni og starfsskyldur 

ríkissaksóknara er að finna í lögum og á vefsíðu 

embættisins, www.rikissaksoknari.is. Laun eru 

samkvæmt ákvörðun kjararáðs. Saksóknari hjá 

embætti ríkissaksóknara er skipaður til fimm 

ára og skal fullnægja sömu lagaskilyrðum og 

héraðsdómari til skipunar í embætti, sbr. 2. 

mgr. 20. gr. laga nr. 88/2008, sbr. 2. mgr. 12. gr. 

laga nr. 15/1998 um dómstóla.

Saksóknari hjá embætti ríkissaksóknara er 

skipaður til fimm ára og skal fullnægja sömu 

lagaskilyrðum og héraðsdómari til skipunar í 

embætti, sbr. 2. mgr. 20. gr. laga nr. 88/2008, sbr. 

2. mgr. 12. gr. laga nr. 15/1998 um dómstóla.

Stöður tveggja saksóknara við embætti 
ríkissaksóknara lausar til umsóknar

Umsóknir óskast sendar rafrænt á netfangið 
starf@DMR.is eða skriflega til dómsmálaráðu-
neytisins, Sölvhólsgötu 7, 101 Reykjavík. 

Til þess að hraða afgreiðslu umsókna og bréfaskiptum 
skulu umsækjendur gefa upp netfang sem notað verður 
til að eiga samskipti við umsækjendur. Tekið skal fram að 
ráðuneytið kann að óska eftir upplýsingum frá umsækjen-
dum um fjárhag þeirra og hagsmunatengsl sem kunna að 
hafa áhrif á almennt og sérstakt hæfi saksóknara.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um skipun liggur fyrir. Umsóknir skulu berast dóms-
málaráðuneytinu eigi síðar en 2. október. 

Nánari upplýsingar um starfið veita Guðný Elísabet 
Ingadóttir, mannauðsstjóri í dómsmálaráðuneytinu, í síma 
545 9000 og ríkissaksóknari í síma 444 2900.

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Lögfræðingur Kjara- og mannauðssýsla ríkisins Reykjavík 201709/1485
Útlánasérfræðingur Íbúðalánasjóður Reykjavík 201709/1484
Deildarlæknar Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201709/1483
Ljósmæður Landspítali, meðg.-/sængurlegudeild Reykjavík 201709/1482
Iðjuþjálfi/sjúkraþjálfari Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201709/1481
Hjúkrunarfr. á hjúkrunarheimili Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Grindavík 201709/1480
Starf í eldhúsi og býtibúri Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201709/1479
Lögfræðingur Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201709/1478
Sjúkraliðar Landspítali, kviðarhols-/þvagf.skurðd. Reykjavík 201709/1477
Lektor í myndgreiningu Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201709/1476
Heilsugæslulæknir Heilsugæslan Mosfellsumdæmi Mosfellsbær 201709/1475
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra Húsavík 201709/1474
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra Akureyri 201709/1473
Móttökuritari Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201709/1472
Sjúkraliði við heimahjúkrun Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201709/1471
Starfsmaður við heimahjúkrun Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201709/1470
Læknaritari Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201709/1469
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, Hjartagátt Reykjavík 201709/1468
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, speglunardeild Reykjavík 201709/1467
Sjúkraliði á lager Landspítali, speglunardeild Reykjavík 201709/1466
Sjúkraliði Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201709/1465
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201709/1464
Námsstaða deildarlæknis Landspítali, augndeild Reykjavík 201709/1463
Skrifstofumaður í innheimtu Landspítali, fjárstýring Reykjavík 201709/1462
Sálfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Vesturland 201709/1461
Sálfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Dalvík/Fjallab. 201709/1460
Lífeinda-/náttúrufræðingur Landspítali, sýkla- og veirufræðideild Reykjavík 201709/1459
Aðstoðardeildarstjóri Landspítali, öldrunarlækningadeild Reykjavík 201709/1458
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201709/1457

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Álftanesskóli
 • Leiðbeinendur á tómstundaheimili
 • Skólaliði
 
Hofsstaðaskóli
 • Umsjónarkennari
 
Akrar
 • Leikskólakennari

Holtakot
 • Leikskólakennari 
 
Fjölskyldusvið
 • Starfsmenn í félagslega liðveislu

Móaflöt - skammtímavistun fyrir 
         fötluð börn og ungmenni
  •  Yfirþroskaþjálfi

Ægisgrund - heimili fyrir fatlaða
  •  Starfsmaður – möguleiki á hlutastarfi

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

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.
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Lyfjastofnun er ríkisstofnun sem heyrir undir heilbrigðisráðherra. Helstu hlutverk hennar eru að gefa 
út markaðsleyfi fyrir lyf á Íslandi í samvinnu við lyfjayfirvöld á Evrópska efnahagssvæðinu, hafa eftirlit  
með lyfjafyrirtækjum og heilbrigðisstofnunum á Íslandi, meta gæði og öryggi lyfja og tryggja faglega 
upplýsingagjöf um lyf til heilbrigðisstarfsfólks og neytenda. Hjá Lyfjastofnun vinna 54 starfsmenn. 
Stofnunin var í 9. sæti í könnuninni Stofnun ársins 2017 yfir stofnanir með 50 starfsmenn eða fleiri. 
Lyfjastofnun leggur áherslu á gott vinnuumhverfi, starfsþróun og framfylgir stefnu um samræmingu 
fjölskyldulífs og vinnu. Hvorki forstjóri né aðrir starfsmenn stofnunarinnar mega eiga persónulegra 
hagsmuna að gæta í framleiðslu, innflutningi eða dreifingu lyfja.

Lyfjastofnun óskar eftir að ráða eftirlitsmann á eftirlitssvið 
Lyfjastofnun auglýsir laust starf eftirlitsmanns. Leitað er að öflugum einstaklingi sem er reiðubúinn að vinna krefjandi og 
áhugavert starf sem felur m.a. í sér ferðir innanlands sem og erlendis á vegum stofnunarinnar. Starfshlutfall er 100%. 

Frekari upplýsingar um starfið eru á heimasíðu Lyfjastofnunar: https://www.lyfjastofnun.is/lyfjastofnun/storf_i_bodi/. 

Umsóknarfrestur er til og með 25. september 2017.

Helstu verkefni:
• Eftirlit með lyfjaframleiðendum 
 og lyfjaheildsölum (GMP/GDP).
• Eftirlit með markaðsleyfishöfum, þ.m.t. lyfjagátarkerfum. 
• Þátttaka í erlendu samstarfi Lyfjastofnunar.
• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við yfirmann.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Meistaragráða í lyfjafræði, lífefnafræði, líffræði eða önnur   
 sambærileg menntun sem nýtist í starfi.
• Þekking og reynsla á sviði lyfjaframleiðslu og 
 /eða lyfjadreifingar.
• Góð íslensku- og enskukunnátta.
• Kunnátta í einu Norðurlandamáli er æskileg.
• Mjög góð tölvufærni.
• Metnaður og vilji til að ná árangri í starfi.
• Mjög góð samstarfshæfni og lipurð í  
 mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og greiningar-  
 og skipulagshæfni.
• Hæfni í að miðla upplýsingum með skipulögðum og  
 skýrum hætti.

Garðabær auglýsir laust til umsóknar nýtt starf 
skólastjóra Urriðaholtsskóla. Urriðaholtsskóli er 
nýr samrekinn leik- og grunnskóli í Garðabæ fyrir 
nemendur á aldrinum 1 - 16 ára.

Skólinn verður tekinn í notkun í áföngum. 
Leikskóladeild mun taka til starfa í ársbyrjun 2018. 
Um haustið 2018 bætist við 1.- 4. bekkur grunnskóla 
sem mun vaxa með skólanum. 
Í skólanum fullbyggðum verður félagsmiðstöð, 
bókasafn, tónlistarskóli ásamt íþróttamannvirkjum 
og sundlaug.

