
Atvinnuauglýsingar atvinna.frettabladid.is
Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@frettabladid.is 512 5426

Húsasmiðjan er leið andi verslunar- og þjónustu fyrirtæki á lands vísu á bygginga- og heimilis vöru markaði í heildsölu og smásölu. 
Húsasmiðjan ehf. er stærsti söluaðili bygg ingavara á Íslandi og í hópi stærstu fyrirtækja landsins. Verslanirnar eru 17 talsins ásamt 
7 verslunum Blómavals. Í verslunum okkar höfum við á boðstólum yfir 40.000 vörutegundir.

Byggjum á betra verði

Húsasmiðjan leitar að deildarstjóra 
upplýsingatæknisviðs

Helstu verkefni:
• Daglegur rekstur 

upplýsingatæknideildar
• Yfirumsjón með þróun og  

innleiðingu kerfa
• Mannaforráð með starfsfólki 

deildarinnar
• Þátttaka í stefnumótun
• Þátttaka í áætlanagerð fyrirtækisins

Menntun og hæfni:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking á Dynamics AX, SQL, Visual 

Studio og Power BI er mikill kostur 
• Metnaður og brennandi áhugi á 

upplýsingatækni
• Mjög góð greiningarhæfni
• Reynsla af stefnumótun og stjórnun
• Þekking á rekstri kerfa

Húsasmiðjan leitar að öflugum aðila til þess að stýra upplýsingatæknideild 
 fyrir tækisins. Viðkomandi þarf að búa yfir leiðtoga - og stjórnunarhæfileikum og 
vera tilbúinn til að takast á við spennandi og krefjandi verkefni.

Megin ábyrgðarsvið er stefnumótun og verkefnastjórn í málefnum upplýsingatækni 
Húsasmiðjunnar. Viðkomandi mun starfa náið með framkvæmdastjórn sem 
og öðrum starfs einingum fyrirtækisins. Upplýsingatæknideild heyrir undir 
fjármálasvið og er staðsett á aðalskrifstofu Húsasmiðjunnar Kjalarvogi.

Nánari upplýsingar veita Magnús G. Jónsson, fjármálstjóri 
á magnus@husa.is og Edda Björk Kristjánsdóttir, 
mannauðsstjóri á eddak@husa.is. 

Aðeins er tekið við umsóknum á 
umsóknarvef Húsasmiðjunnar 
www.husa.is/laus-storf. 
Farið verður með allar umsóknir 
sem trúnaðarmál og öllum 
umsækjendum svarað.

Umsóknarfrestur er til 
29. júlí 2018.

Konur jafnt sem karlar 
eru hvattar til að 
sækja um starfið.
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Maren og Jón Kolbeinn starfa 
sem verkfræðingar hjá Isavia 
og vinna að uppbyggingu 
Keflavíkurflugvallar.  

S TA R F S S T Ö Ð :
K E F L AV Í K

U M S Ó K N I R :
I S AV I A . I S/AT V I N N A

U M S Ó K N A R F R E S T U R :
29.  J Ú L Í

Isavia leitar að öflugum málara í viðhaldsteymi eignaumsýsludeildar 
félagsins í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Helstu verkefni eru almenn 
málarvinna bæði innan og utanhúss auk annarra verkefna. Viðkomandi 
þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sævar Garðarsson, deildarstjóri 
eignaumsýsludeildar, saevar.gardarsson@isavia.is.

Hæfniskröfur

• Sveinspróf í málun

• Vandvirkni og sjálfstæði í starfi

• Geta unnið undir álagi

• Þarf að geta unnið í teymi

M Á L A R I  Í  F L U G S T Ö Ð  L E I F S  E I R Í K S S O N A R

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn  
vegna bakgrunnskoðunar lögreglu og vera með hreint sakavottorð. Nánari upplýsingar  
er að finna á isavia.is.

Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði að vera hluti af  
góðu ferðalagi  þeirra sem fara um flugvelli félagsins og íslenska flugstjórnarsvæðið.  
Isavia hefur hlotið gullmerki PwC fyrir launajafnrétti og hvetjum við bæði konur og karla  
til að sækja um þau störf sem í boði eru.

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



VERKEFNASTJÓRI

HJÁ HEIMILI OG SKÓLA

Áhugasamir hafi vinsamlega samband fyrir 1. ágúst 
2018 með því að senda umsóknarbréf og ferilskrá á 
framkvæmdastjóra samtakanna, Hrefnu Sigurjóns-
dóttur, hrefna@heimiliogskoli.is . 

Heimili og skóli – landssamtök foreldra auglýsa 
eftir starfsmanni í stöðu verkefnastjóra. Um er að 
ræða ráðningu til eins árs í 100% starf með 
möguleika á framlengingu.

Helstu eiginleikar sem umsækjendur þurfa að hafa 
til að bera eru:  

 Góð samskiptahæfni
 Frumkvæði og sjálfstæði
 Ábyrgðarkennd og áreiðanleiki 
 Sveigjanleiki

Við óskum eftir umsækjendum með háskóla- 
menntun og reynslu af skóla- og uppeldismálum.

Verkefnastjóri sinnir m.a. eftirfarandi verkþáttum:

  Fyrirlestrum og fræðslu á vegum Heimilis og 
 skóla og SAFT - Samfélag, fjölskylda og tækni 
 (sjá meira á heimiliogskoli.is og saft.is) 
 Símsvörun og ráðgjöf 
 Þáttöku í samstarfshópum um forvarnir
 Umsjón og skrifum á heimasíðu og samfélagsmiðla
 Greinaskrifum og auglýsingaöflun fyrir tímarit  
 samtakanna
 Umsjón með ungmennaráði SAFT
 Almennum skrifstofustörfum ásamt tilfallandi 
 verkefnum

Þjóðskrá Íslands óskar eftir að ráða gagnasérfræðing með reynslu af forritun, til að ganga til liðs 
við þróunarteymi á upplýsingatæknisviði.  

Gagnagrunnssérfræðingur með reynslu af forritun 

Starfssvið:
• Þróun og viðhald á núverandi gagnagrunnum

• Breytingastjórnun á gagnagrunnum

• Þróun og innleiðing á nýju gagnalíkani fyrir þjóðskrá

• Greina kröfur og óskir m.t.t. gagna

• Þróun og eftirlit með gagnamiðlun til ytri aðila

• Eftirlit með gæðum gagna og kerfisbundin gagnahreinsun

• Samþætting við önnur gagnasöfn

• Þróun hugbúnaðar

• Viðhald á skilgreiningum gagnasafna

• Skjölun

Hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi er skilyrði: tölvunarfræði, 

verkfræði eða sambærileg menntun

• Nauðsynlegt er að hafa starfstengda reynslu í hönnun 
gagnagrunna og vinnu með gagnalíkön

• Reynsla af SQL og MS SQL Server er skilyrði

• Reynsla af forritun er skilyrði

• Góðir samskiptahæfileikar skipta miklu máli

• Góðir skipulagshæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð

Hlutverk Þjóðskrár Íslands er að greiða götu fólks og 
fyrirtækja í samfélaginu og gæta upplýsinga um réttindi 
þeirra og eignir. Við sinnum því með því að safna, varðveita 
og miðla upplýsingum um fólk, mannvirki og landeignir.     

Við höfum metnað til að hlúa að vinnustað okkar og leggjum 
áherslu á fjölskylduvænt umhverfi með sveigjanleika fyrir 
starfsmenn. Þjóðskrá Íslands tekur nú þátt í tilraunaverkefni 
um styttingu vinnuviku.

www.skra.is
www.island.is
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Við kunnum vel að meta frumkvæði, nákvæmni og hraða í vinnubrögðum. 
Við nýtum aðferðir straumlínustjórnunar til að verða betri í dag enn í gær. 

