Atvinnuauglýsingar
Hæfileikar í símsölu

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

VILTU VINNA ÞAR SEM HJARTAÐ SLÆR?
Störf í farþegaafgreiðslu IGS

Líftryggingaumboð Íslands ehf.
leitar að hæfileikaríku símsölufólki.
Sveigjanlegur vinnutími. Góðar tekjur.
Áhugasamir geta sent tölvupóst á netfangið magnus@kml.is
eða hringt í síma 571-5011.

LIND FASTEIGNASALA

Auglýsir eftir
fasteignasölum til
starfa.

Icelandair Ground Service er hjartað sem knýr æðakerfi Keflavíkurflugvallar. Við tökum á móti farþegum
alls staðar að úr heiminum. Hlutirnir þurfa að ganga fljótt og vel fyrir sig á fjölfarinni, alþjóðlegri
skiptistöð og hver einasti starfsmaður okkar skiptir þar miklu máli.

Reynsla af sölu
fasteigna skilyrði.

Okkur vantar kraftmikið og þjónustulundað fólk í fjölbreytt og skemmtileg störf við farþegaafgreiðslu.
Unnið er á breytilegum vöktum.

Áhugasamir sendi
tölvupóst og ferilskrá á
hannes@fastlind.is
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Uppspretta ánægjulegra viðskipta

HÆFNISKRÖFUR:
n

20 ára lágmarksaldur

n

Stúdentspróf æskilegt en ekki skilyrði

n

Almenn ökuréttindi

n

Góð tungumála- og tölvukunnátta

n

Samskiptahæfni, reglusemi og stundvísi

Umsækjendur þurfa að vera tilbúnir að
sækja undirbúningsnámskeið.

+ Umsóknum er skilað inn rafrænt á heimasíðu IGS
fyrir 15. janúar 2018 I www.igs.is

Tæknileiðtogar

Mentis

Cura

ehf.

er

heilbrigðistæknifyrirtæki

ört
með

vaxandi
starfsemi

á Íslandi, í Noregi og í Japan. Fyrirtækið
hannar

og

selur

greiningarhugbúnað

fyrir heilasjúkdóma og -raskanir eins og
Alzheimer og ADHD. Lausnir fyrirtækisins
eru leiðandi á heimsvísu.
Mentis Cura var stofnað árið 2004 og í dag
starfar hjá fyrirtækinu þverfaglegur hópur
sérfræðinga.
Markmið fyrirtækisins er að flýta og auka

Mentis Cura leitar að sérfræðingum í tvö ný og spennandi störf á skrifstofu sína í Reykjavík. Annars vegar er
leitað að reyndum leiðtoga á sviði upplýsingatækni og hins vegar að öflugum verkfræðingi. Báðar stöðurnar
heyra beint undir framkvæmdastjóra Mentis Cura á Íslandi.

Forstöðumaður upplýsingatækni

Verkfræðingur

(Director of Information Technology)

(Lead Engineer)

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

•
•
•
•

Ábyrgð á upplýsingatæknimálum fyrirtækisins
Umsjón með lífupplýsingagrunni
Umsjón með gagnaöryggi
Samskipti við ytri þjónustuaðila í tengslum við
útvistun
• Starfið krefst ferðalaga nokkrum sinnum á ári í
tengslum við starfsemi fyrirtækisins í Noregi og í
Japan

• Útfærsla reiknirita og flutningur úr Matlab
þróunarumhverfi yfir í C++ eða samsvarandi
• Umsjón með þróun á lestri nýrra skrásniða
eða samskipta samkvæmt forritaskilum (API)
samstarfsaðila
• Skjölun hugbúnaðar samkvæmt gæðakerfi Mentis
Cura
• Vinna með öðrum sérfræðingum innan
rannsóknar og þróunar og ytri þjónustuaðilum
vegna endurbóta á hugbúnaði, algóriþmum og
gervigreind

Menntunar- og hæfniskröfur:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólapróf í verkfræði, tölvunarfræði eða
sambærilegu
• Lágmark 3 ára reynsla úr sambærilegu starfi
• Skipulags- og samskiptahæfni
• Góð enskukunnátta er nauðsynleg og kunnátta
í Norðurlandamáli er kostur

• Háskólapróf í rafmagns- og tölvuverkfræði eða
sambærilegu
• Lágmark 3 ára reynsla úr sambærilegu starfi
• Reynsla af hugbúnaðarverkfræði í tengslum við
merkjafræði og/eða mynsturgreiningu
• Skipulags- og samskiptahæfni
• Góð enskukunnátta er nauðsynleg og kunnátta
í Norðurlandamáli er kostur

öryggi greininga og stuðla þannig að
bættum lífsgæðum þeirra sem þjást

af

heilasjúkdómum og -röskunum.
Ýmsar nýjar lausnir eru í þróun hjá Mentis
Cura með það að markmiði að auka við
heilaritsgagnagrunninn og þróa aðferðir til
að greina fleiri raskanir og sjúkdóma.
Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á
heimasíðu þess www.mentiscura.is

Nánari upplýsingar veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511 1225.
Umsóknarfrestur er til og með 2. janúar 2018. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja
starfsferilskrá og kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.
Intellecta, Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511-1225

Sjúkraþjálfara vantar í Sunnuhlíð
Sjúkraþjálfara vantar til starfa í sjúkraþjálfun Sunnuhlíðar. Um er að ræða 60% starfshlutfall
og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Starfið er fjölbreytt og felur í sér þjónustu við heimilismenn Sunnuhlíðar og einstaklinga í endurhæfingarinnlögn ásamt
göngudeildarþjónustu. Aðstaða til sjúkraþjálfunar er góð. Tækjasalur er bjartur og rúmgóður og ágætlega tækjum búinn.
Nánari upplýsingar veitir Kristín Harðardóttir í síma 560 4172
eða 895 7976 og í tölvupósti á kristin@sunnuhlid.is

Á Sunnuhlíð vinnur samhentur hópur starfsmanna sem leggur
metnað sinn í að veita heimilisfólkinu góða þjónustu.

Langar þig að vinna með samhentum hópi
fólks á líflegum vinnustað? Teymið okkar
samanstendur af framtakssömum og duglegum snillingum sem vinna alla daga að því
að skapa jákvæð tengsl við farþega í Flugstöð Leifs Eiríkssonar í Keflavík og veita
þeim fyrirtaks þjónustu.

Aðstoðardeildarstjóri
óskast á Skjól
hjúkrunarheimili
Hæfniskröfur:
• Íslenskt hjúkrunarleyfi
• Frumkvæði, jákvætt viðhorf og góð samskiptahæfni
• Reynsla í öldrunarhjúkrun æskileg

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Vinnur í samráði við deildarstjóra að framþróun og
skipulagningu hjúkrunar
• Sérstök ábyrgð á tilteknum verkefnum
• Ábyrgð á stjórnun, rekstri, starfsmannamálum og mönnun
deilda í fjarvervu deildarstjóra

Starfshlutfall samkomulag
Á Skjóli hjúkrunarheimili eru 106 rými á fimm deildum. Skjól er stofnaðili að hjúkrunarheimilinu Eir í Grafarvogi og eru
hjúkrunarheimilin rekin í nánu samstarfi. Áhersla er lögð á faglega hjúkrunar– og læknisþjónustu auk sjúkra–
og iðjuþjálfunar
Upplýsingar veitir: Guðný H. Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar. Sími 522 5600
Umsóknir berist rafrænt á gudny@skjol.is. Skjól hjúkrunarheimili. Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík. Sími 522 5600.

Gæðastjóri

Við leitum að nákvæmum aðila í starf gæðastjóra með
megináherslu á matvælaöryggi. Í starfinu felst viðhald
gæðakerfis og ferla innan fyrirtækisins í samræmi við
viðurkennda staðla.

Starfssvið

● Yfirumsjón með gæðaeftirliti og ferlum fyrirtækisins

samkvæmt gæðahandbók

● Umsjón með gæðastjórnunarhugbúnaði
● Eftirfylgni með lögum, reglugerðum og stöðlum
● Umsjón með eftirliti og fræðslu til starfsmanna

sem varðar gæðamál

● Umsjón með úttektum á sviði gæðamála
● Ábyrgð á samningum við verktaka á sviði

gæðamála

Vöru- og innkaupastjóri

Við leitum að reyndum aðila í starf vöru- og innkaupastjóra. Í starfinu felast samskipti við birgja og sölueiningar fyrirtækisins, ábyrgð á birgðahaldi, vöruframboði
og áætlunum sem varða vörur og innkaup.

Starfssvið

● Yfirumsjón með innkaupum, birgðahaldi

og samskiptum við birgja

Bonjour!

Ertu kandídat í verkefnastjórnun í útlöndum?
Jarðboranir leita að öflugum aðila í stjórnendateymi við borframkvæmdir
í Djibouti í Afríku. Um er að ræða tímabundið verkefni í 6 – 8 mánuði en
möguleiki á frekari verkefnum að þeim tíma liðnum. Í starfinu felast
fjölbreytt verkefni sem snúa meðal annars að undirbúningi verkefnsins,
rekstri og áætlanagerð, innkaupum og aðfangastjórnun auk samskipta
við stjórnvöld og hagsmunaaðila á svæðinu. Gert er ráð fyrir fastri búsetu
og starfsstöð í Djibouti meðan á verkefninu stendur. Viðkomandi er hluti af
þverfaglegu stjórnendateymi þar sem fyrir er sérfræðiþekking á sviði
borframkvæmda.

● Ábyrgð á vöruframboði og skráningu

í bókhaldskerfi samkvæmt reglum

● Umsjón með vöruframsetningu hjá sölueiningum
● Aðkoma að markaðssetningu í samstarfi

Menntunar- og hæfniskröfur:
•
•
•
•
•
•
•
•

Háskólapróf í verkfræði, tæknifræði, viðskiptafræði eða skyldum greinum
Mjög gott vald á frönsku, færni til að tjá sig í ræðu og riti
Mjög gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti
Reynsla af áætlanagerð
Reynsla af verkefnastjórnun
Reynsla af fjármálum, rekstri og starfsmannahaldi
Góð samskiptahæfni og hæfni til að vinna í krefjandi vinnuumhverfi
Sjálfstæð, traust og vönduð vinnubrögð

við rekstrarstjóra og markaðsfulltrúa

● Ábyrgð á framlegð og kostnaðarverði seldra vara
● Áætlunargerð

Nánari upplýsingar og móttaka umsókna er á
www.ltr.is

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

Upplýsingar um starfið veitir Torfi Pálsson, starfsmannastjóri í síma 585-5290 eða torfip@jardboranir.is.
Sækja skal um starfið á www.jardboranir.is fyrir 7. janúar næstkomandi.
Jarðboranir er leiðandi hátæknifyrirtæki á heimsvísu sem sérhæfir sig í djúpborunum eftir jarðhita. Félagið á og rekur flota hátæknibora
og er með starfsemi víðsvegar um heiminn. Nánari upplýsingar um fyrirtækið er að f inna á www.jardboranir.is.

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

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

www.capacent.is

Lagardére Travel Retail ehf. er íslenskt fyrirtæki í
eigu íslenskra og franskra aðila, sem sér um rekstur
veitingastaða og sælkeraverslunar í Flugstöð Leifs
Eiríksonar. Þar starfa um 200 starfsmenn. Fyrirtækið
er í samstarfi við Lagardére Travel Retail SAS sem er
franskt félag. Starfsemi fyrirtækisins er fjölþætt og
snýr m.a. að veitingarekstri og rekstri ferðamannaog fríhafnarverslana í 32 löndum og á 232 flugvöllum. Á heimsvísu starfa rúmlega 16.000 starfsmenn hjá félaginu.

LAUS
STÖRF
FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
Grunnskólar
» Frístundaleiðbeinandi í Hraunsel - Hraunvallaskóli
» Skólaliði - Hraunvallaskóli
» Stuðningsfulltrúi - Hraunvallaskóli
» Forfallakennari - Lækjarskóli
» Frístundaleiðbeinandi í Lækjarsel - Lækjarskóli
» Kennari í íslensku sem öðru máli - Lækjarskóli
» Sérkennari - Lækjarskóli
» Stuðningsfulltrúi í fjölgreinadeild - Lækjarskóli
» Umsjónarkennari á yngsta stigi - Lækjarskóli
» Þroskaþjálfi - Lækjarskóli
» Faggreinakennari í unglingadeild - Víðistaðaskóli
» Frístundaleiðbeinandi í félagsmiðstöð - Víðistaðaskóli
» Kennari í íslensku sem öðru máli - Víðistaðaskóli
» Skólaliði - Öldutúnsskóli
Leikskólar
» Leikskólakennari - Álfasteinn
» Leikskólakennari - Hraunvallaskóli
» Þroskaþjálfi - Hraunvallaskóli
» Leikskólakennari - Hvammur
» Leikskólakennari - Norðurberg
» Leikskólakennari - Stekkjarás
» Leikskólakennari - Víðivellir
» Þroskaþjálfi - Víðivellir
Málefni fatlaðs fólks
» Stuðningsfulltrúi - Kletturinn
Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru
karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um.