Lögð er áhersla á framsækið og metnaðarfullt 
skólastarf og að tenging við náttúruna í Urriðaholti 
sé hluti af kennsluháttum. Boðið verði upp á 
fjölbreyttar leiðir til náms þar sem byggt er á 
rannsóknum á sviði menntamála og sérstöðu 
skólans. Samstarf verði einkennandi fyrir alla 
starfshætti bæði meðal nemenda og starfsmanna 
svo og milli skólastiga.  

Í Garðabæ er lögð rík áhersla á sjálfstæði skóla, 
fjölbreytni og valfrelsi sem felst meðal annars í því 
að foreldrar hafa fullt frelsi um val á skóla fyrir 
börn sín. Leik- og grunnskólar Garðabæjar skapa 
sér sérstöðu í áherslum sínum til að koma sem 
best á móts við fjölbreyttar þarfir nemenda.  

Skólastjóri tekur þátt í að móta metnaðarfullt 
skólasamfélag Garðabæjar með uppbyggilegum og 
framsýnum hætti.  

Helstu verkefni:
• Að vera faglegur leiðtogi
• Að bera faglega og rekstrarlega ábyrgð á starfi 
 skólans, stjórna daglegri starfsemi og hafa 
 forgöngu um mótun og framgang stefnu skólans
• Að vinna náið með starfsfólki að því að skapa 
 nútímalegt og frjótt námsumhverfi fyrir alla 
 nemendur
• Að leiða og hvetja starfsfólk með það að markmiði 
 að tryggja sem best vellíðan og árangur nemenda 
 og starfsmanna

 Menntunar- og hæfniskröfur:  
• Kennaramenntun og leyfisbréf til kennslu í  
 leik eða grunnskóla
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af kennslu
• Reynsla af starfsmannastjórnun og rekstri  
• Framsækni og metnaður til að leita nýrra leiða í 
 skólastarfi
• Góðir skipulagshæfileikar
• Lipurð og færni í samskiptum
• Áhugi og reynsla í að leiða þróunarstarf
• Sveigjanleiki og víðsýni

Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilskrá um störf 
umsækjanda og menntun, stjórnunarreynslu og 
verkefni sem hann hefur unnið að og geta varpað 
ljósi á færni hans til að sinna starfi skólastjóra. 
Þá skal fylgja umsókninni greinargerð um hugmyndir 
umsækjanda um starfið og hvernig hann sér 
Urriðaholtsskóla þróast undir sinni stjórn. 

Gert er ráð fyrir að ráðið verði í starfið frá 
1. nóvember 2017.   

Umsóknarfrestur er til og með 30. september 
2017.

Nánari upplýsingar um starfið veita 
Margrét Björk Svavarsdóttir, forstöðumaður 
fræðslu- og menningarsviðs, s. 525 8500, netfang 
margretsv@gardabaer.is og Katrín Friðriksdóttir, 
deildarstjóri skóladeildar, s. 525 8500, 
netfang katrinf@gardabaer.is.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og Skólastjórafélag Íslands.
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru 
hvattir til að sækja um. 
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um rafrænt 
á vef Garðabæjar, www.gardabaer.is.

SKÓLASTJÓRI 
URRIÐAHOLTSSKÓLA Í GARÐABÆ 
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EIGNABORG LEITAR EFTIR 
FASTEIGNASÖLUM OG NEMUM Í 
LÖGGILDINGU TIL STARFA.
Góð verkefnastaða.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Upplýsingar gefur Óskar Bergsson, sölustjóri og löggiltur 
fasteignasali í síma 893 2499 og oskar@eignaborg.is 

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

World Class

World Class óskar eftir
aðstoðarmanni í eldhús
100% starfshlutfall - kokkavaktir
8:00 - 20:00 lokað á sunnudögum

Umsækjandi þarf að hafa mikinn áhuga á 
matreiðslu, vera skipulagður og hafa góða 
hæfileika í mannlegum samskiptum. 
Íslenskukunnátta nauðsynleg.
Starfið hentar jafnt konum sem körlum.

Áhugsamir sendi umsókn ásamt ferilskrá á 
gisli@worldclass.is fyrir 25. sept 2017.

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing
Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing
Ánægðir viðskiptavinir  

Sérfræðingar í 
ráðningum
Sérfræðingar í 
ráðningum
Sérfræðingar í 

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is
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IceWind er sprotafyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun og hönnun vindtúrbína
  m.a. fyrir  arskiptamöstur, heimili og sumarhús. Fyrirtækið stefnir á
  markaði á næstu 12 mánuðum 

  Fyrirtækið leitar að starfsmanni til að vera hluti af þrigg ja manna
  teymi og taka þátt í spennandi verkefnum sem eru fyrir höndum
  Starfið er  ölbreytilegt og mun meðal annars fela í sér hönnun á
  -nýjum lausnum tengdri rafmagnshönnun, þátttöku í samsetningarnýjum lausnum tengdri rafmagnshönnun, þátttöku í samsetningar
  og framleiðsluteymi og ferðalaög erlendis

Mikilvægt er að starfsmaður hafi brennandi áhuga á grænni orku
geti unnið vel í hópi og tekið að sér tilfallandi verkefni

 .

 .

 .

 .

Ábyrgðarsvið
Dagleg ábyrgð á rafmagnsverkstæði
Samsetning á vindtúrbínum og raaerfum
Smíði og prófanir á nýjungum á verkstæði ásamt verkfræðingi úr IceWind teyminu
Hugmyndavinna með öðrum starfsmönnum IceWind

Hæfniskröfur
Háskólamenntun í Rafmagnsverkfræði eða
önnur tæknimenntun(t.d rafeindavirkjun). Listinn er ekki tæmandi
Reynsla og þekking á rásahönnun
Þekking á rafmagni og forritun iðntölva, Matlab,C
Handlagni og frumkvæði

Umsókn um starfið þarf að innihalda ítarlega starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið 

Umsóknir sendist á info@icewind.is merktar “Starfsumsókn
Umsóknarfrestur er til og með 20. september 2017

 ”

 .

Nánari upplýsingar um starfið og IceWind veitir
Sæþór Ásgeirsson, stofnandi/framkvæmdastjóri í síma: 861-2011

Sprotafyrirtæki leitar að Rafmagnsverkfræðingi/Rafeindavirkja

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

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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TIL LEIGU

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

Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins 
 óskar eftir að taka á leigu um 60-100 m² 

húsnæði fyrir Vínbúð á Mývatni.  
Húsnæðið mun skiptast að u.þ.b. 2/3 hlutum 

í verslunarsvæði og 1/3 hluta í lager  
og starfsmannaaðstöðu.

Húsnæðið þarf að fullnægja eftirfarandi kröfum:
1. Húsnæðið skal vera á jarðhæð.
2. Húsnæðið skal vera á verslunarsvæði.
3. Umferð að og frá húsnæðinu sé greið.
4. Góð aðkoma sé að húsnæðinu fyrir viðskiptavini og  
 næg bílastæði.
5. Húsnæði bjóði upp á að vöruhurð opnist beint út á  
 bak- eða hliðarsvæði.
6. Lögð er áhersla á gott aðgengi af bílaplani fyrir hreyfi 
 hamlaða og jafnframt þurfa að vera bílastæði fyrir  
 starfs fólk.
7. Aðkoma að húsnæðinu fyrir flutningabíla og/eða  
 lyftara með vörur skal vera góð.
8. Verslunarrýmið sé sem næst rétthyrnt (hlutföll  
 rýmisins nálægt 3 á móti 2) og mega súlur, veggir  
 eða annað ekki hamla yfirsýn um verslunarhluta  
 húsnæðisins.
9. Lofthæð skal vera góð þannig að tryggja megi góða  
 hljóðvist og lýsingu.
10. Húsnæðið verður að fullnægja öllum kröfum sem  
 opin berar eftirlitsstofnanir og umsagnaraðilar gera til  
 slíks og vera samþykkt af þeim.