Um er að ræða fullt starf og laun samkvæmt kjarasamningi. 

Umsóknarfrestur er til og með 30. júlí 2018. Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. Umsóknir óskast sendar á netfangið 
starfsumsoknir@skra.is. Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.       
Nánari upplýsingar veitir Guðrún Hrönn Hilmarsdóttir, mannauðssérfræðingur, netfang ghh@skra.is. 



VILTU SLÁST Í HÓPINN?
HÚÐIN skin clinic sem er vaxandi fyrirtæki óskar eftir 
að ráða hjúkrunarfræðing í 60% starf með möguleika á 
sveigjanlegum vinnutíma. Mikið er lagt upp úr góðum 
starfsanda, notalegu andrúmslofti og faglegum metnaði. 

Menntunar- og hæfnikröfur: 
 Háskólamenntun í hjúkrunarfræði.
 Starfsreynsla úr heilbrigðisþjónustu. 
 Sjálfstæði í vinnubrögðum.
 Nákvæmni og vandvirkni. 
 Jákvæðni og framúrskarandi samskiptahæfni.
 Menntun í snyrtifræði er kostur. 

Tekið er á móti umsóknum og starfsferilskrá á 
hudin@hudin.is til og með 16.júlí 2018.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

HH Ráðgjöf Fjarðargata 13 - 15 220 Hafnarfjörður Sími: 561 5900 Fax: 561 5909 hhr@hhr.is www.hhr.is

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um störfin þar.

Í öðru starfinu er vinnutími frá kl. 08:00 til kl. 16:00 og hinu frá kl. 10:00 til kl. 18:00.

Störfin felast í móttöku og afgreiðslu á þvotti og í hreinsun ásamt símsvörun og tilfallandi störfum.

Fönn ehf óskar eftir að ráða tvo starfsmenn í afgreiðslu. Leitað er að þjónustulunduðum
og röskum einstaklingum með gott frumkvæði og metnað í starfi.

Afgreiðsla

Fönn ehf. þvottaþjónusta og efnalaug var stofnað árið 1960. Hjá fyrirtækinu starfa um 40 starfsmenn.

Hjúkrunarforstjóri
Hjúkrunar- og dvalarheimilið 
Barmahlíð er með 13 
hjúkrunarrými og 2 dvalarrými 
og þar starfa 11 starfsmenn. 
Lagt er upp með að veita 
íbúum heimilisins ávallt bestu 
þjónustu á hverjum tíma og 
vera jafnframt aðlaðandi 
starfsvettvangur. 
 

 

capacent.is/s/6906 

:
Háskólagráða í hjúkrunarfræði.
Framhaldsmenntun og reynsla í geðhjúkrun æskileg.
Þekking á RAI-mati.
Farsæl stjórnunarreynsla og stjórnunarhæfni áskilin.
Reynsla og/eða þekking af rekstri.
Hæfni í mannlegum samskiptum og góður samstarfsvilji.

•
•
•
• 
•
•

•
•

•

•

30. júlí 

Starfssvið:
Fagleg ábyrgð á hjúkrunarþjónustu.
Umsjón með og ábyrgð á fjármálum, rekstri og stjórnun 
heimilisins.
Starfsmannamál, þ.m.t.umsjón með ráðningum og 
vaktaplönum.
Hjúkrunarforstjóri er ábyrgur gagnvart stjórn Barmahlíðar.

Reykhólahreppur auglýsir stöðu hjúkrunarforstjóra. Leitað er að kraftmiklum og metnaðarfullum einstaklingi með faglega 
sýn í öldrunarmálum.  
Um 100% starfshlutfall er að ræða.

Sveitarstjóri
Reykhólahreppur er víðfeðmt 
sveitarfélag sem nær frá botni 
Gilsfjarðar að Skiptá í Kjálkafirði 
og er um 1100 km2 að stærð. 
Alls bjuggu 275 manns  í 
sveitarfélaginu 1. janúar 2018 
og skiptist mannfjöldinn jafnt á 
milli þéttbýlis og dreifbýlis. 
 