STARFSMAÐUR Á TÆKNISVIÐI
Snæland Grímsson leitar að hugmyndaríkum og sjálfstæðum
einstakling með góða forritunarkunnáttu og góða þekkingu
á Office 365. Viðkomandi mun starfa á tæknisviði við þróun
verkferla, aðlögun og viðhaldi tölvukerfa ásamt öðrum
sambærilegum verkefnum.
HÆFNISKRÖFUR:
• Reynslu í Visual Basic, Python eða svipuðum forritunarmálum.
• Góð Excel kunnátta nauðsynleg.
• Góð þekking á Share Point og Navision æskileg
• Önnur tilfallandi verkefni
• Háskólapróf á sviði raungreina eða sambærileg menntun æskileg

Nánar á hafnarfjordur.is

• Sjálfstæð vinnubrögð og úrræðagóð(ur)
• Góð samskiptahæfni og sveiganleiki.
• Auðvelt með að vinna í teymi.
• Reynsla af störfum í ferðaþjónustu er kostur

HAFNARFJARÐARBÆR

585 5500
hafnarfjordur.is

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf 1. mars n.k.
Umsóknarfrestur er 3.janúar 2018
Umsóknir sendist á job@snaeland.is
Snæland Grímsson er ferðaþjónustu fyrirtæki stofnað árið 1945.
Snæland Grímsson ehf. | Langholtsvegur 109, 104 Reykjavík | snaeland@snaeland.is | +354 5888660

RÚV leitar að liðsauka
RÚV er fjölmiðill í almannaþágu
með það hlutverk að vekja,
virkja og efla. Hjá RÚV starfar
öflugur og samhentur hópur
sem segir mikilvægar sögur úr
umhverfi okkar, rýnir samfélagið
á gagnrýninn hátt og þróar nýjar
leiðir til frásagnar.
Umsóknarfrestur er til
8. janúar 2018
Upplýsingar um störfin og
skil umsókna er að finna á
www.ruv.is/laus-storf.
Við hvetjum áhugasama til að
sækja um störfin, óháð kyni og
uppruna.

www.ruv.is

Sérfræðingur í
mannauðsmálum
Mannauðsdeild
Snjall sérfræðingur í mannauðsmálum
óskast í fullt starf við fjölbreytt verkefni.
Mannauðsdeild hefur það hlutverk að
byggja upp hæfni og mannauð í samræmi
við stefnu RÚV til 2021, meðal annars
með skipulegri þjálfun og faglegum
ráðningum. Sérfræðingurinn tekur þátt í
þróun verkefna auk þess sem hann leysir
launafulltrúa af.

Launafulltrúi
Mannauðsdeild
Talnaglöggur og áreiðanlegur launafulltrúi
óskast. Mannauðsdeildin hefur það
hlutverk að byggja upp hæfni og mannauð
RÚV og launafulltrúi sér til þess að öll
skráning upplýsinga og launagagna,
launavinnsla og launakeyrsla sé nákvæm
og örugg.

Kynningarfulltrúi
Samskiptasvið
Metnaðarfullur kynningarfulltrúi með
breiða og góða þekkingu á markaðsog kynningarmálum óskast í fjölbreytt
verkefni með höfuðáherslu á Rás 1.
Samskiptasvið RÚV annast rannsóknir og
greiningar á markaði, samþættir og stýrir
kynningarstarfi fyrir alla miðla RÚV og
hefur umsjón með fjölþættum samskiptum
RÚV við notendur.

Matreiðslumaður
Mötuneyti
Hugmyndaríkur matreiðslumaður
óskast í fullt dagvinnustarf í mötuneyti
RÚV. Matreiðslumaðurinn þarf að
hafa brennandi áhuga á matreiðslu
grænmetisrétta og girnilegri framreiðslu
málsverða. Hjá RÚV er unnið allan
sólarhringinn við dagskrárgerð og miðlun
dagskrárefnis og mötuneytið er hjarta
vinnustaðarins.
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Laus staða hjá Fjársýslu ríkisins
Verkefnastjóri á þróunar- og þjónustusviði
Hugsar þú í

lausnum?

Um starfið

Um framtíðarstarf er að ræða í fjölbreyttu og krefjandi umhverfi. Fjársýslan annast
rekstur og umsjón með nokkrum af stærstu upplýsingakerfum landsins sem bjóða
Dreymir þig um upp á margvíslega möguleika til að bæta rekstur ríkisins og auka þjónustu við
almenning. Hlutverk þróunar- og þjónustusviðs er ráðgjöf, stefnumótun og þróun á
& teymisvinnu? tölvukerfum sem stofnunin hefur umsjón með

samstarf
Stingur þú þér

Helstu verkefni og ábyrgð

Þróun og umsjón með áætlanakerfi ríkisins
í
á
Verkefnastjórnun og þátttaka í ýmsum verkefnum sviðsins, s.s. vöruhúsaþróun,
hugbúnaðarmál?
nýtingu gervigreindar og öðrum þróunarverkefnum
Hafa forystu um að nýta nýjustu tækni til að bæta ferla og vinnubrögð
Ertu um borð í Önnur verkefni í samráði við forstöðumann

bólakaf

tæknihraðlestinni?

ARKITEKT ÓSKAST
Zeppelin arkitektar leita að arkitekt með
a.m.k. 4-5 ára starfsreynslu.
Hjá Zeppelin arkitektum starfa sex starfsmenn, þrír íslenskir
og þrír erlendir. Vegna mikilla anna leitum við að nýjum starfsmanni.
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt, stýrt verkefnum, en
jafnframt unnið með öðrum og undir stjórn annarra.
Umsækjandi þarf að hafa góð tök á þrívíddarforritum; archicad
eða revit og einnig photoshop og öðrum myndvinnsluforritum.
Góð íslenskukunnátta er skilyrði og viðkomandi þarf að vera
vel ritfær.
Áhugasömum er bent á heimasíðu
arkitektastofunnar www.zeppelin.is
Með allar umsóknir verður farið með
sem trúnaðarmál og skulu þær, ásamt
ferilskrám, sendar á Orra Árnason
(orri@zeppelin.is ) fyrir 15. janúar
næstkomandi.

Hæfnikröfur

Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun er kostur
þolinmæðin Góð þekking og reynsla af verkefnastjórnun, IPMA vottun kostur
þér í hvert
Góð þekking á upplýsingatæknimálum mikilvæg
fótmál?
Þekking á áætlanagerð og áætlanakerfum æskileg
Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
Leynist
ráðg jafi Frumkvæði, metnaður til að ná árangri og tileinka sér nýjungar
innra með þér? Mjög góð samstarfs- og samskiptahæfni

Fylgir

Gæti verið að
viðskiptagreind
sé millinafnið
þitt?

Nánari upplýsingar veita:

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

Starfshlutfall er 100%
Er Umsóknarfrestur er til og með 02.01.2018
verkefnastjórnun Sótt er rafrænt um störfin á www.starfatorg.is
sérsvið þitt? Laun skv. gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag
háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins hafa gert
Er

nákvæmni
þér í blóð borin?

Langar þig að
koma
í liðið okkar?

Fjársýslan er þjónustu- og þekkingarstofnun á sviði opinberra fjármála.
Stofnunin veitir fjármálatengda þjónustu til ríkissjóðs og ríkisaðila og annast
www.

.is

umsýslu fjármuna. Þá hefur hún yfirumsjón með bókhaldi og uppgjörum
ríkissjóðs og tryggir tímanlegar og áreiðanlegar upplýsingar um fjármál ríkisins.

Aðstoð í eldhúsi
Við leitum að samviskusömum, jákvæðum og heilsuhraustum
starfsmanni í eldhús.
Um er að ræða 75% starf og er æskilegt að viðkomandi geti
hafið starf sem fyrst.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Eflingar og
fjármálaráðherra, auk stofnanasamnings Eflingar og
Reykjalundar.
Við hvetjum fólk á öllum aldri til að sækja um starf hjá okkur.
Upplýsingar um starfið gefur Guðbjörg Gunnarsdóttir,
mannauðsstjóri í síma 585 2143 eða í gegnum netfangið
gudbjorg@reykjalundur.is
Umsóknarfrestur er til 2. janúar 2018.

Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS.
Sími 585 2000 – www.reykjalundur.is

Reykjagarður hf var stofnað 1971 og felst sérhæfing fyrirtækisins í framleiðslu og sölu á alifuglaafurðum,
einkum undir vörumerkjum Holta og Kjörfugls. Hjá fyrirtækinu, sem er í 100% eigu Sláturfélags
Suðurlands, starfa um 110 starfsmenn við hin ölbreytilegustu verkefni við að framleiða gæðamatvörur.

Sölufulltrúi
Reykjagarður óskar eftir að ráða öflugan sölufulltrúa á fyrirtækjasvið sem fyrst.

Starfslýsing:

Hæfniskröfur:

• öflun nýrra viðskiptavina

• menntun og/eða góð reynsla

• samskipti og heimsóknir til
núverandi viðskiptavina
• gerð söluáætlana
• þjónustu og ráðgjöf til viðskiptavina
á HOREKA markaði

í matvælageiranum er skilyrði
• þekking á fyrirtækja- og mötuneytismarkaði stór kostur
• framúrskarandi söluhæfileikar er skilyrði
• góð hæfni í mannlegum samskiptum
• skipulögð vinnubrögð
• góð tölvukunnáa
• reglusemi og stundvísi

Nánari upplýsingar um starfið veita Hjalti H. Hjaltason, framkvæmdastjóri í síma 575 6011 eða netfang
hjalti@ss.is og Þórhildur Þórhallsdóir, starfsmannastjóri í síma 575 6030, netfang: thorhildur@ss.is.
Áhugasamir vinsamlega sæki um starfið á heimasíðu móðurfélags Reykjagarðs; www.ss.is fyrir 1. janúar nk.

www.holta.is

SUMARSTÖRF
Í FRÍHÖFNINNI
Ein vinsælasta verslunin í flugstöðinni óskar
eftir að ráða starfsfólk í sumarafleysingar 2018
Um er að ræða sumarstörf í verslunum, á lager og skrifstofu Fríhafnarinnar á Keflavíkurflugvelli.
Við leitum að þjónustulunduðum, glaðlyndum, snyrtilegum og reyklausum einstaklingum sem hafa góða
samskiptahæfileika, eiga auðvelt með að nálgast fólk, hafa lipra og þægilega framkomu, eru sveigjanlegir
og geta unnið undir álagi.
UMSÆKJENDUR SKULU VERA 20 ÁRA EÐA ELDRI

VERSLUN

LAGER

SKRIFSTOFA

Starfið felst í sölu og þjónustu við
viðskiptavini fyrirtækisins og áfyllingum í verslun. Unnið er í vaktavinnu.

Starfið felst í almennum lagerstörfum.
Unnið er í vaktavinnu.

Starfið fellst í símsvörun, móttöku
viðskiptavina, skráningu reikninga,
tollskýrslugerð auk almennra skrifstofustarfa. Vinnutími er kl. 8–16 virka
daga.

Hæfniskröfur
• Söluhæfileikar og rík þjónustulund
• Reynsla af verslunarstörfum
er kostur
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Gott vald á íslenskri og enskri tungu

Hæfniskröfur
• Meirapróf og/eða lyftarapróf
er æskilegt
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð tölvukunnátta
• Gott vald á íslenskri og enskri
tungu

Hæfniskröfur
• Reynsla af sambærilegum störfum
er kostur
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði
• Góð tölvukunnátta og þekking
á Navision er kostur
• Gott vald á íslenskri og enskri tungu

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf um miðjan maí og starfað fram yfir miðjan ágúst.
Umsóknum skal skilað inn rafrænt á www.dutyfree.is/atvinna.
UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ 21. JANÚAR 2018
Fríhöfnin hefur hlotið gullmerki jafnlaunaúttektar PwC og er í hópi framúrskarandi fyrirtækja á Íslandi. Hún hefur einnig
hlotið fjölda viðurkenninga síðastliðin ár, m.a. í starfsmenntamálum, fyrir að vera besta fríhöfn í Evrópu og fjölskylduvænt
fyrirtæki. Stærstu vöruflokkarnir í verslunum félagsins eru áfengi, tóbak, snyrtivörur og sælgæti. Fríhöfnin hefur sett sér
það markmið að vera ávallt til fyrirmyndar í jafnréttismálum og leggur áherslu á góðan starfsanda.

www.dutyfree.is

VIð BJÓÐUM UPP Á FRÍAR RÚTUFERÐIR TIL OG FRÁ HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

Lögfræðingur / Laganemi
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara

Lögfræðingur eða laganemi í meistaranámi óskast í
tímabundið hlutastarf á KM lögmannsstofu.

Sérfræðingur

Umsóknir með einkunnum og ferilskrá skulu sendar á
netfangið magnus@kml.is.