Leigutími húsnæðisins skal vera 7-10 ár.

Húsnæðið skal afhenda samkvæmt samkomulagi og ræðst 
afhendingartími nánar af ástandi þess við afhendingu.

Áhugasamir skulu senda öll gögn um það húsnæði sem 
þeir hyggjast bjóða í lokuðu umslagi til skrifstofu Ríkiskau-
pa, Borgartúni 7, 105 Reykjavík fyrir kl. 11:00, föstudaginn 6. 
október 2017

Merkt : 20644 - Leiga á húsnæði fyrir Vínbúð ÁTVR á 
Mývatni

Gögn þurfa meðal annars að innihalda eftirfarandi:
1. Staðsetning húsnæðis.
2. Teikningar af húsnæði.
3. Afhendingartími.
4. Ástand húsnæðis við afhendingu.
5. Leiguverð án vsk. og skal það innifela allan kostnað.
6. Upplýsingar um aðra starfsemi í húsnæðinu.
7. Kvaðir sem kunna að hafa áhrif á starfsemi  
 Vínbúðar á svæðinu. 
8. Fyrirsjáanlegar breytingar sem gætu haft áhrif á  
 kröfuliði 1- 10 að ofan á leigutímanum.

Umhverfissvið Mosfellsbæjar óskar eftir tilboðum í verkið:  
Færsla Skeiðholts, gatnagerð,  

lagnir og hljóðveggur
Um er að ræða færslu á núverandi götu Skeiðholts í Mosfellbæ.  
Helstu verkþættir eru rif og fræsing núverandi götu, gatnagerð fyrir 
nýrri götu, gerð bílastæðagötu, stígagerð, lagning regnvatnslagna, 
aðlögun annarra veitna og gerð hljóðveggja meðfram Skeiðholti.
 
Helstu magntölur eru:
Gatnagerð og stígar:
Gröftur 2800 m³
Fylling 3000 m³
Lagnaskurðir 330 m
Regnvatnslagnir 150 m
Ídráttarrör 100 m
Strengir 1000 m
Fræsing 1900 m²
Malbik 4700 m²
Kantsteinn 650 m
Hellulögn 600 m

Hljóðveggir:
Gröftur 700 m³
Fylling 700 m³
Steyptir sökklar 320 m
Hljóðveggir 320 m

Fyrsta áfanga skal að fullu lokið 1. ágúst 2018

Útboðsgögn verða afhent í afgreiðslu bæjarskrifstofu Mosfellsbæ-
jar, Þverholti 2, 2. hæð frá og með klukkan 12:00 á þriðjudeginum 19. 
September 2017. Tilboðum skal skilað á sama stað, bæjarskrifstofur 
Mosfellsbæjar, eigi síðar en föstudaginn 20. október 2017 kl.11:00 og 
þau opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Endurskoðunarþjónusta
 - EES útboð nr. 13976.
• Tennisvellir Víkings. Endurgerð – jarðvinna,  
 Útboð nr. 14075
• Hleðslustöðvar fyrir rafbíla í miðborginni, 
 Útboð nr. 14076

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

AUGLÝSING UM STYRKI 2017 

Umsóknarfrestur rennur út 27. september

Hagþenkir, félag höfunda fræðirita og kennslugagna, auglýsir 
eftir umsóknum um þóknanir og ferða- og menntunarstyrki, síðari 
úthlutun. Umsóknarfrestur rennur út fimmtudaginn 27. september.

Þóknanir vegna ljósritunar, stafrænnar fjölföldunar o. fl. 
Óskað er eftir umsóknum um þóknanir vegna ljósritunar úr 
fræðiritum og kennslugögnum í skólum og öðrum stofnunum  
hins opinbera og vegna stafrænnar fjölföldunar í háskólum 
skólaárin 2015-2016. Til úthlutunar eru allt að 5.000.000.- kr.

Þóknanir til rétthafa á fræðslu- og heimildarmyndum
Óskað er eftir umsóknum handritshöfunda, sem eru rétthafar  
á fræðslu- og heimildarmyndum og þáttum sem sýndir voru í 
sjónvarpi árin 2014–2017, um þóknanir sem Hagþenkir greiðir í 
framhaldi af gerðardómi um skiptingu tekna IHM, Innheimtu- 
miðstöðvar gjalda, af geisladiskum, myndböndum og mynd- 
bandstækjum. Til úthlutunar eru allt að 100.000.- kr.

Ferða- og menntunarstyrkir 2017 – fyrir félagsmenn Hagþenkis, 
síðari úthlutun 
Óskað er eftir umsóknum um ferða- og menntunarstyrki  
Hagþenkis vegna síðari úthlutunar. Rétt til að sækja hafa þeir 
sem hafa verið félagar í Hagþenki í eitt ár og eru skuldlausir við 
félagið. Heimilt er að sækja um vegna ferða á þessu ári.  
Umsækjendur sem hljóta úthlutun þurfa að senda í gegnum 
heimasíðu Hagþenkis afrit af ferðakostnaði og skilagrein fyrir 
áramót. Til úthlutunar eru allt að 2.000.000.- kr. 

Allar nánari upplýsingar, úthlutunarreglur, rafræn umsóknar-
eyðublöð og eyðublað fyrir skilagreinar eru á heimasíðu félag-
sins: www.hagthenkir.is Umsækjendur fá rafræna staðfestingu, 
kennimark, um að umsókn hafi borist og það gildir sem kvittun. 

Hagþenkir, félag höfunda fræðirita og kennslugagna   
Þórunnartún 2, 2 hæð. Skrifstofa nr. 7. 105 Reykjavík / Sími 551-9599  

www.hagthenkir.is / hagthenkir@hagthenkir.is 

Heildsalar og framleiðendur ath. 
Duglegur og reynslumikill sölumaður getur bætt við sig 
verkefnum á Norður- og Austurlandi, bæði við sölu og 

áfyllingar í verslunum, allt kemur til greina.  
Er með sendiferðabíl og lagerhúsnæði 

á Akureyri til umráða. 
Upplýsingar hjá Rúnari síma 848 3256 

eða á dreifing@simnet.is

Samorka óskar eftir tilboðum í jarðstrengi fyrir neðan- 
greindar dreifiveitur. Útboðsgögnin eru afhent rafrænt. 
Hafa skal samband í tölvupósti í netfangið 
baldur@samorka.is, en einnig er hægt að nálgast gögnin 
á heimasíðu SAMORKU – www.samorka.is.
Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu (EES) 
(http://ted.europa.eu). 

Meginatriði útboðs Samorku á jarðstrengjum
Um er að ræða útboð á eftirfarandi rafmagns 
jarðstrengjum (Underground Power Cables): 1 kV, 12 kV 
og 24 kV jarðstrengir fyrir RARIK ohf., HS veitur hf., 
Norðurorku hf., Orkubú Vestfjarða ohf. og Orkuveitu 
Reykjavíkur. Um nánari lýsingu er vísað til útboðsgagna. 
Samningstíminn er þrjú ár, þ.e. til ársloka 2020 með 
möguleika á framlengingu. Útboðsgögn eru afhent 
rafrænt frá og með 18. september 2017. 

Tilboð verða opnuð þriðjudaginn 
24. október, kl. 14:00 á skrifstofu
Samorku, Borgartúni 35, 3. hæð 
að viðstöddum þeim bjóðendum 
sem þess óska.     