Mikið af ungu fólki býr í 
sveitarfélaginu og telur 
barnafjöldi í Reykhólaskóla 
samreknum grunn-leik- og 
tónlistarskóla um 70 börn. 
 
Reykhólahreppur hefur 
ásamt sveitarfélögunum á 
Vestfjörðum hlotið silfuvottun 
í umhverfisverkefninu 
EarthCheck. 
 
 

 

capacent.is/s/6907 

:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi er kostur.
Farsæl reynsla af stjórnun og rekstri æskileg.
Þekking og/eða reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur.
Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti. 
Leiðtogahæfni og hæfni í mannlegum samskiptum.
Góð skipulagshæfni og metnaður.

•
•
•
• 
•
•

•

•
•

•

•

30. júlí 

Starfssvið:
Er framkvæmdastjóri sveitarfélagsins og æðsti yfirmaður 
starfsfólks. 
Hefur yfirumsjón með fjármálum og rekstri sveitarfélagsins. 
Undirbýr og situr fundi sveitarstjórnar auk þess að annast 
framkvæmd ákvarðana sveitarstjórnar.
Samskipti og samvinna við ýmsa aðila fyrir hönd 
sveitarfélagsins.
Aðkoma að stefnumörkun og áætlanagerð. 

Reykhólahreppur óskar eftir að ráða öflugan leiðtoga í starf sveitarstjóra. Leitað er að jákvæðum og hugmyndaríkum 
einstaklingi með  hæfni í mannlegum samskiptum. Sveitarstjóri þarf að vera tilbúinn að takast á við krefjandi verkefni og hafa 
metnað og áhuga fyrir uppbyggingu og þróun samfélagsins. 
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Sveitarfélagið Eyjafj arðarsveit varð til árið 1991 og fagnar því 30 ára afmæli á kjörtímabilinu. Íbúar eru um 1000 talsins og veitir sveitarfélagið þeim framsækna 
grunnþjónustu með rekstri grunnskóla, leikskóla, tónlistarskóla og íþróttamannvirkja í Hrafnagilshverfi  og stendur að fj ölbreyttu æskulýðs- og félagsstarfi . Sveitin 
er eitt öfl ugasta landbúnaðarhérað landsins, ferðaþjónusta er einnig ört vaxandi og miklar framkvæmdir um þessar mundir í íbúðabyggingum í sveitarfélaginu. 

SVEITARSTJÓRI EYJAFJARÐARSVEITAR 
Eyjafj arðarsveit auglýsir starf sveitarstjóra laust til umsóknar.

Starfssvið:
»   Rekstur sveitarfélagsins, ábyrgð og framkvæmd ákvarðana sveitarstjórnar
»   Umsjón með skipulagi og virkni stjórnsýslu og starfsmannamálum, m.a. 5-6 manna skrifstofu
»   Samstarf við sveitarstjórn, undirbúningur og upplýsingagjöf á fundum sveitarstjórnar
»   Samskipti við stjórnvöld, samstarfsaðila, stofnanir, samtök, fyrirtæki og íbúa
»   Stefnumarkandi vinna, mótun framtíðarsýnar og vinna að framfaramálum
»   Hagsmunagæsla fyrir sveitarfélagið og að koma fram fyrir hönd þess
»   Um starfssvið sveitarstjóra er að öðru leyti fj allað í 41. gr. samþykkta um stjórn Eyjafj arðarsveitar, 

sjá www.esveit.is

Menntunar- og hæfniskröfur:
»   Hæfni í mannlegum samskiptum
»   Reynsla af stjórnun og rekstri
»   Þekking á sveitarstjórnarmálum og stjórnsýslu æskileg
»   Leiðtogahæfni og hugmyndaauðgi

Umsóknarfrestur er til og með 29. júlí.

Frekari upplýsingar um starfi ð eru veittar á skrifstofu Eyjafj arðarsveitar í síma 463-0600 eða á 
póstfanginu sveitarstjori@esveit.is.