Auglýst er til umsóknar starf sérfræðings í deild tölfræði og greiningar.
Deild tölfræði og greiningar tilheyrir skrifstofu borgarstjóra og borgarritara og ber ábyrgð á greiningu og birtingu tölfræðilegra
upplýsinga, þróun mælikvarða og samræmdri miðlun stefnu, gæða og árangurs í umhverfis-, samfélags- og efnahagsmálum.
Undir deildina heyrir þróun og gagnauppfærsla á tölfræðivef Reykjavíkurborgar (Reykjavík í tölum) og verkefni tengd grænu
hagkerfi. Þá sinnir deildin þróun stjórnendaupplýsinga, innleiðingu stjórnendaupplýsingahugbúnaðar og vinnu við undirbúning
stefnumótunar og mælikvarða.
Helstu verkefni:
• Ábyrgð á gagnaöflun, vinnslu og birtingu tölfræðigagna
á tölfræðivefnum Reykjavík í tölum.
• Ábyrgð á þróun Reykjavík í tölum, viðheldur þekkingu á
veftöflugerð.
• Greining og birting miðlægra tölfræðilegra gagna.
• Þátttaka í samstarfi við fagsvið í málaflokkum gagna og
tölfræði og þátttaka í starfshópum og tengdum verkefnum.
• Aðkoma að stefnumótun, vinnu við mælikvarða og
umbótaverkefnum.
• Skráning verkferla og gerð gæðahandbókar deildarinnar.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólagráða í viðskiptafræði, hagfræði, verkfræði eða
önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla af gagnamálum, gagnasöfnun, úrvinnslu tölfræðigagna og framsetningu þeirra.
• Þekking á veftöflugerð og umsjón tölfræðisafna.
• Þekking á stefnumótun og vinnu við mælikvarða er kostur.
• Hæfni í framsetningu og miðlun tölfræðilegra upplýsinga.
• Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti.
• Þekking á verkefnastjórnun og reynsla í utanumhaldi
verkefna er kostur.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
• Lipurð og færni í samskiptum og hæfni til að vinna í teymum.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar við viðkomandi stéttarfélag.
Nánari upplýsingar veitir Þórhildur Ósk Halldórsdóttir deildarstjóri, í síma 411 4111 eða í gegnum tölvupóstfangið
thorhildur.osk.halldorsdottir@reykjavik.is
Umsóknarfrestur er til 8. janúar nk.

Greinandi / Sérfræðingur
Við erum að stækka og því leitar Coremotif að
greinendum og sérfræðingum. Sem greinandi eða
sérfræðingur ert þú ráðgjöfum okkar innan handar og
vinnur náið með viðskiptavinum í krefjandi
verkefnum við rannsóknir, gagnaöflun og úrvinnslu.
Við leitum að fólki sem:
¥ Hefur háskólamenntun sem nýtist í starfi eða
sambærilega starfsreynslu
¥ Hefur starfsreynslu tengda framleiðslu, iðnaði eða
upplýsingatækni
¥ Getur undirbúið, skipulagt og stýrt fundum ásamt
smærri vinnustofum
¥ Getur framkvæmt þarfagreiningar, haldið
fundargerðir, útbúið kynningar og skýrslur
¥ Sýnir sjálfstæði í vinnubrögðum og viðleitni til að
vaxa í starfi
Býr yfir samskiptafærni, ævintýraþrá, nákvæmum
vinnubrögðum og hefur góða nærveru
Ef þú ert manneskjan sem við erum að leita að
hvetjum við þig til að senda okkur ferilskrá ásamt
skriflegri umsókn á umsokn@coremotif.com

Umsóknir ásamt fylgiskjölum skulu berast í gegnum vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum
og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Coremotif er vaxandi íslenskt ráðgjafastofa sem sérhæfir
sig í ráðgjöf við stjórnendur varðandi allt sem tengist
upplýsingatækni. Í hópi viðskiptavina okkar má finna
óskar og
eftir
starfskonu áfyrirtæki
næturvaktir
í allt
mörg stærstu
metnaðarfyllstu
landsins,
Konukot
sem er athvarf
fyrir heimilislausar konur
frá
fjármálastofnunum
og framleiðslufyrirtækjum
til
sprota- og kvikmyndafyrirtækja. Við tökum að okkur
fjölbreytt og skemmtileg verkefni, allt frá greiningu og
60% Starfshlutfall.
innleiðingu til endurbóta og endurnýjunar

Rauði krossinn í Reykjavík

Starfskona ber ábyrgð á móttöku og einstaklingsmiðaðri þjónustu
við gesti athvarfsins, auk almennra heimilsstarfa. Í Konukoti er
unnið eftir skaðaminnkandi hugmyndafræði.

Menntun og hæfniskröfur:
• Almenn menntun
• Áhugi og/eða reynsla af störfum með fólki sem á við fíknivanda
og/eða geðrænan vanda að stríða.
• Fordómaleysi og umburðarlyndi í garð notenda athvarfsins
er skilyrði.
• Hæfni og áhugi á góðum mannlegum samskiptum er skilyrði.
• Stundvísi og lausnamiðað vinnulag.
• Viðkomandi þarf að vera 24 ára eða eldri.

Sérfræðingur í sjúkraskrárkerfi Sögu
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum Eflingar.
Verður að geta hafið störf sem fyrst.

Laust er til umsóknar 100% starf sérfræðings sjúkraskrárkerfisins Sögu í deild rafrænnar þjónustu hjá
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Deildin heyrir undir svið
fjármála og rekstrar sem staðsett er í Álfabakka 16. Æskilegt
er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða eftir nánara
samkomulagi.

Umsóknarfrestur er til 30. desember 2017.
Upplýsingar veitir Brynhildur Jensdóttir, forstöðukona Konukots
(binna@redcross.is). Umsóknir sendist á sama netfang.

Umsóknarfrestur er til og með 2. janúar 2018.

Helstu verkefni og ábyrgð
Notendaumsjón fyrir notendur Sögu
Skipulagning og vandamálagreining
á Sögukerfinu
Námskeið og fræðsla fyrir notendur
Notendaþjónusta fyrir tölvutengd lækningatæki
Útkallsþjónusta í neyðartilfellum utan vinnutíma
Samskipti við sérfræðinga innan og utan
stofnunar vegna tölvumála

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Marinó Ingvarsson,
gudmundur.marino.ingvarsson@heilsugaeslan.is
í síma 585-1321

Hæfnikröfur
Viðeigandi menntun á heilbrigðissviði
Haldgóð reynsla af vinnu við sjúkraskrárkerfið
Sögu
Góð fagleg hæfni og þekking á sjúkraskrárkerfinu Sögu
Góð þekking á Microsoft notendahugbúnaði er
kostur
Mjög góð færni í íslensku og ensku
Góð undirstaða í notkun á upplýsingatækni
og tölvubúnaði
Eiga auðvelt með að tileinka sér nýjungar
Framúrskarandi samskiptahæfileikar,
rík þjónustulund og jákvætt hugafar
Fagleg, markviss og öguð vinnubrögð
Brennandi áhugi á tölvum og tækni

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og
starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Jafnframt skal leggja fram staðfestar upplýsingar um menntun. Umsókn getur gilt í 6 mánuði. Mat á hæfni umsækjenda byggist
á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu Þorkelsdóttur,
framkvæmdastjóra mannauðs og nýliðunar, Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík. Tekið er mið af
jafnréttisstefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við ráðningu í starfið. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu liggur fyrir.
Sækja skal um starfið rafrænt á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is), undir laus störf eða á Starfatorgi
(www.starfatorg.is).

Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta – Framþróun

Verk- og
tæknifræðingur
VSB Verkfræðistofa leitar að verkeða tæknifræðingi til framtíðarstarfa
við lagnahönnun.
Starfsreynsla er nauðsynleg og reynsla í Revit
eða MagiCad er kostur. Frekari upplýsingar gefur
Þorgeir J. Kjartansson (thorgeir@vsb.is).
Umsókn um starf með upplýsingum um menntun,
hæfni og starfsreynslu óskast skilað til skrifstofu
VSB eða á ofangreint netfang eigi síðar en 15. janúar.
Fyllsta trúnaðar er gætt.
VSB Verkfræðistofa var stofnuð 1987 og eru
starfsmenn um 30. Fyrirtækið veitir fjölbreytta
verkfræðiþjónustu og hefur um langt skeið gegnt
stóru hlutverki við hönnun lagna- og loftræsikerfa.

Bæjarhrauni 20
220 Hafnarfjörður
www.vsb.is
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Seltjarnarnesbær
Laus störf

Grunnskóli Seltjarnarness

• Þroskaþjálfi eða starfsmaður með aðra
uppeldisfræðimenntun, fullt starf í skóla
og frístundaheimili.
• Stuðningsfulltrúar, fullt starf og hlutastörf.
• Skólaliðar/ræsting, fullt starf og hlutastörf.

Nánari upplýsingar um störfin og skil umsókna
má finna á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar
www.seltjarnarnes.is – Störf í boði
Umsóknarfrestur er til 31. desember næstkomandi.
Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar
eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störf.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands

VIÐ ERUM
AÐ RÁÐA!

ARKITEKT // BYGGINGAFRÆÐINGUR

Vegna margra stórra og fjölbreyttra verkefna leitum
við að arkitekt eða byggingafræðingi til starfa.
Að jafnaði eru starfandi á teiknistofunni 4 arkitektar
og 2 byggingafræðingar. Stærð stofunnar býður upp
á sjálfstætt starfsumhverfi, þar sem hver og einn fær
notið sín.
Rík áhersla er lögð á frumkvæði í starfi og að geta
haldið utan um og leyst margvísleg hönnunarverkefni.
Reynsla af Revit og Autocad er nauðsynleg ásamt
ágætri kunnáttu í gerð og vinnslu þrívíddargagna.
Réttur aðili getur hafið störf strax.
Áhugasamir vinsamlegast hafið samband við:
Jakob E. Líndal // jakob@alark.is // 664 8801
Kristján Ásgeirsson // kristjan@alark.is // 664 8808
*Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

ALARK arkitektar
seltjarnarnes.is

www.alark.is // 534 8800

Sérfræðingur á nafnfræðisviði
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum óskar eftir
að ráða starfsmann í fullt starf á nafnfræðisviði stofnunarinnar tímabundið til tveggja ára frá og með 1. febrúar 2018.
Hlutverk nafnfræðisviðs er að sinna varðveislu (frum)
gagna, söfnun og skráningu nafna, rannsóknum, ráðgjöf
og þjónustu. Í því síðasttalda felst m.a. að veita aðgang
að safnkosti nafnfræðisviðs, svara fyrirspurnum um nöfn
og nafnfræði (einkum örnefni) og vinna samstarfsverkefni
með fleiri aðilum, svo sem öðrum stofnunum, fyrirtækjum
og fræðimönnum. Ýmis stór verkefni eru fram undan hjá
sviðinu, m.a. þróun gagnagrunna til miðlunar og varðveislu safnkosts sviðsins og flutningur örnefnasafns í nýtt
húsnæði.
Helstu verkefni eru að sinna daglegum þjónustuverkefnum,
svo sem að svara fyrirspurnum einstaklinga og fyrirtækja
um nöfn af öllu tagi. Að sinna samstarfi við aðrar stofnanir
innanlands, t.d. Landmælingar Íslands, Þjóðskrá Íslands,
Örnefnanefnd og sveitarfélög svo og aðila erlendis. Að
halda utan um safnkost og skrár sviðsins. Að taka þátt í
miðlunarverkefnum, t.d. veita upplýsingar um sviðið á vef
Árnastofnunar. Að skipuleggja og undirbúa flutning í nýtt
húsnæði.
Menntunar- og hæfniskröfur:
Umsækjendur skulu hafa meistarapróf í íslenskri málfræði
eða annað sambærilegt háskólapróf. Aðrar hæfniskröfur:
•
áhugi á nafnfræði og nafnfræðirannsóknum,
•
góð tölvukunnátta er nauðsynleg og þekking á
uppbyggingu og virkni gagnagrunna er æskileg,
•
framúrskarandi íslenskukunnátta (bæði í ræðu
og riti),
•
þekking á einu öðru Norðurlandamáli er æskileg,
•
nákvæmni, agi og frumkvæði í vinnubrögðum,
•
rík skipulagshæfni og lipurð í mannlegum
samskiptum.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Félags háskólakennara og fjármála- og efnahagsráðherra.
Umsækjendur skulu láta fylgja umsókn sinni vottorð um
námsferil sinn og störf, svo og nöfn, símanúmer og netföng
tveggja umsagnaraðila. Umsóknir skulu berast Stofnun
Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Árnagarði við
Suðurgötu, 101 Reykjavík, eða í tölvupósti á póstfangið
rakel.palsdottir@arnastofnun.is eigi síðar en 14. janúar
2018. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu í starfið liggur fyrir.
Nánari upplýsingar um starfið veita Emily Lethbridge
(emily.lethbridge@arnastofnun.is) og Sigurborg Stefánsdóttir (sigurborg.stefansdottir@arnastofnun.is).

Sérfræðingur í heimilislækningum
Heilsugæslan Grafarvogi
Laust er til umsóknar starf sérfræðings í heimilislækningum við Heilsugæsluna Grafarvogi. Um er að ræða
100% ótímabundið starf. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi.
Umsóknarfrestur er til og með 15. janúar 2018

Á heilsugæslustöðinni eru starfandi sérfræðingar
í heimilislækningum ásamt sálfræðingi,
hjúkrunarfræðingum, ljósmæðrum og riturum. Hafin er
innleiðing heildstæðrar teymisvinnu í sjúklingamóttöku
sem byggir á náinni samvinnu fagstétta þar sem
samfelld, persónuleg þjónusta við skjólstæðinga er
höfð að leiðarljósi. Um er að ræða spennandi vettvang
fyrir lækni sem áhuga hefur á nýsköpun og framþróun
í heilsugæslu. Nánari upplýsingar um starfsemi
stöðvarinnar má finna á vef Heilsugæslunnar
(www.heilsugaeslan.is).