Samtök or
a

ÚTBOÐ – RAFMAGNSSTRENGIR 

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
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Breyting á skipulagi í Kópavogi

Brú yfir Fossvog. Breyting á  
aðalskipulagi. Tillaga á vinnslustigi.

Vakin er athygli á því að á fundi skipulagsráðs Kópavogs 29. maí  2017 var lögð fram tillaga 
á vinnslustigi að breytingu á Aðalskipulagi Kópavogs 2012-2024. Tillagan gerir ráð fyrir að á 
göngu- og hjólabrú yfir Fossvog, sem gildandi aðalskipulag gerir nú þegar ráð fyrir, verði einnig 
heimilaður akstur almenningsvagna, til samræmis við skipulagsákvæði um sömu brú í aðal- 
skipulagi Reykjavíkur. Tillagan er sett fram í greinargerð Alta dags. 29. maí 2017.

Skipulagsráð samþykki að framlögð drög verði kynnt í samræmi við 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga 
nr. 123/2010. Sambærileg breytingartillaga var kynnt á almennum kynningarfundi í Kársnesskóla 
við Vallargerði 29. nóvember 2016. Stefnt er að því að ofangreind tillögudrög verði samþykkt í 
formlega auglýsingu inna fárra vikna. Tillögudrögin eru til sýnis í afgreiðslu skipulags- og  
byggingardeildar Umhverfissvið í Fannborg 6 og á heimasíðu bæjarins www.kopavogur.is. 

Fimmtudaginn 28. september 2017 milli kl. 17:00 og 18:00 verða starfsmenn skipulags- og 
byggingardeildar Umhverfissviðs með opið hús í Fannborg 6 2h þar sem drögin verða  kynnt 
sérstaklega þeim sem þess óska.

Skipulagsstjóri Kópavogs.

Greiðsluáskorun
Innheimtumenn ríkissjóðs skora hér með á gjaldendur eftirtalinna gjalda að gera skil nú þegar eða í síðasta lagi innan  
15 daga frá dagsetningu áskorunar þessarar:

Gjöldin eru: Staðgreiðsla tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds sem fallið hefur í eindaga til og með 15. september 2017,  
virðisaukaskattur sem fallið hefur í eindaga til og með 5. september 2017 og önnur gjaldfallin álögð gjöld og ógreiddar hækkan-
ir er fallið hafa í eindaga til og með 15. september 2017, á staðgreiðslu tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds, virðisaukaskatti, 
virðisaukaskatti í tolli, vanskilum launagreiðenda á gjöldum í og utan staðgreiðslu, fjármagnstekjuskatti á skilaskylda aðila, 
áfengisgjaldi, bifreiðagjaldi, úrvinnslugjaldi, olíugjaldi, kílómetragjaldi, gistináttaskatti, fjársýsluskatti, vinnueftirlitsgjaldi,  
vörugjaldi af innlendri framleiðslu, vörugjaldi af ökutækjum, eftirlitsgjöldum, árgjöldum, aðflutningsgjöldum, skilagjaldi á 
umbúðir, fasteignagjöldum, skipulagsgjaldi, skipagjöldum, jarðarafgjaldi, sektum skattrannsóknarstjóra, ofgreiddri uppbót  
á eftirlaun, eftirlitsgjaldi Fjármálaeftirlitsins, árgjaldi handhafa markaðsleyfis, veiðigjaldi og álögðum þing- og sveitarsjóðs- 
gjöldum, sem eru: 
 
Tekjuskattur og útsvar ásamt álagi á ógreiddan tekjuskatt og útsvar, útvarpsgjald, gjald í framkvæmdasjóð aldraðra, slysa- 
tryggingagjald vegna heimilisstarfa, auðlegðarskattur og viðbótar auðlegðarskattur, fjármagnstekjuskattur ásamt álagi  
á ógreiddan fjármagnstekjuskatt, ógreiddur tekjuskattur af reiknuðu endurgjaldi ásamt álagi, búnaðargjald, sérstakur 
fjársýsluskattur, sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki, jöfnunargjald alþjónustu, ofgreiddar barnabætur og ofgreiddar vaxta- 
bætur. 

Fjárnáms verður krafist án frekari fyrirvara að þeim tíma liðnum fyrir vangoldnum eftirstöðvum gjaldanna ásamt dráttarvöxtum 
og öllum kostnaði, sem af innheimtu skuldarinnar kann að leiða, á kostnað gjaldenda.

Athygli skal vakin á því að auk óþæginda hefur fjárnám í för með sér verulegan kostnað fyrir gjaldanda.  Fjárnámsgjald í ríkis- 
sjóð er allt að 19.100 kr. fyrir hvert fjárnám. Þinglýsingargjald er 2.000 kr. auk útlagðs kostnaðar eftir atvikum.  Eru gjaldendur 
hvattir til að gera full skil sem fyrst til að forðast óþægindi og kostnað.
Þá mega þeir gjaldendur, sem skulda staðgreiðslu, staðgreiðslu tryggingagjalds, vörugjald, afdreginn fjármagnstekjuskatt, 
áfengisgjald, fjársýsluskatt, gistináttaskatt og virðisaukaskatt, búast við því að starfsemi þeirra verði stöðvuð án frekari fyrir-
vara, þeir gjaldendur er skulda bifreiðagjöld og kílómetragjald mega eiga von á að skráningarnúmer verði tekin af ökutækjum 
þeirra án frekari fyrirvara og þeir gjaldendur sem skulda gjöld þar sem lögveð fylgir mega búast við að send verði út sérstök 
greiðsluáskorun fyrir gjaldföllnum kröfum. Greiðsluáskorunin hefur ekki áhrif á þessi innheimtuúrræði þannig að fyrrgreindur 
15 daga frestur frá dagsetningu áskorunar þessarar gildir ekki í þessum tilvikum.

Reykjavík, 16. september 2017

Tollstjóri
Sýslumaðurinn á Vesturlandi
Sýslumaðurinn á Vestfjörðum

Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra
Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra
Sýslumaðurinn á Austurlandi

Sýslumaðurinn á Suðurlandi
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum
Sýslumaðurinn á Suðurnesjum

Landsbankinn leitar arkitekta til að hanna 
nýbyggingu bankans við Austurbakka 2  
í Reykjavík. 

Að flatarmáli verður byggingin 14.500 m² ofan-
jarðar og um 2.000 m² í kjallara, auk bílakjallara 
sem mun nýtast öllu svæðinu við Austurhöfn. 
Landsbankinn hyggst nýta um 10.000 m² af 
húsinu undir eigin starfsemi. Á jarðhæð er gert 
ráð fyrir rými fyrir verslun og þjónustu, þ.m.t. 
móttöku og afgreiðslu fyrir bankann. Nánari 
lýsing er í deiliskipulagi sem er aðgengilegt á  
vef Reykjavíkurborgar.

Óskað er e�ir að arkitektar sem hafa áhuga á 
að hanna húsið sendi bankanum tölvupóst á 
neðangreint netfang. Í tölvupóstinum þurfa að 
koma fram upplýsingar um fyrri verk, árangur 
í samkeppnum, reynslu og starfsmanna�ölda 
viðkomandi arkitektastofu auk annarra viðeigandi 
upplýsinga. 

Landsbankinn mun í kjölfarið velja 3-5 arkitekta-
stofur eða arkitektateymi til að skila frumtillögum 
að hönnun hússins. Þeir arkitektar sem valdir 
verða til þátttöku fá þóknun fyrir tillögu sína. 
Bankinn leggur í kjölfarið mat á tillögurnar og 
velur sér samstarfsaðila við endanlega hönnun 
hússins. Áætlaður skilafrestur á tillögum e�ir 
val á 3-5 arkitektateymum er um tveir mánuðir. 
Landsbankinn áskilur sér einnig rétt til að hafna 
öllum tillögum.