Umsóknir, ásamt ferilskrá og upplýsingum um meðmælendur, 
skulu sendar á póstfangið sveitarstjori@esveit.is

Eyjafj arðarsveit - Skólatröð 9, 601 Akureyri
www.esveit.is

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is

CARA
SNYRTISTOFA

Óskum eftir að ráða snyrtifræðing í 100% starf. 
Opnunartími er 08-16 og til 18 á miðvikudögum. 

Áhugasamir sendið mail á cara@cara.is
Cara Snyrtistofa - Bæjarlind 1-3 - 201 Kópavogur

Vélvirki og rennismiður
Deilir auglýsir laus störf vélvirkja og rennismiðs. Reynsla 
og þekking af viðgerðum og viðhaldsstörfum við orkuver er 
kostur en ekki skilyrði. Hæfniskröfur starfsmanna til viðbótar 
við iðnmenntun eru nákvæmni, samviskusemi góð almenn 
verkkunnátta. Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum 
verður svarað. 

Umsóknir og fyrirspurnir sendist á Jóhann Jónasson á 
netfangið jj@dts.is.
Lokadagur umsókna er til og með 1. ágúst nk.

Deilir sérhæfir sig í vélaþjónustu við Jarðorkuver. Starfsmenn 
Deilis eru sérfræðingar í gufuhverflum og tengdum búnaði og 
veita orkufyrirtækjum faglega þjónustu varðandi vélaupptektir, 
ástandsgreiningu og varahlutaþjónustu.  
Sjá nánar á www.deilir.is

 Two excellent opportunities have arisen within the British 
Embassy Reykjavik for suitably qualified individuals to join our 
Embassy team on a permanent basis; a full-time Embassy Sup-
port Officer and a part-time Consular Officer.

 Please visit the following for further details  
regarding both opportunities:

https://fco.tal.net/vx/mobile-0/appcentre-ext/brand-2/candidate/
so/pm/4/pl/1/opp/6573-Embassy-Support-Officer-ISL18-368/en-

GB

https://fco.tal.net/vx/mobile-0/appcentre-ext/brand-2/candidate/
so/pm/4/pl/1/opp/6552-Pro-Consul-ISL18-359/en-GB

 The closing date for applications is Sunday 29 July 2018 (23:55).
 
Please note, we are unable to confirm receipt of applications; 
only those candidates who are successful in the initial sift will be 
contacted and invited to attend an interview. 

Job Opportunities  
Embassy Support Officer 

and Consular Officer

Follow us on 
facebook.com/UKinIceland 
twitter.com/UKinIceland
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Nýtt og fjölbreytt starf verkefnastjóra / 
aðstoðarsaksóknara á ákærusviði LRH 

VERKEFNASTJÓRI

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið: 

Dagleg verkefni, auk starfa aðstoðarsaksóknara, lúta að aðstoð við verkefnastjórnun, m.a. skipulagningu og útdeilingu verkefna á starfsmenn, samhæfingu 
á sviðinu samkvæmt markmiðum þess, eftirlit með árangri og utanumhald ýmissa starfsmannamála. Einnig annast verkefnastjóri sérfræðilega greiningu 
viðfangsefna og samskipti við aðila og stofnanir í tengslum við meðferð mála og úrlausn verkefna.    

 Aðrar hæfniskröfur:

 Mjög góð samstarfsfærni og jákvætt viðhorf
 Sjálfstæði í samskiptum og vinnu, frumkvæði  
og skipulagshæfni

 Lausnamiðuð nálgun í starfi og metnaður til 
að ná árangri

 Góð hæfni til að miðla upplýsingum
 Mjög gott vald á íslensku, talaðri og ritaðri
 Mjög gott vald á ensku, talaðri og ritaðri

Menntunar - og hæfniskröfur:

 Embættis- eða meistarapróf í lögfræði er forsenda 
 Yfirgripsmikil þekking og reynsla á sviði rannsókna 
og saksóknar  