Nánari upplýsingar
Svava Kristín Þorkelsdóttir - 585 1300
svava.kristin.thorkelsdottir@heilsugaeslan.is
Ragnar Logi Magnason - 585 7600

Helstu verkefni og ábyrgð
Almennar lækningar
Heilsuvernd
Vaktþjónusta
Kennsla nema
Þátttaka í vísindarannsóknum, gæða- og
umbótaverkefnum

Hæfnikröfur
Sérfræðimenntun í heimilislækningum
Skipulagshæfni, sjálfstæði í starfi og öguð
vinnubrögð
Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
Reynsla af teymisvinnu er kostur
Góð íslenskukunnátta skilyrði

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands.
Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá ásamt gögnum sem staðfesta menntun, fyrri störf og vísinda- og
kennslustörf. Þau gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu
höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík.
Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum. Öllum umsóknum
verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsókn getur gilt í allt að 6 mánuði. Tekið er mið af jafnréttisstefnu
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við ráðningu í starfið.
Sækja skal um starfið rafrænt á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is), undir laus störf eða á Starfatorgi
(www.starfatorg.is).
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SFR stéttarfélag í almannaþjónustu óskar eftir að ráða til
starfa umsjónarmann orlofshúsa félagsins í Grímsnesi. Í
starfinu, sem er hlutastarf, felst umsjón með 8 orlofshúsum
og svæðinu í kring. Inn í því telst eftirlit með þrifum, létt
viðhald, grassláttur á svæðinu o.fl. Æskilegt er að viðkomandi
búi á Suðurlandi og hafi bíl til umráða og geta hafið störf í
byrjun janúar á næsta ári.
Umsókn ásamt ferilskrá þarf að berast fyrir 1. janúar til
SFR-stéttarfélags, Grettisgötu 89, 105 Reykjavík eða á
netfangið dora@sfr.is

Starf upplýsingafulltrúa í mennta- og
menningarmálaráðuneytinu
Auglýst er laust til umsóknar starf upplýsingafulltrúa
á skrifstofu yfirstjórnar í mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Nánari upplýsingar er að finna á vef
ráðuneytisins, menntamalaraduneyti.is
Umsóknarfrestur er til og með 5. janúar 2018

Melabraut 18 - 220 Hafnarfirði - Sími 599-6000

Hópbílar óska eftir að ráða
bifreiðastjóra í akstur hjá
ferðaþjónustu fatlaðs fólks og
aldraðra á höfuðborgarsvæðinu
Starfshlutfall: Fullt starf
Dagsetning ráðningar: Sem fyrst
Hæfniskröfur: Rúturéttindi (ökuréttindaflokkur D eða D1).
Rík þjónustulund og góð mannleg samskipti. Hreint sakavottorð.

Hjúkrunarfræðingar óskast
á Skjól hjúkrunarheimili
Lausar eru stöður hjúkrunarfræðinga á Skjóli. Stöðurnar eru lausar nú þegar eða eftir samkomulagi.
Starfshlutfall og vinnutími eftir samkomulagi.

Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um
Hægt er að senda inn umsóknir á
atvinna@hopbilar.is eða hafa samband við
Davíð í síma 5996014.

Starfslýsing: Starfið felst m.a. í stjórnun, ábyrgð og skipulagning á almennum hjúkrunarstörfum í
samræmi við hugmyndafræði og markmið heimilisins. Skráning í RAI-gagnagrunn.
Hæfniskröfur: Íslenskt hjúkrunarleyfi. Jákvætt viðhorf, frumkvæði og samskiptahæfileikar auk faglegs
metnaðar og sjálfstæðis í vinnubrögðum.
Nánari upplýsingar veitir:
Guðný H. Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar í síma: 522 5600
Umsóknir sendist á gudny@skjol .is
Á Skjóli hjúkrunarheimili eru 106 rými á fimm deildum. Skjól er stofnaðili að hjúkrunarheimilinu Eir í
Grafarvogi og eru hjúkrunarheimilin rekin í nánu samstarfi. Áhersla er lögð á faglega hjúkrunar– og
læknisþjónustu auk sjúkra – og iðjuþjálfunar.
Skjól hjúkrunarheimili
Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík
Sími 522 5600

KAFFIBARÞJÓNAR
ÓSKAST
Te & Kaffi leitar að metnaðarfullum og brosmildum
kaffibarþjónum til að starfa á kaffihúsunum okkar á
höfuðborgarsvæðinu.
Hjá Te & kaffi starfar fjöldinn allur af hressu og
metnaðarfullu fólki og nú vantar að bæta í þann góða hóp.
Við leitum að jákvæðum og drífandi einstaklingum til að
takast á við spennandi verkefni á kaffihúsunum okkar.

LEIGUMARKAÐUR

VIÐ LEITUM AÐ EINSTAKLINGI Í SÖLU,
RÁÐGJÖF OG ÚTLEIGU TÆKJA TIL VERKTAKA,
IÐNAÐARMANNA OG EINSTAKLINGA
• Leigumarkaðurinn í Breiddinni leitar að öflugum einstaklingi með ríka þjónustulund
og hæfni í mannlegum samskiptum.

• Lyftarapróf er kostur en ekki nauðsynlegt.
Um er að ræða framtíðarstarf í 100% stöðu. Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Umsækjandi í þetta starf þarf að vera a.m.k 18 ára
en við hvetjum sérstaklega reynslubolta á öllum aldri til að sækja um. Nánari upplýsingar um starfið
veitir Bragi Jónsson, rekstrarstjóri, bragi@lmleiga.is.
Þú sækir um með

Alfreð

Þú sækir um með

SPENNANDI FRAMTÍÐARSTÖRF - FAGMENNSKA – GLEÐI - FRAMSÆKNI

Alfreð

BYKO ehf. var stofnað 1962 og starfar á byggingavörumarkaði og smásölumarkaði. Hjá okkur starfar öflugur hópur
starfsmanna sem myndar frábæra liðsheild með skýra stefnu fyrirtækisins að leiðarljósi. Mikil fjölbreytni ríkir í starfsemi
BYKO og erum við ávallt að leita að góðu fólki. Við bjóðum mjög góða vinnuaðstöðu og mikla framtíðarmöguleika.

SKEMMUVEGI 2A
200 KÓPAVOGI
515-4020 / LM@BYKO.IS

byko.is

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:
• Staða leikskólakennara í deildarstjórn.

auglýsir lausar stöður

• Viðkomandi þarf að búa yfir stundvísi, jákvæðni og heiðarleika.

Umsóknarfrestur er til 22. desember.

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum.
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta
og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Hæfnikröfur:
LÁGAFELLSSKÓLI
Í MOSFELLSBÆ LEITAR
- Leikskólakennaramenntun
Leikskólinn
Hulduberg
í Mosfellsbæ
- Góð
hæfni
í mannlegum STARFSMÖNNUM
samskiptum
AÐ
ÖFLUGUM

• Þekking á vélum, tækjum og notkun þeirra er mikill kostur ásamt reynslu og
þekkingu á byggingarvörumarkaði.

Sótt er um á www.byko.is eða alfred.is

Aldurstakmark er 18 ár og um framtíðarstörf er að ræða.

Viðkomandi Hulduberg
þarf að geta hafið störf
sem fyrst.
Leikskólinn
í Mosfellsbæ
Umsóknir berist á atvinna@teogkaffi.is fyrir 29. desember
næstkomandi.
auglýsir
lausar stöður

oggóðum
metnaður
Viltu- Jákvæðni
vera hluti af
og öflugum starfsmannahópi sem vinn
- Lausnamiðuð
og
færni
til
aðeru
koma
ur Hulduberg
saman
að því
aðhugsun
mæta
einstaklingum
krefjandi
er sex
deildaólíkum
leikskóli.
Þar
umíhugmyndum
140
börn áverk
í framkvæmd
efnum?
Lágafellsskóli
Mosfellsbæ
er heildstæður
grunnskóli
aldrinum
2-5 ára og íeru
aldursblöndun
á öllum deildum.
sem
vinnur í anda
Starfsemi
skólans
Áherslur
starfi uppbyggingarstefnunnar.
leikskólans er umhverfismennt
og að
njóta
fer•og
fram
í tveimur
byggingum
semstarf
1.  2.
nýta
náttúruleg
gæði.
Staða
matráðs
(75% -þar
100%
) bekkur er staðsettur
í útibúi
skólans,Hulduberg
Höfðabergi,
ásamt 5 áravið
leikskóladeildum.
Leikskólinn
er staðsettur
Lágafellsskóla og
Hæfnikröfur:
Mosfellsbær
er öflugtLágafell.
og framsækið sveitarfélag þar sem gildin
íþróttamiðstöðina
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir
virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru leiðarljós starfs
börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum
manna í daglegu starfi.
Auglýst eru laus eftrfarandi störf:
Manneldisráðs.
Stuðningsfulltrúa, vinnutími 813:20 en möguleiki á vinnu í
- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup
frístund fram eftir degi. Frístundaleiðbeinendur, í hlutastörf frá kl
og vörustjórnun.
Staða
leikskólakennara
í deildarstjórn.
13.•Vinnutími
samkomulag. Skólaliða,
vinnutími 7:5014:00.
- Færni sem nýtist í starfi og reynsla af störfum
Hæfnikröfur:
í mötuneyti
Menntunarog hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
• Reynsla
og þekking
sem nýtist
í starfi
- Góð hæfni
í mannlegum
samskiptum
Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands
• Áhugi
á að vinna
með börnum
- Jákvæðni
og metnaður
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.
• Frumkvæði
og sjálfstæði
- Lausnamiðuð
hugsun og færni til að koma hugmyndum
• Lipurð
og sveigjanleiki í samskiptum
í framkvæmd
Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
• Góð íslenskukunnátta
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri
• Staða
75% - 100%
starf )
störf
skulumatráðs
berast á (netfangið
hulduberg@mos.is.
Umsóknarfrestur er til 30. desember 2017.
Hæfnikröfur:
Upplýsingar
um leikskólann
másamsetningu
finna á heimasíðu
- Þekking á gerð
matseðla og
fæðis skólans
fyrir
Frekari upplýsingar á heimasíðu Lágafellsskóla. Laun samkvæmt
www.hulduberg.is.
börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum
kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Stamos.
Nánari
upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður StefánsManneldisráðs.
Upplýsingar veitir Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri í síma
dóttir
og aðstoðarleikskólastjóri
Viktorsdóttir
- Frumkvæðni
og skipulagshæfniGuðrún
við innkaup
525 9200/896 8230. Umsóknir með upplýsingum um menntun,
síma
5868170 og 8670727.
og vörustjórnun.
starfsreynslu og umsagnaraðila sendist rafrænt á netfangið
- Færni sem nýtist í starfi og reynsla af störfum
johannam@lagafellsskoli.is Öllum umsóknum verður svarað.
Fólk
af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin.
í mötuneyti
Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um starfið.
Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.
Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri
störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.
Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans
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VÉLAMAÐUR

Sælgætisgerðin Freyja ehf. óskar eftir að ráða vélfræðing,
vélvirkja eða vélstjóra í fjöldbreytt og krefjandi starf.
Helstu verkefni:
• Uppsetning, viðhald og stilling framleiðslu- og pökkunarvéla og annarra tækja og búnaðar í verksmiðju.
• Uppsetning viðhaldsáætlunar og umsjón með henni.
• Þátttaka í gæðaverkefnum og öðrum verkefnum við
framþróun verksmiðju og búnaðar.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Vélfræðingur, vélvirki, vélstjóri eða hliðstæð menntun.
• Góð tölvukunnátta.
• Góð framkoma og lipurð í mannlegum samskiptum.
• Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
Reynsla úr matvælaframleiðslu og af vinnu með rafmagn
og notkun iðntölva er kostur.
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið
atvinna@freyja.is og agust@freyja.is merkt “Vélamaður”.
Umsóknarfrestur er til 23.desember 2017.

Laus störf
hjá Kópavogsbæ
Leikskólar

· Aðstoðarleikskólastjóri á Marbakka
· Aðstoðarmaður í eldhúsi á Sólhvörfum
· Deildarstjóri á Austurkór
· Deildarstjóri og leikskólakennari á Læk
· Leikskólakennari á Baug
· Leikskólakennari á Efstahjalla
· Leikskólakennari á Sólhvörfum
· Leikskólakennari og sérkennari á Álfaheiði
· Leikskólakennari og starfsmaður í skilastöðu
á Núp

· Leikskólakennari/leiðbeinandi á Austurkór
· Leikskólasérkennari á Marbakka
· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi á Austurkór
· Matráður á Sólhvörfum
· Starfsmaður í sérkennslu og þroskaþjálfi á
Læk

Grunnskólar

· Frístundaleiðbeinendur í Salaskóla
· Grunnskólakennari, stuðningsfulltrúi og
umsjónarkennari í Vatnsendaskóla

· Stuðningsfulltrúi og frístundaleiðbeinandi í
Kársnesskóla

· Tónmenntakennari, frístundaleiðbeinandi og
þroskaþjálfi í Álfhólsskóla

Velferðarsvið

· Starfsmenn í íbúðarkjarna
· Starfsmenn óskast á vinnustofur fyrir fatlað
fólk

· Þroskaþjálfi í íbúðarkjarna
Annað

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

SÖLUMAÐUR Í VERSLUN
HÚSASMIÐJUNNAR Á EGILSSTÖÐUM
Óskum eftir að ráða sölumann á almennum
byggingarvörum og raflagnaefni.