Tölvupóstur með fyrrgreindum upplýsingum  
þarf að hafa borist Landsbankanum á pdf-formi  
á netfangið austurbakki@landsbankinn.is  
eigi síðar en mánudaginn 18. september nk.

Landsbankinn  •  landsbankinn.is  •  410 4000

Landsbankinn auglýsir 
eftir arkitektum vegna 

nýbyggingar

SORPA bs., óskar eftir tilboðum í verkið:
FLUTNINGUR Á ÚRGANGI ÚR 

MÓTTÖKUSTÖÐ.

Helstu verkþættir eru:
•	 Flutningur	á	um	80.000	tonnum	af	úrgangi	á	ári
•	 Leiga	á	44	gámum
•	 Tilfærsla	á	gámum
•	 Tilfallandi	smáverk	samanber	verklýsingu

Verktíminn er 5 ár, frá 1. apríl 2018 til 31. mars 2023. 
Útboðsgögn	er	hægt	að	nálgast	frá	og	með	þriðjude-
ginum	19.	september	2017	á	skrifstofu	SORPU	bs.	að	
Gylfaflöt	5,	112	Reykjavík,	á	opnunartíma,	gegn	15.000	
kr.	óafturkræfu	gjaldi	fyrir	hvert	eintak.	

Kynningarfundur	fyrir	verkefnið	verður	haldinn	að	
Gylfaflöt	5,	þann	2.	október	2017	kl.	14:00.	

Fyrirspurnartíma	lýkur	18.	október	2017	og	verður	fyrir-
spurnum	svarað	eigi	síðar	en	25.	október,	2017.

Tilboð	verða	opnuð	að	Gylfaflöt	5,	1.	nóvember	2017	kl.	
13:00	að	viðstöddum	þeim	bjóðendum,	sem	þess	óska.	

Útboðið	er	auglýst	á	Evrópska	efnahagssvæðinu	og	
um	það	gilda	lög	nr.120/2016	um	opinber	innkaup.	
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Þrastalundur 14, 210
Garðabæ - OPIÐ HÚS á morgun,  
sunnudag, milli 14:30 og 15:00
Fallegt raðhús á einni hæð með bílskúr. 
Eignin er skráð196,1 fm., þar af 24,5 fm. 
sambyggður bílskúr. Björt stofa og borð- 
stofa, ásamt arinstofa lögð náttúruflísum. 
Viðarpallur til suðurs.Gróið og fallegt hverfi í 
Garðabæ. Eignin getur verið laus til afhend-
ingar fljótlega.

Safamýri 45, 108 
Reykjavík - OPIÐ HÚS á morgun,  
sunnudag, milli 13.00 og 13:30
Rúmgóð þriggja herbergja íbúð í kjallara 
(mjög lítið niðurgrafinn) í þríbýlishúsi við 
Safamýri. Eignin er skráð 74,4 fm og skiptist 
í tvö svefnherbergi, eldhús, stofu og baðher-
bergi.  Falleg hellulögð verönd er framan við 
innganginn. 
Góður staður í 108 Reykjavík.

Vogatunga,  270 Mos.  
Erum með á sölu glæsileg raðhús á einni 
hæð við Vogatungu. Húsin skilast á bygg- 
ingarstigi 4, og er áætluð afhending í lok 
október. Góð lofthæð er í húsunum. Stærðir 
130 fm. og 160 fm.Alúð er lögð við að fella 
byggðina að landslaginu enda eru lífsgæði 
og nálægð við náttúru lykilorð við allt skipu-
lag og framkvæmd.Virkilega fallegur staður í 
ört vaxandi sérbýlishúsahverfi við Leirvogs- 
tungu í Mosfellsbæ. 

Allar nánari upplýsingar á skrifstofu  
Helgafells fasteignasölu.

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

Gunnar Sv. 
Friðriksson 

Hdl / Löggiltur 
fasteignasali

Hólmar Björn 
Sigþórsson

Í námi til lögg. 

s: 566-0000 
Stórhöfða 33  
www.helgafellfasteignasala.is

Velkomnir til starfa!

Afhending  

við kaup- 

samning

VEFARASTRÆTI 16-22  
Í MOSFELLSBÆ

TVEGGJA TIL FJÖGURRA HERBERGJA  
ÍBÚÐIR Í EINU GLÆSILEGASTA FJÖL-
BÝLISHÚSI LANDSINS

Þuríður Eiríksdóttir
Í námi til lögg.

Hólmar Sigþórsson
Í námi til lögg.

Gunnar Sv. Frið-
riksson

ÍHdl / Löggiltur fast-
eignasali

Guðbrandur Jónasson
Lögg. fasteignasali

Rúnar Þór Árnason
Lögg. fasteignasali og 

lögg. leigumiðlari

Knútur Bjarnason
Lögg. fasteignasali

SÖLUSÝNING
Þriðjudaginn 19. sept, miðvikudag  
20. sept og fimmtudag 21. sept.  

frá kl. 18:00 – 19:00.  
Sölumenn verða á staðnum.

Við erum

Félag 
fasteigna

sa
la

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



JÖKLALIND 4 – 201 KÓPAVOGI

OPIÐ HÚS SUNNUD. 17. SEPT. KL. 16:00 – 17:00
Þar verður til sýnis glæsilegt 207 fm einbýlishús á einni hæð.   

• Fjögur rúmgóð herbergi.
• Glæsilegt eldhús og rúmgóðar stofur með arni.  
• Útgengi úr stofu í glæsilegan nýlega endurnýjaðan garð.
• Þar er afar skjólsælt og mikill gróður.  
• Hús sem vert er að skoða.

Allar frekari uppl. veitir Heiðar Friðjónsson Lögg. fast í s: 693-3356  
eða á heidar@valholl.is

Síðumúla 27, S: 588-4477
Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri
Löggiltur fasteignasali 
B.Sc
693 3356 

SKÓGARVEGUR 12A  - 108 RVK.
OPIÐ HÚS SUNNUD. 17. SEPT. KL. 14:00 – 14:30

Glæsileg og rúmgóð 3ja herbergja jarðhæð með stæði í bílgeymslu 
á besta stað með suðurgarði í Fossvoginum. Afar vönduð íbúð í 
nýju fallegu 4ra hæða fjölbýlishúsi með lyftu í Fossvogi, íbúðinni 
fylgir stæði í bílageymslu. Íbúðin sem er þriggja herbergja, merkt 
0106 er 101 m² og geymsla 10,7 m², samtals 111,7 m².  V.  62,8 millj.

OPIÐ HÚS

SÍMI 512 4900 - HLÍÐARSMÁRI 2 - LANDMARK.IS

SVEINN 
EYLAND 
Löggiltur fasteignasali.  
S. 512 4900

ÞÓRARINN 
THORARENSEN  

sölustjóri. 
Sími 770 0309

Sameinumst og eflum liðsheild með aukinni reynslu og þekkingu 

TIL LEIGU 
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI Í MIÐBORG REYKJAVÍKUR

Áhugasamir hafið samband 
við sölumenn okkar. 

s. 511-2900

Glæsilegt skrifstofuhúsnæði til leigu í hjarta borgarinnar til 
afhendingar strax. Um er að ræða 90 m², eða allt að 145 m² fallega 
innréttað skrifstofuhúsnæði í lyftuhúsi. Þrjár til fjórar lokaðar  
skrifstofur. Parket á gólfum. Eldhússkot. Karla og kvenna snyrting. 
Eitt til tvö stæði í bílageymslu fylgja.  Áhugasamir hafið samband 
við sölumenn Leigulistans í s. 511-2900 og pantið skoðun.