 Reynsla af málflutningi fyrir héraðsdómstólum er 
nauðsynleg

 Reynsla af stjórnun verkefna og öðrum tilgreindum 
ábyrgðarsviðum er mikilvæg 

 Nám í stjórnun æskilegt 

Leitað er að metnaðarfullum og öflugum lögfræðingi til starfa á ákærusviði lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Starfið er 
nýtt starf og heyrir undir sviðsstjóra ákærusviðs. Verkefnastjóri verður sviðsstjóra til aðstoðar við stýringu ákærusviðs og 
verður staðgengill í fjarveru hans. Verkefnastjóri mun auk þess vera aðstoðarsaksóknari. Starfið er mjög fjölbreytt, krefjandi 
og reynir mikið á samskipti og kraftmikil vinnubrögð.    

Á sviðinu starfa hátt á annan tug lögfræðinga sem aðstoðarsaksóknarar eða saksóknarfulltrúar sem ákærendur en þeir eru 
lögreglustjóra til aðstoðar við framkvæmd ákæruvalds samkvæmt skilgreiningu laga um meðferð sakamála nr. 88/2008. 
Hlutverk þeirra er að tryggja, í samvinnu við lögreglu, að þeir sem afbrot fremja verði beittir lögmæltum viðurlögum. 
Ákærendum ber að leiðbeina lögreglumönnum um framkvæmd rannsóknar og gefa fyrirmæli um framkvæmd hennar eftir 
því sem við á, sem og að tryggja að fylgt sé fyrirmælum laga um rannsóknir mála og að gætt sé grundvallarmannréttinda 
við rannsóknir. Að lokinni rannsókn tekur ákærandi ákvörðun um afdrif máls.  

Sjá nánar um hlutverk ákærenda: www.rikissaksoknari.is/um-akaeruvaldid/skipulag/ 
Sjá nánar um lögregluna á höfuðborgarsvæðinu: www.logreglan.is/logreglan/umdaemin/hofudborgarsvaedi/ 

 

Upplýsingar veitir:

Katrín S. Óladóttir 
katrin@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á 

www.hagvangur.is. 

Umsóknarfrestur er til og með  

7. ágúst n.k.  

Starfshlutfall er 100%.

Þess er vænst að umsækjendur hafi reynslu af störfum þar sem reynt hefur á hæfni sem óskað er eftir. 

Óskað er eftir að umsókn fylgi greinargóð starfsferilskrá, staðfestar upplýsingar um menntun auk kynningarbréfs þar sem umsækjandi gerir 
grein fyrir ástæðu umsóknarinnar og rökstyður hæfni sína í starfið. Mat á hæfni umsækjenda í starfið byggir m.a. á innsendum gögnum.  

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.

Við ráðningar hjá LRH er tekið mið af jafnréttisáætlun embættisins. Skilyrði er að umsækjendur hafi óflekkað mannorð. 

Umsóknir sem berast eftir að umsóknarfresti lýkur verða ekki teknar til greina. Öllum umsækjendum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

Hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu starfa um 400 manns, bæði lögreglumenn og borgaralegir starfsmenn, og sinna 
þeir fjölbreyttum verkefnum. Fjórar lögreglustöðvar eru í umdæminu. Embættið leggur mikla áherslu á jafnrétti og að 
öllum líði vel í starfi.
 
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu er þjónustustofnun sem nýtur trausts almennings. Auk hefðbundinnar löggæslu 
hefur embættið lagt mikla áherslu á baráttuna gegn skipulagðri brotastarfsemi og heimilisofbeldi. Samstarfsverkefni 
lögreglunnar og sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu, þar sem ráðist var í átak gegn heimilisofbeldi, var valið 
framúrskarandi nýsköpunarverkefni af Efnahags- og framfarastofnun Evrópu (OECD).