Húsasmiðjan leggur metnað sinn í
að veita fyrsta flokks þjónustu og
hafa gott aðgengi að vörum sínum
og starfsfólki. Það sem einkennir
starfsmenn Húsasmiðjunnar eru

Leitað er að þjónustulunduðum og áhugasömum einstaklingi
með framtíðarstarf í huga.

eftirfarandi gildi:

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Sala, ráðgjöf og þjónusta við viðskiptavini
• Þekking á byggingarvörum og raflagnaefni æskileg
• Íslenskukunnátta og tölvuþekking
• Færni í mannlegum samskiptum og þjónustulipurð
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð

Umsóknir og ferilskrá
berist fyrir 30. des. n.k.
Til Þorsteins Óla
rekstrarstjóra
thorsts@husa.is

Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.

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

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Upplýsingafulltrúi
Verkefnastjóri
Móttökuritari/Símavakt
Starfsm. tölvu-/upplýsingatæknid.
Aðstoðarmaður við húsumsjón
Viðhald fasteigna
Almennur læknir
Hjúkrunarfræðingur
Ljósmóðir
Sérfræðingur í heimilislækningum
Lögreglumenn
Varðstjórar
Rannsóknarlögreglumenn
Sérfræðingur á nafnasviði
Hjúkrunarstjóri
Hjúkrunarfræðingur, gjörgæslud.
Sérfræðingur á efnahagssviði
Aðstoðarmaður dómara
Hjúkrunarfræðingur
Verkefnastjóri
Launafulltrúi
Ráðgjafi/Stuðningsfulltrúi
Sérfræðingur Sögu
Eftirlitsdýralæknir
Eftirlitsdýralæknir
Framhaldsskólakennari, danska
Teymisstjóri/hjúkrunarfræðingur

Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Fjársýsla ríkisins
Sjúkrahúsið á Akureyri
Sjúkrahúsið á Akureyri
Sjúkrahúsið á Akureyri
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Heilsugæslan Seltj.nesi og Vesturbæ
Heilsugæslan Seltj.nesi og Vesturbæ
Heilsugæslan Mjódd
Heilsugæslan Grafarvogi
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv.
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv.
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv.
Stofnun Árna Magnússonar
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Sjúkrahúsið á Akureyri
Hagstofa Íslands
Héraðsdómur Reykjaness
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Landspítali, mannauðssvið
Landspítali, launadeild
Landspítali, Laugarásinn
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Matvælastofnun
Matvælastofnun
Fjölbrautaskóli Snæfellinga
Landspítali, öldrunarlækn. Landakoti

Reykjavík
Reykjavík
Akureyri
Akureyri
Akureyri
Reykjavík
Seltjarnarnes
Seltjarnarnes
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Laugarás
Akureyri
Reykjavík
Hafnarfjörður
Neskaupstaður
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Selfoss
Grundarfjörður
Reykjavík

201712/1936
201712/1935
201712/1934
201712/1933
201712/1932
201712/1931
201712/1930
201712/1929
201712/1928
201712/1927
201712/1926
201712/1925
201712/1924
201712/1923
201712/1922
201712/1921
201712/1920
201712/1919
201712/1918
201712/1917
201712/1916
201712/1915
201712/1914
201712/1913
201712/1912
201712/1911
201712/1910

Deildarstjóri
Aðstoðardeildarstjóri
Námsstaða deildarlæknis
Deildarstjóri
Starfsmaður við aðhlynningu
Sjúkraliði

Landspítali, innkaupadeild
Landspítali, móttökugeðdeild
Landspítali, bæklunarskurðdeild
Landspítali, verkefnastofa
Landspítali, Vífilsstaðir
Landspítali, hjúkrunard. Vífilsstöðum

Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Garðabær
Garðabær

201712/1909
201712/1908
201712/1907
201712/1906
201712/1905
201712/1904

Sérfræðingar í ráðningum

Kópavogsbær
kopavogur.is

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST

Ráðningar

www.fastradningar.is
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Hæfileikar í símsölu

2 bil, 300 m2

Líftryggingaumboð Íslands ehf.
leitar að hæfileikaríku símsölufólki.
Sveigjanlegur vinnutími. Góðar tekjur.

Inngangur

Áhugasamir geta sent tölvupóst á netfangið magnus@kml.is
eða hringt í síma 571-5011.

Sölumaður fasteigna.
Fasteignasala óskar eftirsölumanni. Skilyrði er að viðkomandi sé löggiltur fasteignasali eða hafi lokið fyrstu önn í
námi. Um er að ræða trausta og metnaðarfulla fasteignasölu í austurborg Reykjavíkur sem hefur starfað í áratugi.
Góð starfsaðstaðaða, reynslumikið starfsfólk. Áhugi á
mannlegum samskiptum og sölumennsku er skilyrði.
Áhugasamir vinsamlegast sendi umsóknir á box@frett.is
merkst ,,Sölumaður-1612”

Þroskaþjálfi
Fjölskyldusvið Akureyrabæjar óskar eftir að ráða þroska
þjálfa í sérhæfðri félagsþjónustu (málaflokki fatlaðra).

Merki ráðuneytanna í 4 litum
Um er að ræða 100% starf og æskilegt að viðkomandi hefji
fyrir dagblaðaprentun

DUGGUVOGUR22––TIL
TIL LEIGU
DUGGUVOGUR
LEIGU
300 m2 skrifstofuhúsnæði á 2.hæð.
Góð staðsetning á áberandi stað við stofnbraut, Sæbraut. Glæsilegt útsýni yfir voginn.

Verið er að innrétta húsnæðið sem í dag er einn stór salur. Hægt að innrétta eftir óskum leigjanda.
Sér inngangur fyrir miðju á húsinu bakatil, bílastæði við inngang og við hlið hússins.
Vinsamlega hafið samband við Hjalta Gylfason í síma 771-1100 hjalti@mannverk.is

VIÐ BORGUM LAUNIN
OG SÍMREIKNINGINN!
Við hjá Póstdreifingu leitum
að duglegu og ábyrgu fólki til
að bera út blöð í þínu nágrenni
milli klukkan 6 og 7 á morgnana.

Við bjóðum glæsileg símafríðindi og blaðberar okkar sem
nota Póstdreifingarappið í 30
útburðardaga í röð fá glæsilegt
Garmin snjallúr.

störf 1. febrúar 2018 eða eftir samkomulagi.

Starfssvið er eftirfarandi:
• Snemmtæk íhlutun vegna ungra barna með þroskafrávik.
• Utanumhald vegna þjónustu við mikið fötluð börn
• Teymisvinna vegna fatlaðra barna.
• Mat á umönnunarþörf.
• Samstarf við fjölskyldur fatlaðra barna/ungmenna og
samþætting þjónustu.
• Ýmis fræðslu og þróunarverkefni.
Hæfniskröfur eru:
• Háskólapróf í þroskaþjálfun og starfsréttindi.
• Nauðsynlegt er að hafa umtalsverða reynslu af vinnu með
fötluðum börnum.
• Reynsla af teymisvinnu er æskileg.
• Reynsla af vinnu í málaflokki fatlaðra og/eða almennri
félagsþjónustu er kostur.
• Mikill sveigjanleiki og framúrskarandi samskiptahæfni
er nauðsynleg.
• Gerð er krafa um vammleysi, s.s. að vera með gott orðspor
og að framkoma og athafnir á vinnustað og utan hans
samrýmist starfinu.
Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt.
Umsóknarfrestur er til og með 5. janúar 2018

Dreifing fer fram sex daga vikunnar,
mánudaga til laugardaga.
Nánari upplýsingar má finna
á ráðningarsíðu okkar,
www.postdreifing.rada.is.
Ef þetta er eitthvað sem
gæti átt við þig sendu þá inn
umsókn í dag og við munum
hafa samband.

Styrkir til grunnnáms í listdansi

Vatnagörðum 22 | Sími 585 8300 | www.postdreifing.is

FJÖLNOTA ÍÞRÓTTAHÚS Í GARÐABÆ
ALÚTBOÐ
Garðabær óskar eftir umsóknum um þátttökurétt í lokuðu alútboði vegna hönnunar og
byggingar á fjölnota íþróttahúsi í landi Vífilsstaða í Garðabæ.
Stærð íþróttahúss verður um 80 x 140 m eða um 11.200 m2 auk milligólfs í hluta hússins um
1.600 m2 og anddyris og annarra stoðrýma um 1.200 m2, samtals flatarmál um 14.000 m2.
Umsækjendur um þátttöku skulu skila inn upplýsingum samkvæmt forvalsgögnum, m.a. um
starfslið, reynslu og fjárhag ásamt upplýsingum um ráðgjafateymi sitt.
Fjöldi þátttakenda verður takmarkaður við 5 og verði umsækjendur fleiri, verður dregið á milli
hæfra umsækjenda.
Bjóðandi sem tekur þátt í alútboðinu, skal leggja fram með tilboði sínu, samkeppnistillögu að
byggingu og lóð í samræmi við alútboðsgögn verkkaupa.
Skilafrestur og opnun umsókna um þátttöku er 22. janúar 2018, kl. 11.00.
Þeir sem óska eftir að fá send útboðsgögn skulu senda beiðni um það á netfangið stefan@vsb.is

Mennta- og menningarmálaráðuneytið auglýsir eftir
umsóknum um rekstrarstyrki til dansskóla
sem kenna listdans samkvæmt aðalnámskrá fyrir
listdansskóla. Styrkjunum er ætlað að efla
framboð grunnnáms í listdansi. Umsókn um rekstrarstyrk þurfa að fylgja upplýsingar um
nemendafjölda og skólagjöld. Nánari leiðbeiningar
um frágang umsókna eru á umsóknareyðublaði
á vef ráðuneytisins, https://www.stjornarradid.is/verkefni/menntamal/styrkir-og-sjodir/
styrkir-til-kennslu-grunnnams-ilistdansi/
Umsóknarfrestur er til og með 15. janúar 2018
Nánari upplýsingar eru í auglýsingu á vef
ráðuneytisins, menntamalaraduneyti.is

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Rammasamningur um bifreiðar EES Útboð nr. 14074.
Nánari upplýsingar er að finna á
www.reykjavik.is/utbod
Innkaupadeild

GARÐATORGI 7 • SÍMI 525 8500 • GARDABAER.IS
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Útboð
Útboð
Veiturohf.,
ohf.,óska
óskaeftir
eftirtilboðum
tilboðumí íútboðsverkefnið:
útboðsverkefnið:
Veitur

Veitur ohf.,
óska eftir 150
tilboðum
í útboðsverkefnið:
FÓÐRUN
– 600
mm.

DREIFISTÖÐVAR VEITNA
FRÁVEITUKERFA
UPPSETNING
OG FRÁGANGUR
DREIFISTÖÐVAR
VEITNA

Veitur ohf., óska eftir tilboðum í útboðsverkefnið.
UPPSETNING
OG FRÁGANGUR
Fóðrun 150 – 600 mm. fráveitukerfa.

Veitur ohf., óska eftir tilboðum í útboðsverkefnið.
Veitur ohf.
Dreifistöðvar Veitna uppsetning og frágangur.
Bæjarhálsi
• 110
Útboðsverkefninu
er nánarí útboðsverkefnið.
lýst í útboðsgögnum
Veitur
ohf., 1óska
eftir Reykjavík
tilboðum
Sími
516
veitur.is
Útboðsverkefninu
er
nánar
lýst– í600
útboðsgögnum
„VEVVeitur
ohf.6000 •Fóðrun
„VEÞ-2017-24
150
mm. fráveitukerfa“
Dreifistöðvar
Veitna uppsetning
og frágangur.
Bæjarhálsi
1 • 110 Reykjavík
2017-25
Dreifistöðvar
Veitna uppsetning og frágangur “
Sími
516 6000
• er
veitur.is
Útboðsverkefninu
nánar
lýst í útboðsgögnum
„VEVÚtboðið
er auglýst
á Evrópska
efnahagssvæðinu.
Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu frá og með
2017-25 Dreifistöðvar Veitna uppsetning og frágangur “
þriðjudeginum
28.11.2017
Útboðsgögnin
er hægt á
aðvefsíðu
sækjaOrkuveitunnar
án greiðslu á
Útboðsgögn
er hægt að sækja án greiðslu frá og með
https://www.or.is/fjarmal/utbod
vefsíðu Orkuveitunnar https://www.or.is/utbod
þriðjudeginum 28.11.2017 á vefsíðu Orkuveitunnar
Tilboð verða opnuð hjá Veitum ohf., Bæjarhálsi 1, 110
https://www.or.is/fjarmal/utbod
Tilboð verða opnuð hjá Veitum ohf., Bæjarhálsi 1,
Reykjavík, fimmtudaginn 14.12.2017 kl. 10:30
110 Reykjavík,
fimmtudaginn
04.01.2018
kl.1,11:00
Tilboð
verða opnuð
hjá Veitum ohf.,
Bæjarhálsi
110
Reykjavík,
fimmtudaginn
14.12.2017
kl.
10:30
VEV-2017-25
25.11.2017
Veitur ohf.