Hlíðasmári10  201 Kópavogur  sími: 414-6600
Reynir Erlingsson lögg.fasteignasali     nyttheimili@nyttheimili.is

Sautjándajúnítorg 3, Garðabæ bjalla 207 
Lúxus íbúð á frábærum stað í Sjálandshverfi Fyrir 50 ára og eldri. 

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 26.október  KL. 15:00-15:30 
Afar vönduð 128,5 fm 3 herbergja íbúð í einu eftirsóttasta íbúðasvæði 
höfuðborgarsvæðisins. Sérbílastæði bílageymslu Glæsilegar sérsmíðaðar 
innréttingar úr eik. Á gólfum er eikarplankaparket og �ísar.Góðar 
�ísalagðar sólarsvalir. 
Nánari upplýsingar veita Helgi  og Sveinn sölufulltrúar  í 
síma 895-1999 eða  899 8546 helgi@nyttheimili.is  
 /sveinn@nyttheimili.is.

Reynir Erlingsson
lögg fasteignasali 
gsm:820-2145

Opið
hús
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Opið
hús

Ásbúð Garðabær
Vorum að fá til sölu glæsilegt 360 fm einbýlishús á  
skjólstæðum stað í Garðabæ. Eignin er mikið endurnýjuð á 
vandaðan hátt, sérsmíðaðar innréttingar og vönduð tæki.  
Sólskáli og fallegur garður til suðurs.
Ekki missa af þessari, hafðu samband!

Reynir Erlingsson
Löggiltur fasteignasali 

S: 820 - 2145

Guðjón Guðmundsson
Aðstoðarmaður fasteignasala

          Viðskiptafræðingur

S: 899 - 2694

Dalflöt 9, Fljótstungu, Hvítársíðu
Opið hús í dag frá kl 15:00 til 17:00

Fallegt og vandað sumarhús ásamt gestahúsi og baðhúsi í 
landi Fljótstungu, Hvítársíðu í Borgarbyggð.

Nánari upplýsingar og leiðarlýsingu veita Skúli Sigurðsson 
lgfs. S: 8987209 og Þórarinn Kópsson lgfs. S: 6153343

Skúli Sigurðarson
Löggiltur fasteigna-  
fyrirtækja- og skipasali 
S: 414 6600 / 898 7209

OPIÐ HÚS

Álfheimar 31
104 Reykjavík
Hæð í glæsilegu húsi

Stærð: 181,7 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1960

Fasteignamat: 52.100.000
Bílskúr: Já

Verð: 65.900.000
RE/MAX Senter kynnir sex herbergja hæð að Álfheimum 31 í Reykjavík. Íbúðin er á 2. hæð. Fjögur
svefnherbergi, tvær stofur, baðherbergi, eldhús og bílskúr. Tvennar svalir eru á húsinu og eru stærri
svalirnar í vínkil til suð-vesturs. Húsið hefur fengið gott viðhald í gegnum árin og fylgir framkvæmdalisti
síðustu sex ára. Göngufæri er í Laugardalinn, heilsugæslu, íþróttamiðstöð, verslanir, leik-, grunn- og
menntaskóla og margt fleira. Nánari upplýsingar veitir Sigrún í síma 8640061

Senter

Sigrún Gréta H.
Lögg. fasteignasali

sigrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sun. 17. sept. kl.16.30-17:30

864 0061

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

Hvaleyrarbraut 22, Hafnarfirði
Til sölu 228 fm. iðnaðar- og skrifstofuhúsnæði á 2. hæðum. 
Á neðri hæð er ca. 70 fm iðnaðarrými með tveimur innkeyrslu-
hurðum auk sameiginlegs eldhúss og þvottaherbergis. Á efri 
hæð eru 5 skrifstofur með salerni og sturtu.  Verð 46,9 milljónir. 
Allar nánari uppl: Davíð Ólafsson í síma 896 4732, netf. davido@atvinnueign.is
Halldór Már lögg. fasteignasali í síma 898 5599, netf. halldor@atvinnueign.is

  Fasteignamiðlun 
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Stærð: 391 m2
Byggt: 1960
Tegund: Atvinnuhúsnæði
Húsinu fylgir 2.626 m2 lóð
Fasteignamat: 9.930.000 kr.

Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar | Sími 425 2100 | www.kadeco.is

Fasteignir til sölu á Ásbrú

Á innan við áratug hefur byggst upp á Ásbrú, fyrrum varnarsvæðinu við Keflavíkurflugvöll, þróttmikið og litríkt samfélag 

með öfluga menntastofnun, �ölda spennandi fyrirtækja, gróskumikla nýsköpun og blómstrandi mannlíf. Hröð uppbygging í 

gagnaveraiðnaði og örþörungarækt, ásamt nálægð við Keflavíkurflugvöll gera Ásbrú að góðu vaxtarsvæði til framtíðar.  

Þú getur skoðað allar eignir sem félagið hefur til sölu á kadeco.is

AÐALTRÖÐ 4

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
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Sigurður Samúelsson 
Löggiltur fast. og eigandi 
sigurdur@landmark.is 
sími 896 2312 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sína og úr verður ein öflugasta stofa landsins.

Við samrunann myndast öflug liðsheild sem stefnir ótrauð að aukinni skilvirkni og 
framúrskarandi þjónustu við viðskiptavini, jafnt seljendur sem kaupendur. 
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Hlíðasmári 6    201 Kópavogur    www.FASTLIND.is

510 7900

Uppspretta  
ánægjulegra  
viðskipta

LIND Fasteignasala

Mikið var lagt í hönnun og útlit hússins. Húsið er 
teiknað af Birni Skaptasyni. 42 íbúðir eru í húsinu 
í öllum mögulegum stærðum, en minnsta íbúðin 
er 86,8 fm og sú stærsta 155,5 fm,auk tveggja 
230 fm penthouse íbúða. 

29 bílastæði eru í bílakjallara hússins en þær íbúðir 
sem ekki eru með bílastæði í kjallara verða með 
sérmerkt stæði á lóð. 

Sérlega vandað álklætt lyftuhús með viðarál 
gluggum sem gerir húsið eins viðhaldslítið  
og mögulegt er. 

 2 - 3 - 4 herbergja

 Aðeins 12 íbúðir eftir

 Verð frá 44.900.00 

FALLEGA HANNAÐ 
OG VANDAÐ HÚS

Vertu velkomin

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA

Kristján 
Þórir Hauksson
Lögg. fasteignasali

696 1122
  kristjan@fastlind.is  kristjan@fastlind.is

Stefán 
Jarl Martin
Lögg. leigumiðlari

892 9966
  stefan@fastlind.is  stefan@fastlind.is

Hannes 
Steindórsson
Lögg. fasteignasali

699 5008
  hannes@fastlind.is  hannes@fastlind.is

VIÐ KYNNUM

Bæjarlind 7-9
Áætluð afhending apríl 2018

SÖLUSÝNING Í DAG
16 SEPTEMBER MILLI KL. 15-16 

Austurmörk 4, Hveragerði • s. 483 5800 • byrfasteign.is

Drífa Þrastardóttir
Lögg. fasteignasali
gsm: 663 8600

Soffía Theodórsdóttir
Lögg. fasteignasali
gsm: 776 5800

Einstök eign til sölu við Ásland 14 í Mos
OPIÐ HÚS

Opið hús þriðjudaginn  
19. september kl. 17:30-18:00 

Glæsilegt 287 fm einbýlishús með 
garðskála og glæsilegum garði, 
bílskúr og auka íbúð með sérinngangi.