Útboð
VEÞ-2017-24
Útboð

Bæjarhálsi 1 •
VEV-2017-25
Sími
Veitur516
ohf.6000
Bæjarhálsi 1 •
Sími 516 6000

ÚTBOÐ
Útboð á borun vinnsluholu
fyrir Norðurorku hf.
Verkið felst í borun nýrrar vinnsluholu við Hjalteyri í Eyjafirði. Holan verður a.m.k. 1500 m djúp en mögulega verður
nauðsynlegt að bora í allt að 2000 m dýpi. Úboðsgögn á
rafrænu formi fást frá Hjalta Steini Gunnarssyni
(hsg@no.is) verkefnisstjóra hjá Norðurorku.

Útboð
Útboð

Tilboðum skal skilað eigi síðar en 12. Janúar 2018.
Tilboði má skila með rafrænum hætti eða með pósti fyrir
kl. 12:00 þennan dag. Einnig má afhenda tilboð við upphaf
opnunarfundar sem haldin verður kl. 15:00 þennan sama
dag í húsnæði Norðurorku að Rangarvöllum á Akureyri.

02.12.2017

110 Reykjavík
• veitur.is
110 Reykjavík
• veitur.is

Útboð 20681 - Stapaskóli, Grunnskóli
í Útboð
Reykjanesbæ
- Verkhönnun
og
20191 - Ljósbúnaður
fyrir Þjóðleikhúsið
verkframkvæmd
Ríkiskaup
fyrir hönd

Ríkiskaup, fyrir hönd framkvæmdaog eignasviðs
ReykjanesÞjóðleikhússins
óska
eftir tilboðum
bæjar, óska eftir tilboðum í frekari verkhönnun og verkframí eftirfarandi
ljósbúnað:
kvæmdir vegna
Stapaskóla, nýs grunnskóla
við Dalsbraut 11-13,
260 Reykjanesbæ. Nánari upplýsingar er að finna í útboðsgög-

á vef Ríkiskaupa,
www.rikiskaup.is.
•num
Hreyfiljós
Spot/Profile
tilboða
25. janúar 2018 kl. 15.00 hjá Ríkiskaupum.
•Opnun
Hreyfiljós
Wash
• Fastljós Wash
7c, 105
•Borgartúni
Upphengjur
fyrirReykjavík
ofangreint
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.
Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),
miðvikudaginn 18. nóvember nk.

ÚTBOÐ

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

25.11.2017

Veitur ohf. • Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík
516 6000 • veitur.is
Veitur ohf. • Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík
516 6000 • veitur.is

Útboð
Útboð
Samstæða Orkuveitu Reykjavíkur sef., óskar eftir
tilboðum í útboðsverkefnið:

Veitur ohf.
• Bæjarhálsi
1 • 110Reykjavíkur
Reykjavík
Orkuveita
Reykjavíkur
sef., sef.,
óskar
eftireftir
Samstæða
Orkuveitu
óskar
516 6000 • veitur.is
tilboðumí íútboðsverkefnið:
útboðsverkefnið:
tilboðum
Veitur ohf. • Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík
er nánar lýst í útboðsgögnum
516Útboðsverkefninu
6000 • veitur.is

SORPHIRÐA

SORPHIRÐA20 RÁÐ-

RAFSTÖÐVARVEGUR
„ORÞ-2017-01
Sorphirða “

GJÖF, HÖNNUN,
EFTIRLIT,
GERÐ
Útboðsverkefninu
er nánar
lýst
í útboðsgögnum
Útboðsgögn
er hægt
að sækja
án
greiðslu frá
og með
„ORÞ-2017-01
Sorphirða
“
þriðjudeginum 28.11.2017 á vefsíðu Orkuveitunnar
ÚTBOÐSGAGNA OG EFNISLISTA
https://www.or.is/fjarmal/utbod
Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu frá og með
Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum
þriðjudeginum
28.11.2017
á vefsíðu
Orkuveitunnar
Tilboð verða opnuð
hjá Orkuveitu
Reykjavíkur
sef.,
„ORH-2017-05 “Rafstöðvarvegur 20 ráðgjöf
https://www.or.is/fjarmal/utbod
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík, fimmtudaginn 14.12.2017
hönnun. eftirlit og gerð útboðsgagna og efnislista.
kl. 11:00
Tilboð verða opnuð hjá Orkuveitu Reykjavíkur sef.,
Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík, fimmtudaginn 14.12.2017
ORÞ-2017-01
25.11.2017
vefsíðu Orkuveitunnar https://www.or.is/utbod
kl. 11:00
Tilboð verða opnuð hjá Orkuveitu Reykjavíkur
ORÞ-2017-01
25.11.2017
sef., Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík, fimmtudaginn
21.12.2017 kl. 10:30

Útboð
ORH-2017-05

ONRS-2017-19/ 14.12.2017
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02.12.2017
Orkuveita Reykjavíkur
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík
Fax 516 630 • Sími 516 6100
Orkuveita Reykjavíkur
www.or.is/um/utbod
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík
Fax 516 630 • Sími 516 6100
www.or.is/um/utbod

Útboð
Útboð
Veitur ohf., óska eftir tilboðum í útboðsverkefnið:
Veitur ohf., óska eftir tilboðum í útboðsverkefnið:

DREIFISTÖÐVAR VEITNA

Veitur
ohf., GagnaveitaOG
Reykjavíkur
ehf., Míla ehf.,
UPPSETNING
FRÁGANGUR
VEITNA
RarikDREIFISTÖÐVAR
ohf. óska eftir tilboðum í útboðsverkefnið:

UPPSETNING OG FRÁGANGUR

VeiturHJALLABRÚN
ohf., óska eftir tilboðumHVERAGERÐI
í útboðsverkefnið.
Veitur ohf.
Dreifistöðvar Veitna uppsetning og frágangur.
GATNAGERÐ
Bæjarhálsi
• 110
Reykjavík
Veitur
ohf., 1óska
eftir
tilboðum í útboðsverkefnið.
Sími
veitur.is
Útboðsverkefninu
nánar lýst í útboðsgögnum „VEVVeitur516
ohf.6000 • er
Dreifistöðvar Veitna uppsetning og frágangur.
Bæjarhálsi
1 • 110 Reykjavík
Útboðsverkefninu
erVeitna
nánar
lýst í útboðsgögnum
2017-25
Dreifistöðvar
uppsetning
og frágangur “
516 6000 Hjallabrún
• er
veitur.is
Útboðsverkefninu
nánar lýst
í útboðsgögnum
„VEV„Sími
VEV-2017-28
Hveragerði
– gatnagerð“
Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu frá og með
2017-25 Dreifistöðvar Veitna uppsetning og frágangur “
þriðjudeginum
vefsíðu
Útboðsgögn 28.11.2017
er hægt að ásækja
ánOrkuveitunnar
greiðslu á
Útboðsgögn
er hægt að sækja án greiðslu frá og með
https://www.or.is/fjarmal/utbod
vefsíðu Orkuveitunnar https://www.or.is/utbod
þriðjudeginum 28.11.2017 á vefsíðu Orkuveitunnar
Tilboð verða opnuð hjá Veitum ohf., Bæjarhálsi 1, 110
https://www.or.is/fjarmal/utbod
Tilboð verða opnuð hjá Veitum ohf., Bæjarhálsi 1,
Reykjavík,
fimmtudaginn
14.12.2017
kl. 10:30
110 Reykjavík,
fimmtudaginn
21.12.2017
kl. 1,
11:00
Tilboð
verða opnuð
hjá Veitum ohf.,
Bæjarhálsi
110
Reykjavík,
VEV-2017-25
Veitur ohf. fimmtudaginn 14.12.2017 kl. 10:3025.11.2017

Útboð
VEV-2017-28

Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík
VEV-2017-25
Sími
Veitur516
ohf.6000 • veitur.is
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík
Sími 516 6000 • veitur.is
Veitur ohf. • Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík
516 6000 • veitur.is
Veitur ohf. • Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík
516 6000 • veitur.is

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is
Upplýsingatæknideild
Kópavogsbæjar fyrir hönd

bæjarsjóð Kópavogs óskar eftir tilboðum í burðarnet. Um er að ræða útboð um kaup á burðarnetum
fyrir Kópavogsbæ. Kópavogsbær er með um 60
burðarnetstengingar. Tengingarnar skiptast niður á
tvo kjarna.
Samningstíminn er frá febrúar 2018 til febrúar 2025.
Þeir sem óska eftir frekari gögnum um verkefni
þetta skulu senda tölvupóst á netfangið utbod@
kopavogur.is, frá og með 14. desember 2017. Í
tölvupósti skal koma fram nafn, símanúmer og netfang tengiliðs, nafn fyrirtækis, kennitölu fyrirtækis.
Í efnislínu póstsins þarf að standa „Burðarnet fyrri
Kópavogsbæ“
Tilboðum skal skila í þjónustuver Kópavogsbæjar,
Digranesveg 1, 1. hæð þriðjudaginn 26. janúar 2018
fyrir kl. kl. 11:00 og verða þau þá opnuð í viðurvist
þeirra bjóðenda er þar mæta.

Útboð Bæjarsjóður Kópavogs.

02.12.2017

kopavogur.is

25.11.2017

ONIK-2017-20/ 14.12.2017

Útboð
Útboð
Orkuveita
óska eftir
tilboðum
Samstæða Reykjavíkur
Orkuveitu Reykjavíkur
sef.,
óskar eftirí
tilboðum
í útboðsverkefnið:
útboðsverkefnið:

SORPHIRÐA
KAUP Á
SENDIBIFREIÐUM

Útboð

Orkuveita Reykjavíkur
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík
Fax 516 630 • Sími 516 6100
Orkuveita Reykjavíkur
www.or.is/um/utbod
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík
Fax 516 630 • Sími 516 6100
www.or.is/um/utbod

Útboð

Veitur ohf. • Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík
516 6000 • veitur.is
Veitur ohf. • Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík
516 6000 • veitur.is

Orka náttúrunnar ohf. óskar eftir tilboðum í:

Orka náttúrunnar ohf. óskar eftir tilboðum í:

Ræstingaþjónustu

Skýli fyrir
hleðslustöðvar

Óskað er eftir tilboðum í ræstingaþjónustu á fasteignum í
eigu kaupanda við Hellisheiðarvirkjun.
Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu
Nánar lýst í útboðsgögnum „ONRS-2017-19
Ræstingaþjónusta“
Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu OR
https://www.or.is/utbod
Tilboð verða opnuð hjá Orku náttúrunnar ohf. Bæjarhálsi 1,
110 Reykjavík, miðvikudaginn 17.01.2018 kl. 11:00.

ORKA
ORKA NÁTTÚRUNNAR
NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi
Bæjarhálsi 1,
1, 110
110 Reykjavík
Reykjavík ·· Sími
Sími 591
591 2700 · www.on.is
Allar fyrirspurnir
fyrirspurnir vegna
vegna útboðs
útboðs skal
skal senda
senda á utbod@or.is
utbod@on.is
Allar

Óskað er eftir tilboðum í skýli fyrir hleðslustöðvar sem
kaupandi hyggst láta setja upp víðsvegar um landið.
Nánar lýst í útboðsgögnum „ONIK-2017-20 Skýli fyrir
hleðslustöðvar“
Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu OR
https://www.or.is/utbod
Tilboð verða opnuð hjá Orku náttúrunnar ohf. Bæjarhálsi 1,
110 Reykjavík, fimmtudaginn 11.01.2018 kl. 10:30.

ORKA
ORKA NÁTTÚRUNNAR
NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi
Bæjarhálsi 1,
1, 110
110 Reykjavík
Reykjavík ·· Sími
Sími 591
591 2700 · www.on.is
Allar fyrirspurnir
fyrirspurnir vegna
vegna útboðs
útboðs skal
skal senda
senda á utbod@or.is
utbod@on.is
Allar

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum
Um er að ræða innkaup á eftirfarandi flokkum
„ORÞ-2017-01 Sorphirða “
sendibifreiða.
• Flokk 2.1 er
Minni
með
4x4 drififrá
ogog
dísil
Útboðsgögn
hægtsendibíll
að sækja
án greiðslu
með
vél - 6 stk. 28.11.2017 á vefsíðu Orkuveitunnar
þriðjudeginum
Minni sendibíll sjálfskiptur með 4x4 drifi og stærð
https://www.or.is/fjarmal/utbod
flutningsrýmis að lágmarki 5m3 og 120 hestöfl.
Tilboð
verða
hjá með
Orkuveitu
Reykjavíkur
sef.,
• Samstæða
Flokk
2.2 opnuð
Sendibíll
dísil vél
-sef.,
2 stk.
Orkuveitu
Reykjavíkur
óskar
eftir
Bæjarhálsi
1, 110
Reykjavík,
fimmtudaginn 14.12.2017
Sendibíll sjálfskiptur
með
flutningsrýmis
að
tilboðum
í útboðsverkefnið:
kl.
11:00 9,5m3 og 140 hestöfl.
lágmarki
• Flokk 2.3 Lítill sendibíll með metan vél - 6 stk.
ORÞ-2017-01
25.11.2017
Sendibíll sjálfskiptur með flutningsrýmis að
Útboðsverkefninu
er
nánar
lýst
í
útboðsgögnum
lágmarki 3 m3 og 100 hestöfl.
„ORÞ-2017-01 Sorphirða “
Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.
Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu frá og með
Útboðsverkefninu
er nánar
lýst í útboðsgögnum
þriðjudeginum
28.11.2017
á vefsíðu
Orkuveitunnar
„ORIK-2017-24 Kaup á sendibifreiðum fyrir samhttps://www.or.is/fjarmal/utbod
stæðu Orkuveitu Reykjavíkur, útgefnum í
Orkuveita Reykjavíkur
Tilboð
verða2017“
opnuð hjá Orkuveitu Reykjavíkur
sef.,
desember
Reykjavík
Bæjarhálsi 1 • 110
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík, fimmtudaginn
14.12.2017
Útboðsgögn
er hægt að sækja
frá516
og6100
Fax án
516greiðslu
630 • Sími
kl.
11:00
með mánudeginum 18.12.2017 á vefsíðu
Orkuwww.or.is/um/utbod
ORÞ-2017-01
25.11.2017
veitunnar https://www.or.is/fjarmal/ubod#page-7016

Útboð

SORPHIRÐA

Tilboð verða opnuð hjá Orkuveitu Reykjavíkur,
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík, fimmtudaginn 18.
janúar 2018 kl. 11:00.
ORIK-2017-24

16.12.2017
Orkuveita Reykjavíkur
Orkuveita Reykjavíkur
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík
Fax 516 630 • Sími 516 6100
Fax 516 630 • Sími 516 6100
www.or.is/um/utbod
www.or.is/um/utbod

TIL LEIGU
Hólaskjól - Hálendismiðstöð við jaðar Vatnajökulsþjóðgarðs
Húsakosturinn samanstendur af 8 byggingum sem geta hýst allt að 70 manns í einu auk vinsæls tjaldsvæðis
með snyrtiaðstöðu fyrir fjölda gesta. Staðurinn er einnig áningarstaður hestamanna og þar er hestagerði og
önnur aðstaða til að taka á móti hrossum.
Hólaskjól er skilgreint sem hálendismiðstöð í skipulagi Skaftárhrepps og annarra sveitarfélaga sem liggja að
þessum hluta hálendisins. Miklir möguleikar eru á stækkun og móttöku fleiri ferðamanna meðal annars með
greiðasölu ásamt betri nýtingu yfir sumarið og nýtingu húsanna yfir vetrarmánuðina. Rafstrengur hefur verið
lagður í Hólaskjól og öll húsin rafvædd.
Húsin og tjaldstæðið ásamt rekstrinum eru til leigu og verða leigð til allt að 7 ára í senn eða eftir samkomulagi.
Staðurinn hefur rekstrarleyfi fyrir gistingu í húsum og tjaldsvæði ásamt greiðasölu.
Þeir sem áhuga hafa sendi inn nöfn og símanúmer í póstfangið: sig.olafs@gmail.com
Veiðifélag Skaftártungumanna.

Skólabraut 3

170 Seltjarnarnes
Þjónustuíbúð fyrir 65 ára og eldri

Skráðu þig frítt á
atvinnuvef Vísis

Stærð: 57,2 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1982
Fasteignamat: 23.150.000

Senter

Opið
Hús

Ábendingahnappinn
má finna á
www.barnaheill.is

Opið hús sun. 17. des. kl.13.00-13.45

IÐ

108 Reykjavík

Verð: 34.900.000

RE/MAX Senter kynnir íbúð fyrir 65 ára og eldri að Skólabraut 3 á Seltjarnarnesi. Eignin er 2ja
herbergja með útgengi út á suður-verönd með sjávarútsýni. Lyfta er í húsinu og gott aðgengi.
Margvísleg þjónusta er í húsinu svo sem heitur matur, snyrtiþjónusta, tómstundastarf, jóga, dans,
ferðalög og samkomusalur. Afar stutt er í íþróttamiðstöð með sundlaug og verslunarkjarnann að
Eiðistorgi. Einnig stutt í Seltjarnarneskirkju. Allar nánari upplýsingar hjá Sigrúnu í síma 8640061.

OP

Grensásvegur 5-7

Sigrún Gréta H.
Lögg. fasteignasali
864 0061
sigrun@remax.is

Miklaborg kynnir fasteign til sölu á
besta stað, miðsvæðið í Reykjavík.
Um er að ræða tvær samtengdar
fasteignir við Grensásveg 5 og 7.
Grensásvegur 5 er 214,2 fm og
Grensásvegur 7 er 226,6 fm alls
samtals 440,8 fm.

S
HÚ

Óskað er eftir tilboðum í eignina.

Húsnæðið selst með leigusamning.
Tveir stórir salir eru í húsnæðinu,
sportbar í aftari hluta G5 og
veitingastaður í G7.
Eignin er vel tækjum búinn,
tveir barir, vel búið eldhús,
góð salernisaðstaða, skrifstofu
og lagerrými.

Axel Axelsson

Þröstur Þórhallsson

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

sími: 778 7272
axel@miklaborg.is

sími: 897 0634
throstur@miklaborg.is

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is
- með þér alla leið -

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali
og leigumiðlari
S: 867-3040

Bæjarlind 7-9, nýjar íbúðir.

Opið hús í dag frá kl. 13.30 – 14.30
Glæsilegar nýjar íbúðir í sérlega fallegu lyftuhúsi við Bæjarlind í Kópavogi,
rétt við þjónustukjarnann í Smáralind. Stærð íbúða er frá 88,6 fm til 155,5
fm, og er um að ræða 2ja til 4ra herbergja íbúðir, stæði í bílageymslu fylgir
hluta íbúða. Glæsilegt útsýni er frá sumum íbúðanna. Afhending vorið 2018.
Verð frá 42,2 millj.

Styrmir Þór Sævarsson
Aðstoðarmaður fasteignasala,
í námi til löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 846-6568

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

Selvogsgrunn 11 – 104 Reykjavík

OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAG KL. 14:00 – 14:30
OP
IÐ
HÚ
S

Uppl. veita Gunnlaugur í s: 617-5161 og Finnbogi í s: 895-1098.

Gunnlaugur A.
Björnsson

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Grensásvegi 3 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Falleg og björt 93,5 fm. 3ja herb. íbúð á 1. hæð á frábærum stað í
Laugardalnum. Rúmgóð stofa með útgengi á góðar vestur svalir.
Nýlega uppgert baðherbergi með hita í gólfi. Sameiginlegt þvottahús
í kjallara auk rúmgóðrar sérgeymslu. Sérmerkt bílastæði fylgir
íbúðinni. Verð: 39,9 millj.

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

VANTAR ALLAR GERÐIR
ÍBÚÐARHÚSNÆÐIS Í SÖLU
– GÓÐ SALA
OG MIKIL EFTIRSPURN

OP

IÐ

HÚ

S

Klapparstígur 1

Gvendargeisli 38 OPIÐ HÚS

PANTIÐ SKOÐUN S: 655-9000

Mjög gott 294,0 fm einbýlishús á tveimur hæðum með aukaíbúð á jarðhæð og innbyggðum tvöföldum
bílskúr. Stærri íbúðin skiptist í anddyri, þvottaherbergi, stigahol, stofu, stórt eldhús með borðkrók,
svefnherbergisgang, þrjú herbergi, fataherbergi og baðherbergi. Á jarðhæð er tveggja herbergja íbúð
sem skiptist í anddyri, stofu, eldhús með borðkrók, baðherbergi og svefnherbergi.
Tvöfaldur bílskúr er með sér geymslu og snyrtingu. Skipti möguleg á íbúð. Verð 97,0 m.
Opið hús á morgun sunnudaginn 17. desember kl. 16.00 – 16.30

Víðihlíð 28 PANTIÐ SKOÐUN S: 655-9000

Laufvangur 7 Hf.

PANTIÐ SKOÐUN S: 655-9000

Gott 356,1 fm endaraðhús á rólegum stað. Á 1. og
2.hæð er 202,4 fm íbúð ásamt innbyggðum 25,5 fm
bílskúr eða samtals 227,9 fm. Á jarðhæð sem er 128,2
fm er stórt geymslurými og u.þ.b. 70 fm aukaíbúð
sem er rúmgóð tveggja herbergja íbúð með sérinngangi. Eign sem gefur mikla möguleika.
TILBOÐ ÓSKAST

Bólstaðarhlíð 40 OPIÐ HÚS

Falleg 77,4 fm 2ja – 3ja herbergja íbúð á 1.hæð í þriggja hæða fjölbýlishúsi. Tvö svefnherbergi. Endurnýjað
baðherbergi, eldhús, búr og þvottaherbergi. Sér
þvottaherbergi í íbúð. Stórar suðursvalir. V. 32,9 m.

OP

IÐ

Falleg og rúmgóð 92,3 fm 4ra herbergja íbúð á 3.hæð.
Íbúðin skiptist í forstofuhol, eldhús með borðkrók,
stofu, baðherbergi og þrjú herbergi. Húsið er
nýviðgert og málað með nýjum svalahandriðum og
endurnýjuðum gluggum að hluta. Góð staðsetning
í vinsælu hverfi. Verð 41,9 m. Opið hús á morgun
sunnudaginn 17. desember kl. 17.00 – 17.30

Vesturberg 6 OPIÐ HÚS
Rúmgóð 5 herbergja endaíbúð á efstu hæð með
vestursvölum og miklu útsýni. Íbúðin skiptist í gang,
eldhús með borðkrók, stofu með svaladyrum út á
vestursvalir, sjónvarpsstofa (getur verið fjórða svefnherbergið), baðherbergi og þrjú svefnherbergi.
Verð 38,7 m. Opið hús á morgun sunnudaginn
17. desember kl. 15.00 – 15.30

Falleg 108,6 fm 3ja herbergja miðborgar-íbúð á 8.hæð
með útsýni í vel staðsettu lyftuhúsi ásamt bílastæði
í bílageymslu. Opið eldhús. Parket. Tvennar svalir.
Útsýni. Innangengt í bílageymslu. V. 68,9 m.

Hrafnhólar 2 OPIÐ HÚS

HÚ

S

OP

IÐ

Falleg 60,2 fm 2ja herbergja íbúð á 1.hæð í litlu
fjölbýlishúsi sem er viðgert og nýmálað að utan.
Endurnýjað baðherbergi. Stórar svalir og falleg lóð.
V. 28,9 m. Opið hús Þriðjudaginn 19. desember n.k.
kl. 17.15 – 17.45

OP

IÐ

HÚ

S

Miðleiti 4 PANTIÐ SKOÐUN S: 655-9000
HÚ

S

Stór og björt 89,4 fm. 2ja herbergja íbúð á þriðju hæð í
fallegu húsi ásamt bílastæði í bílageymslu.
Opið eldhús, suðursvalir. Eldhús er með eyju og ljósri
innréttingu. Innangengt er í bílageymslu . Íbúðin er
laus til afhendingar. V. 41,5 m.

Breiðavík 21 PANTIÐ SKOÐUN S: 655-9000

Eskihlíð15 PANTIÐ SKOÐUN S: 655-9000

Falleg og afar rúmgóð 4ra herbergja 153,2 fm, að
meðtaldri geymslu og innbyggðum bílskúr (um 20
fm). búðin er á efstu hæð í litlu 3ja hæða fjölbýli á
frábærum stað innst í lokaðri götu. Hús og sameign
í toppstandi. Örstutt í skóla, verslun og þjónustu.
Sanngjarnt verð 49,9 m. Skipti möguleg á 2ja eða 3ja
herbergja íbúð.

Stór 71,3 fm. 2ja herbergja íbúð í kjallara með stóru
holi og aukaherberbergi. Innangengt er í sameign.
Góð staðsetning í göngufæri frá miðbænum. Íbúðin er
laus til afhendingar V. 30,0 m.

Mánatún 6 PANTIÐ SKOÐUN S: 655-9000
Falleg 103,1 fm 3ja herbergja íbúð á 6.hæð í vönduðu
lyftuhúsi ásamt bílastæði í bílageymslu. Húsið er
klætt að utan og er aukin hljóðvist í íbúðum hússins
(tvöföld gólf). Mynddyrasími. Parket. Falleg eldhúsinnrétting. Geymsla í íbúð auk þess er sér geymsla í
kjallara. Sér þvottaherbergi í íbúð. Suðursvalir. Innangengt í bílageymslu. Snyrtileg sameign. V. 52,5 m.