Eignin skiptist sem hér segir: Efri hæð; forstofa, gestasnyrting, Efri hæð; forstofa, gestasnyrting, Efri hæð;
eitt herbergi og eldhús og stofa í sama rými.
Neðri hæð; fjögur herbergi, baðherbergi, þvottahús og garðskáli.Neðri hæð; fjögur herbergi, baðherbergi, þvottahús og garðskáli.Neðri hæð;
Bílskúrinn er sérstæður og undir honum er stúdíóíbúð.
Garðurinn er einstaklega fallegur með stórum trjám, fallegum 
beðum og bæði hellulögðum og timbur veröndum.
Verð kr. 81 millj.

Möguleiki á skiptum fyrir ódýrari eign

Sala fasteigna frá

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

Kópavogstún 9
Nýjar og glæsilegar íbúðir í sölu

Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja. Um er að 
ræða 5 hæða lyftuhús. Öllum íbúðunum fylgir 
stæði í bílageymslu. 

Íbúðirnar verða tilbúnar til afhendingar í febrúar 
2018, fullbúnar með glæsilegum sérsmíðuðum 
innréttingum frá GKS, innbyggðri uppþvottavél en 
án gólfefna nema á bað- og þvottaherbergi þar 
sem gólf verða flísalögð. Leyfi verður til að loka 
svölum. Traustur byggingaraðili.

Sala er hafin á glæsilegum og vönduðum 
íbúðum við Kópavogstún 9 fyrir 60 ára og 
eldri. 

Staðsetning er góð, veðursæld mikil og stutt 
í alla helstu þjónustu s.s sundlaug, banka, 
bókasafn ofl.

4 ÍBÚÐIR 
EFTIR

VANDAÐAR 
ÍBÚÐIR FYRIR 

60+

Andri Guðlaugsson

Löggiltur fasteignasali

andri@eignamidlun.is

662 2705

Daði Hafþórssonn

Aðst.maður fasteignasala 

dadi@eignamidlun.is

824 9096

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA
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Melgerði 33
200 KÓPAVOGUR

Flott björt íbúð með sér inngangi á 1. hæð í 
nýmáluðu þríbýli. Suður-svalir. Stór garður. 
Einstefnugata. Frábær staðsetning. 

STÆRÐ: 82 fm ÞRÍBÝLI       HERB: 4

37.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Skógarbraut 922
235 REYKJANESBÆR

GÓÐ FYRSTU KAUP. Einstaklega vel skipu-
lagðar og mikið endurnýjaðar 2-5 herbergja 
íbúðir að Skógarbraut 922, Reykjanesbæ.

STÆRÐ: 90-127 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-5

Frá 23.2 - 29.9 M
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Langalína 17
210 GARÐABÆR

Einstaklega fallega og vel skipulagða íbúð á 
2 hæð í lyftuhúsi. Hús byggt árið 2013. Tvennar 
svalir. Stofa, borðstofa og sjónvarpsstofa, sér 
fataherbergi. Sér bílastæði í bílakjallara.

STÆRÐ: 155 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

69.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Hlíðarhjalli 54
200 KÓPAVOGUR

Fallegt og mjög vel staðsett einbýlishús. Húsið 
hefur fengið gott viðhald.  Mjög góð stað- 
setning (innst í botnlanga), fallegt útsýni, rót-
gróinn garður og 120 fm verönd. 

STÆRÐ: 300 fm EINBÝLI       HERB: 8

108.600.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Bólstaðarhlíð 46
105 REYKJAVÍK

3ja herbergja íbúð á 4. hæð í mikið endurnýjuðu 
fjölbýlishúsi. Íbúðin snýr að bakgarðinum og 
gluggar og svalir til vesturs. Eignin er í útleigu 
með leigusamning til 1. Apríl næstkomandi.

STÆRÐ: 69,1 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

34.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Löggiltur fasteignasali

Hraunhólar 7
210 GARÐABÆR

Neðri hæð í steyptu tvíbýli. Óskráð rými. 
Harðparket og flísar. Stór eignarlóð.  

STÆRÐ: 107,1 fm TVÍBÝLI       HERB: 3-4

42.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Hjallavegur 5
104 REYKJAVÍK

Mjög mikið endurnýjuð íbúð með sér inngangi á 
neðri hæð í tvíbýli.  
Endurnýjað 2017: Gólfefni, hurðar, gluggar/gler, 
ofnar, tæki, rafmagn, lagnir, þak. 

STÆRÐ: 91,2 fm TVÍBÝLÍ       HERB: 4

46.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    18. sept 16:45 – 17:15OPIÐ HÚS    19. sept 17:45 – 18:15 OPIÐ HÚS    19. sept 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    18. sept 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS    18. sept 18:00 – 18:30

Langholtsvegur 166
104 REYKJAVÍK

Falleg og björt íbúð við ásamt AUKAÍBÚÐ Í 
BÍLSKÚR. Báðar íbúðirnar voru nýlega 
uppgerðar. Falleg eign í fjölskylduvænu hverfi. 
Stutt í alla helstu þjónustu, skóla og leikskóla.

STÆRÐ: 101,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

47.900.000
Heyrumst
Lára   899 3335
Löggiltur fasteignasali

Álfheimar 50
104 REYKJAVÍK

Góð fjögurra herbergja íbúð á annari hæð í 
snyrtilegu fjölbýli. Baðherbergi var endurnýjað 
2015 og sérlega glæsilegt. Svalir frá stofu eru til 
suðurs. Fjöskylduvæn eign á góum stað.

STÆRÐ: 108,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

43.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    17. sept 16:00 – 16:30

BÓKIÐ SKOÐUN 

OPIÐ HÚS    18. sept 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    16. sept 14:00 – 15:00



Lóðir til sölu í Tjarnabyggð

Lóðirnar eru á 600 ha landsvæði, 6 saman í klasa og seljast hvort sem er stakar eða 
saman. Milli klasa liggja breiðar göngu- og reiðleiðir. Lóðirnar eru frá 1 ha til 3,3 ha.

Verð á lóðum er frá 1.600.000 kr. til 3.500.000 kr. og eru gatnagerðargjöld innifalin í lóðaverði.
 
•   Frelsi í hönnun og hægt að byggja allt að 1.500 fm pr. lóð
•   Rúmar heimildir til húsdýrahalds og léttrar atvinnustarfsemi á svæðinu
•   Sveitarfélagið Árborg sér um snjómokstur, skólaakstur, sorphirðu og viðeigandi veitur
•   Stutt í góða aðstöðu fyrir útiveru, s.s. stangveiði, golf, sund o.fl.
•   Einstakt tækifæri til að búa í sveit en njóta þæginda og þjónustu þéttbýlis

Nánari upplýsingar veita: 

Heilsárs búgarðabyggð í 4 km �arlægð frá Selfossi

Hilmar Þór Hafsteinsson

Löggiltur fasteignasali

hilmar@eignamidlun.is

824 9098 / 588 9090

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA

Álalind 10
Glæsilegt lyftuhús

Eignamiðlun kynnir til sölu nýtt glæsilegt lyftuhús með 
bílgeymslu staðsett í miðju nýs hverfis á móti Smáralind.
· Húsið er 4ra hæða lyftuhús með 11 íbúðum.
· Um er að ræða 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir.
· Íbúðirnar skilast fullbúnar með öllum gólfefnum.
· Lofthæð á 3. og 4. hæð er tæplega 3 metrar.
· Möguleiki á svalalokun.

Brynjar Þór Sumarliðason

Löggiltur fasteignasali

brynjar@eignamidlun.is

896 1168

Verð frá 58,0 millj. 

Afhending íbúða 
október 2017.

OPIÐ HÚS
Sunnudaginn 17. sept.