Álfhólsvegur 45 OPIÐ HÚS
Góð 85,0 fm 3ja – 4ra herbergja parketlögð risíbúð á
rólegum stað. Íbúðin skiptist í forstofu og stigahol,
stofu, opið eldhús, tvö herbergi og baðherbergi. Auk
þess er í efra risi, sjónvarpshol, geymsla og herbergi.
Í kjallara er mjög stór geymsla með góðum gluggum
(herbergi). Íbúðin er mjög snyrtileg. V. 33,9 m. Opið
hús mánudaginn 18. desember n.k. kl. 17.15 – 17.45

OP

IÐ

HÚ

S

Lyngháls 10 - jarðhæð
835,4 fm atvinnuhúsnæði á jarðhæð við Lyngháls í
Reykjavík. Mjög góð aðkoma. Fimm innkeyrsludyr.
Bílastæði framan við húsið. Samkvæmt nýjum
eignaskiptasamning e r eigninninú skipt í fjóra sér
eignhluta ( 1 x 430 fm 2 x 160 fm og 1 x 70 fm ). Frábær
staðsetning. V. TILBOÐ

Vantar 100 – 150 fm atvinnuhúsnæði á jarðhæð
Ákveðinn kaupandi leitar að 100 – 150 fm atvinnuhúsnæði á jarðhæð í Síðumúla, Ármúla eða nágrenni.
Upplýsingar veitir Geir Sigurðsson, viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali s: 655-9000

Langholtsvegur 113 - breytt deiliskipulag
Tækifæri fyrir fjárfesta, byggingameistara og aðila í ferðaþjónustu !Samkvæmt nýju deiliskipulagi er
heimilt til að breyta núverandi 516 fm byggingu í 840 fm hótel/gistihús þar sem gert er ráð fyrir veitingasölu/kaffihúsi á götuhæð. Í fyrirliggjandi frumdrögum er gert ráð fyrir að hótelið verði með 20 herbergjum,
öll með baðherbergjum. Veitingasala / kaffistofa með móttöku, starfsmannaaðstöðu, þvottahúsi og
geymslurými.
Núverandi bygging: Atvinnu og íbúðarhús (skráð sambýli) samtals 516 fm. Tvær þriggja herbergja íbúðir,
studio íbúð, verslunar- og þjónustuhúsnæði. Eignin er í útleigu. Góðar leigutekjur og hagstæð opinber
gjöld á eigninni.
Nánari upplýsingar veitir Geir Sigurðsson, viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali s: 655-9000

KISTUMELAR | REYKJAVÍK

TIL LEIGU
FRÁ KR. 990 FM
165 - 280 fm bil með allt að 9 m lofthæð, stórar innkeyrsluhurðir, góð malbikuð lóð og greið aðkoma.

Matthildur Sunna Þorláksdóttir
Lögg. fasteignasali
S: 690 4966
matthildur@stakfell.is

Karen Ósk Sampsted
Nemi til Lögg. fasteignasala
S: 869 9967
karen@stakfell.is

AÐEINS

MIÐHRAUN 14 – GARÐABÆ

5%

990 ÞÚSUND KR.
ÚTBORGUN!

ÚTBORGUN

TIL SÖLU skemmtilegar vinnustofur verð 19.8 til 29.9
auðveld kaup aðeins 5% útborgun

Opið hús sunnudaginn
17. des. milli kl. 13-14

Matthildur Sunna Þorláksdóttir
Lögg. fasteignasali
S: 690 4966
matthildur@stakfell.is

Karen Ósk Sampsted
Nemi til Lögg. fasteignasala
S: 869 9967
karen@stakfell.is

Senter

Opið hús að Skyggnisbraut 2
sunnudaginn 17. des. kl. 14:00 -15:00

Til sölu fullbúnar 3ja til 5 herbergja íbúðir á frábærum stað í Úlfarsárdal

Nýjar og fullbúnar íbúðir við Skyggnisbraut 2 í Úlfarsársdal. Íbúðirnar eru
3-5 herbergja. tilbúnar til afhendingar. Með hverri íbúð fylgir stæði í lokaðri
bílgeymslu. Heildareignin er 5 hæðir og eru íbúðirnar mismunandi á hverri
hæð. Íbúðirnar eru fullbúnar með parketi á gólfum og gardínum í gluggum.
Stofurnar er opnar með eldhúsi. Úr stofunum er gengið út á svalir/garð.

Eldhúsin eru með góðu borð og skápaplássi, eldavél, ofn og háf. Flísar á
milli innréttinga. Baðherbergin eru með flísum á gólfi og hluta til á veggjum, upphengdu salerni, góðri innréttingu og sturtu. Í svefnherbergjum eru
fata- skápar. Þvottahús með flísum á gólfum er innan hverra íbúðar.
Að utan er húsið steinað og garðurinn að mestu frágenginn.

Opið hús að Strandgötu 31
sunnudaginn 17. des. kl. 14.00-15.00
Frábærar stúdíó, 2ja og 3ja herbergja búðir í miðbæ Hafnarfjarðar

Vel skipulagðar og fullbúnar stúdíó, 2ja og 3ja herbergja íbúðir í endurbyggðu
húsi í hjarta Hafnarfjarðar. Íbúðirnar eru frá 48-100 fm og afhendast allar
fullbúnar og með vönduðum innréttingum, tækjum og gólfefnum.
Við endurbyggingu hússins hefur verið leitast eftir að varðveita útlit og byggingarsögulegt gildi eignarinnar. Í húsinu eru átta 3ja herbergja íbúðir og
fjórtán 2ja herbergja íbúðir, auk tveggja stúdíóíbúða og einnar íbúðar á
2.hæð með vinnustofu á götuhæð. Í húsinu er lyfta og stórar sameiginlegar
svalir á 4.hæð.

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

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

Senter

Skútuvogur 11a
104 Reykjavík
Sími: 4144700
www.remax.is

Senter

Opið hús að Vefarastræti 32-38
sunnudaginn 17. des. kl. 13.00-14.00

Til sölu fullbúnar 2ja til 4ra herbergja íbúðir í nútímafjölbýli í Mosfellsbæ

Verð frá 34.100.000 kr. til 72.400.000 kr.

Vefarastræti nr. 32-38 er 32 íbúða fjölbýlishús í Mosfellsbæ, nánar tiltekið
í suðurhlíðum Helgafells, á skjólgóðum og sólríkum stað eins og flestar
lóðir í hverfinu sem liggja í suður- og vesturhlíðum Helgafells. Liðlega eitt
þúsund íbúðir verða í fullbyggðu hverfinu, í fjölbýli og í sérbýli. Vefarastræti
32-38 er eins og önnur fjölbýlishús í hverfinu, skipulagt innan svokallaðs
"auga" sem dregur nafn sitt af lögun svæðisins og liggur í nálægt hverfisins.

Skipulag hverfisins er nútímalegt og mjög fjölskylduvænt, með góðum
grunnskóla og tveimur leikskólum sem staðsettir verða í auganu í miðju
hverfisins. Lítil bílaumferð verður á svæðinu og lágur umferðarhraði.
Útsýni úr íbúðum Vefarastrætis 32-38 er einstaklega fallegt, þar sem sér
vel yfir Álafosskvosina til austurs, suðurs og vesturs.

Nánari upplýsingar um íbúðirnar: www.vefarastraeti.is

Opið hús að Holtsvegi 8-12
sunnudaginn 17. des. kl. 15.00-16.00
Glæsilegar 3ja til 4ra herbergja íbúðir á einstökum stað í Urriðaholti

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

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

Senter

Skútuvogur 11a
104 Reykjavík
Sími: 4144700
www.remax.is

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

16. des 14:00 – 14:30

17. des 13:00 – 13:30

Blikaás 25

Lautasmári 1

221 HAFNARFJÖRÐUR
STÆRÐ: 85,7 fm

201 KÓPAVOGUR

FJÖLBÝLI

HERB:

3

STÆRÐ: 95,1 fm

Falleg 85,7 fm, 3 herbergja efri sérhæð með
sérinngangi í litlu 6 íbúða fjölbýli á frábærum
stað í Áslandinu. Leikskólinn Stekkjaskóli og
Áslandsskóli eru í göngufæri.
Heyrumst

Heyrumst

38.500.000

Magnús 699 2010

Gunnar 699 3702

Sölufulltrúi/Í námi til lögg. fasteignasala

OPIÐ HÚS

HERB:

3

43.900.000

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

17. des 15:00 – 15:30

17. des 14:00 – 14:30

Iðunnarbrunnur 5

Hverafold 49

113 REYKJAVÍK

112 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 176,9 fm

FJÖLBÝLI

Mjög falleg 3ja herbergja íbúð á 10 hæð við
Lautasmára 1 í Kópavogi. Frábært útsýni,
aflokaðar svalir.

PARHÚS

HERB:

STÆRÐ: 227,7 fm

4

Heyrumst

Heyrumst

Gunnar 699 3702

64.900.000

Venni 699 7372

EINBÝLI

HERB:

7

Lind fasteignasala kynnir: Sjö herbergja
einbýlishús á tveimur hæðum við
Iðunnarbrunn 5 í Reykjavík. Fimm
svefnherbergi. Fallegt útsýni.

Fallegt parhús á tveimur hæðum, innst í botnlanga með frábæru útsýni. Innbyggður 25,5 fm
bílskúr. Lóðin er óskipt sameign.

72.900.000

Löggiltur fasteignasali

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

SÝNUM SAMDÆGURS

17. des 14:00 – 14:30

Álalind 10
201 KÓPAVOGUR
STÆRÐ: 106-188 fm

FJÖLBÝLI

HERB: 3-5

Fullbúin og innréttuð íbúð til sýnis og sölu.
Íbúðir skilast fullbúnar með öllum gólfefnum.
Húsið er 4ra hæða lyftuhús með 11 íbúðum og
fylgir íbúðum stæði í upphitaðri bílageymslu.
Heyrumst

Stefán 892 9966

Verð frá 55,5 M

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Bæjarlind 7-9

SÝNUM SAMDÆGURS

201 KÓPAVOGUR
STÆRÐ: Frá 88,6 fm FJÖLBÝLI

HERB: 2-4

LIND fasteignasala kynnir:

Sjafnarbrunnur 2
113 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 119-150 fm

FJÖLBÝLI

HERB: 4-5

Nýjar og glæsilegar fullbúnar íbúðir í fallegu
lyftuhúsi. 9 íbúðir í húsinu. Stæði í bílageymslu
fylgir. Íbúðirnar afhendast fullbúnar að innan,
með gólfefnum, uppþvottavél og ljósum.
Heyrumst

Stefán 892 9966

Verð frá 51.9 M

Sölulfulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Fallegar íbúðir í einu glæsilegasta
fjölbýlishúsi landsins. Einungis örfáar
íbúðir eftir, afhending mars 2018. Steinn
á borðum í eldhúsi og á baði, hægt að
velja sér íbúð með eða án bílastæðis í
bílakjallara. Húsið er álklætt og með áltré
gluggum og verður húsið því
viðhaldslítið. Eigum tveggja, þriggja og
fjögurra herbergja íbúðir eftir og þar af
endaíbúð með sérafnotarétti.
Húsið er algerlega í miðju
höfuðborgarsvæðisisins og öll þjónusta
við hendina.

Heyrumst

Hannes 699 5008 Verð frá 42.9 M
Löggiltur fasteignasali

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

Frakkastígur

SÖLUKYNNING lau. 16. des. kl. 13:00-14:00

Frakkastígur

101 Reykjavík

SÖLUKYNNING
Sölumenn okkar taka á móti gestum
með konfekti og ljúfri tónlist,
miðbærinn iðar af jólafjöri.
Verið velkomin á
laugardag 16. des. Kl. 13.00-14.00

Opið hús

Opið hús

lau. 16. des. kl. 16.00-16.30

Grænahlíð 8
Íbúð

5 herb.

58.500.000
Opið hús

105 Reykjavík
105 fm

Einstaklega björt og falleg sérhæð
Brandur fasteignasali

897 1401

Sifjarbrunnur 24
79.900.000

4 herb.

113 Reykjavík
182,6 fm

Lítið fjölbýli
897 9030

Gunnlaugur fasteignasali

844 6447

62 fm

Miðbærinn í göngufæri
Brandur fasteignasali

Garðhús 10

897 1401

53.500.000

168 fm

56.900.000
Opið hús

112 Grafarvogur
6 herb.

Skeiðarás 3
Atvinnuhúsnæði

Lítið fjölbýli

þri. 19. des. kl 17.30-18.00

Íbúð

Úlfar Þór fasteignasali

105 Reykjavík
3 herb.

34.900.000
Opið hús

þir. 19. des kl. 17.00-17.30

Raðhús

Vífilsgata 15
Íbúð

Gott skipulag

Atvinnuhúsnæði

lau. 16. des kl. 15.00-15.30

Mikið endurnýjuð íbúð

4 svefnherbergi, 2 baðherbergi og bílskúr
Þóra fasteignasali

777 2882

210 Garðabæ
275 fm

Laust strax

Gott útisvæði
Brandur fasteignasali

897 1401

mán. 18. des. kl 17.30-18.00

Álfheimar 70
Íbúð

104 Reykjavík
5 herb.

48.500.000

112 fm

Miðsvæðis í Reykjavík

Mikið endurnýjuð íbúð með 4 svefnherb.
Þóra fasteignasali

777 2882

Óskum landsmönnum
gleðilegra jóla
og farsældar á nýju ári.
NJÁLSGATA 15a
Hæð og bílskúr

54.900.000

2 herb.

101 Reykjavík
115,5fm

Glæsileg eign

Íbúð og bílskúr
Héðinn fasteignasali

848 4806

Skipasund 22
Risíbúð

27.500.000

104 Reykjavík
3 herb.

44 fm

Sérlega vel staðsett

Mikið endurnýjuð eign
Héðinn fasteignasali

848 4806

Þökkum viðskiptin
á árinu sem er að líða.

Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is

SKER

Vírushreinsun
Allar tölvuviðgerðir
ásamt
Ipad og Iphone
og
stýrikerfisviðgerðum
hreinsun

Hönnun & Gjafavara

Fljót og góð þjónusta

- Fljót og góð þjónusta -

tölvuvinir.is
Langholtsvegur 126 | 104 Reykjavík | S: 866 0182

RÁÐNINGAR

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

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

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

tölvuverkstæði

Hafðu samband
Sími: 445 0100
Langholtsvegur 126
104. Rvk.

intellecta.is