MILLI KLUKKAN
13.00 – 14.00

ÁLALIND

Eignin er samtals 453,8 fm og er á 
fjórum hæðum auk rishæðar.

1. hæð, verslun 81,2 fm.
2. hæð, 5 herb. íbúð 90,5 fm.
3. hæð, 3ja herb. íbúð 91,9 fm.
4. hæð, 3ja herb. íbúð 96,1 fm.

Geymslur eru í risi en það rými 
býður uppá mikla möguleika.
Tvennar svalir. Gömul lyfta er í 
húsinu.

Eignin selst í einu lagi eða í 
hlutum. Miklir möguleikar.

Njálsgata 64
Nýtt í sölu í 101 Reykjavík

Sala fasteigna frá

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

Kjartan Hallgeirsson

Löggiltur fasteignasali

kjartan@eignamidlun.is

824 9093 / 588 9090

Hilmar Þór Hafsteinsson

Löggiltur fasteignasali

hilmar@eignamidlun.is

824 9098 / 588 9090

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITANÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA

OPIÐ HÚS
Þriðjudaginn 19. sept

MILLI KLUKKAN
16.30-17.30

NJÁLSGATA

 28 ATVINNUAUGLÝSINGAR  1 6 .  S E P T E M B E R  2 0 1 7  L AU G A R DAG U R



4-5 herb. 149 fm

Glæsilegt raðhús á einni hæð með bílskúr

Þóra fasteignasali

Maríubaugur 35

68.900.000

113 Reykjavík
Raðhús Góð eign í grónu umhverfi

 777 2882

Opið hús sun 17. sept kl 16.00-16.30

148 fm

Vilborg fasteignasali

Hverfisgata

Tilboð

101 Reykjavík
Miklir gluggar, auglýsingagildi, ýmsir möguleikar

 853 7030

2 herb. 61 fm

Góð 2ja herbergja íbúð í lyftuhúsi 

Þóra fasteignasali

Gauksólar 2

26.900.000

111 Reykjavík
Íbúð Stutt í verslun og þjónusta.

 777 2882

Bókið skoðun hjá sölufólki Borgar Fast. Verslunarhúsnæði

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 18. sept. 17:30-18:00

39.900.000

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

2 herbergi 83 fm

 Sóltún 8 105 Reykjavík
Íbúð Stæði í  bílageymslu

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030
44.900.000

LÁTTU EINS OG
HEIMA HJÁ ÞÉR

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

9.252 fm Grunnfl. byggingarr. er 4.000 fm 

Heimild að byggja allt að 4600 fm hús

Brandur fasteignasali

Breiðhella 18-20 

110.000.000

220 Hafnarfjörður 
Atvinnuhúsalóð

897 1401

Atvinnuhúsalóð

650 fm Laust strax

Nýlega endurnýjað

Brandur fasteignasali

Lyngháls

Leiga

110 Reykjavík 
Skrifstofu og þjónustuhúsnæði 

897 1401

Skrifstofu og þjónustuhúsnæði - LEIGA

???

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

3 herb.

Rúmgóð og björt íbúð á efstu hæð

225,1 fm

Bollagarðar 107 170 Seltjarnarnesi
Einbýlishús Fallegt einbýlishús með sjávarútsýni

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

104.900.000
Vel skipulagt fjölskylduhús með fallegum garði

119,2 fm Laus við kaupsamning.

Skólavörðustígur 40

83.000.000

101 Reykjavík
Íbúð

Opið hús mán 18. sept. 17:30-18:00

???

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

4 herb.

Mikið endurnýjað hús og íbúð

111,1 fm Sér inngangur

Barmahlíð 13

56.400.000 

105 Reykjavík
Íbúð

Opið hús þri 19. sept. 17:30-18:00

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 sun 17. sept. kl 15.00-15.30

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 sun 17. sept. kl 14.00-14.30



Senter

Senter

Senter

Senter

UPPHAF FASTEIGNAFÉLAG
Upphaf fasteignafélag slhf. er alhliða fjárfestir á íbúðamarkaði sem tekur þátt í verkefnum 
á öllum stigum byggingarferilsins. Markmið félagsins er að byggja næstu árin allt að 200 
til 250 hagkvæmar íbúðir á ári, sem eru ætlaðar litlum og meðalstórum fjölskyldum. Íbúð- 
irnar eru ýmist ætlaðar til útleigu eða sölu. Verkefnin eru unnin fyrir félagið af fjölmörgum 
byggingarverktökum. Félagið vinnur einnig að þróunarverkefnum lóða og svæða, endur-
bótum og breytingum á eldra húsnæði. 

Upphaf er með um 1500 íbúðir í þróun, byggingu, sölu eða leigu á höfuðborgarsvæðinu 
öllu. Heimasíða félagsins er www.upphaf.is og síminn er 519 3300.

90% FJÁRMÖGNUN
Húsnæðislán Framtíðarinnar eru verðtryggð viðbótarlán sem henta vel sem viðbót við lán 
frá lífeyrissjóði eða banka og því er um 90% fjármögnun að ræða. Lánin má greiða með 
jöfnum greiðslum eða jöfnum afborgunum og eru með allt að 25 ára endurgreiðslutímabili. 
Á vefsíðunni www.holtsvegur.is er hægt að nálgast sérstaka reiknivél fyrir Húsnæðislán 
Framtíðarinnar ásamt nánari upplýsingum.

INNANHÚSSHÖNNUN

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITA

Grunnhugmynd hönnunarinnar á Holtsvegi er einfaldleiki 
og tímaleysi. Áhersla er lögð á gott samband  á milli alls 
skipulags og innra fyrirkomulags, efnisáferða og lita í íbúð- 
unum sem skipti miklu máli í allri upplifuninni og stemmn-
ingunni. Lagt er upp úr að skapa aðlaðandi og hlýlega 
stemmningu með fallegum jarðlitum og efnum sem endast 
vel og er því dökkur viður allsráðandi í innréttingum ásamt 
ljósum steini sem gerir íbúðirnar einstaklega notalegar 
og hýlegar.

Helga Sigurbjarnadóttir innanhússarkitekt FHI 
og Berglind Berndsen innanhússarkitekt FHI

Gunnar Sverrir Harðarson
Sölufulltrúi
Sími 862 2001
gunnar@remax.is

Ástþór Reynir Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 899 6753
arg@remax.is

Urriðaholt

Keflavík

Elliðarárvogur

Grafarholt7–20 mín.

5 mín.

30 mín.

Miðborg

6 mín.

6 mín.Miðbær Garðabæjar

Opið hús að Holtsvegi 8-12
sunnudaginn 17. september kl. 15.00-15.30
Glæsilegar 3ja til 4ra herbergja íbúðir 
á einstökum stað í Urriðaholti

SELD

SELD

SELD

SELD

9 SELDAR

SELD SELDSELD

SELD

SELD

Fjöldi herbergja: 5

Bílskúr: Já

Verð: 105.000.000 kr. Bóka skoðun

Hlyngerði 10
108 Reykjavík

Stærð: 277 fm
Byggingarár: 1975

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

Fjöldi herbergja: 5

Bílskúr: Já

Verð: 109.000.000 kr. Opið hús miðvikudaginn 20. sept. kl. 18:00-18:30

Almannakór
203 Kópavogur

Stærð: 300,7 fm
Byggingarár: 2013

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

Fjöldi herbergja: 5

Bílskúr: Já

Verð: 145.000.000 kr. Bóka skoðun

Hrólfsskálamel
170 Seltjarnarnes

Stærð: 212,7 fm
Byggingarár: 2017

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

Leikari: Jóel Sæmundsson
Leikstjórn: Emma Peirson

SÖLUHÆSTU LEIKSÝNINGU Á ÍSLANDI FRÁ UPPHAFI