Mannauðsstjóri 

Starfs- og ábyrgðarsvið: 

 Þróun mannauðsstefnu og eftirfylgni hennar í anda 
embættisins

 Ráðningar og samningagerð
 Ábyrgð á helstu mannauðsferlum: þróun, innleiðing, 
þjálfun og umbætur ferla

 Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur varðandi 
ráðningar, þjálfun, fræðslu og þróun starfsmanna

 Aðkoma að launasetningu og starfsmati
 Umsjón með jafnlaunavottun og gæðastjórnun á 
sviði mannauðsmála

 Aðkoma að innleiðingu persónuverndar

Menntunar- og hæfniskröfur:

 Framhaldsmenntun á háskólastigi sem nýtist í starfi
 Yfirgripsmikil þekking og reynsla af mannauðsmálum 
er skilyrði

 Framúrskarandi samskiptahæfni
 Leiðtogahæfni og frumkvæði í vinnubrögðum
 Árangursmiðuð nálgun og skipulagshæfni 
 Þekking og/eða reynsla á sviði opinberrar  
stjórnsýslu æskileg 

 Metnaður til að ná árangri í starfi
 Sjálfstæð, öguð og traust vinnubrögð  

Lögreglustjóraembættið á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða reyndan og öflugan mannauðsstjóra.
Um spennandi og fjölbreytt starf er að ræða og er mannauðsstjóra falið að leiða sviðið og taka þátt í að 
byggja upp gott og kraftmikið embætti. Lögð er áhersla á nútímalega stjórnunarhætti og þjónandi forystu. 
Mannauðsstjóri á sæti í yfirstjórn embættisins.  

Upplýsingar veitir:

Katrín S. Óladóttir 
katrin@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á 

www.hagvangur.is. 

Umsóknarfrestur er til og með  

7. ágúst n.k.  

Starfshlutfall er 100%.



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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Vefstjóri Íbúðalánasjóður Reykjavík 201807/1401
Sérfræðingur á skrifstofu stefnum. Mennta- og menningamálaráðuneytið Reykjavík 201807/1396
Verkefnastjóri rannsóknaseturs Háskóli Íslands Hólmavík 201807/1395
Launafulltrúi Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201807/1394
Móttökuritarar Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Suðurnes 201807/1393
Sérgreinadýralæknir Matvælastofnun Selfoss 201807/1392
Gagnagrunnssérfræðingur Þjóðskrá Íslands Reykjavík 201807/1391
Launafulltrúi og alm. skrifstofust. Matvælastofnun Selfoss 201807/1390
Lögfræðingar Kærunefnd útlendingamála Reykjavík 201807/1389
Staða leyfafulltrúa Útlendingastofnun Reykjavík 201807/1387
Hjúkrunarfræðingur á legudeild Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjavík 201807/1385
Doktorsnemi í verkfræði Háskóli Íslands Reykjavík 201807/1384
Gjaldkeri Lánasjóður íslenskra námsmanna Reykjavík 201807/1383
Móttökufulltrúi í afgreiðslu Útlendingastofnun Reykjavík 201807/1382
Sérfræðingur í skjalavörslu Útlendingastofnun Reykjavík 201807/1381
Félagsráðgjafi Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201807/1380
Ráðgjafar á Stuðla Barnaverndarstofa Reykjavík 201807/1379
Sálfræðingur á Stuðla Barnaverndarstofa Reykjavík 201807/1378
Aðstoðardeildarstjóri Landspítali, svæfingadeild Reykjavík 201807/1377
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður Landspítali, gigtar- og almenn lyflækn. Reykjavík 201807/1376
Sjúkraliðar Landspítali, lungnadeild Reykjavík 201807/1375
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, meltingar- og nýrnadeild Reykjavík 201807/1374
Sjúkraliðar Landspítali, meltingar- og nýrnadeild Reykjavík 201807/1373
Hjúkrunarfræðingur Háskóli Íslands Reykjavík 201807/1372
Doktorsnemi við rannsóknir Háskóli Íslands Reykjavík 201807/1371
Rannsóknarmaður Háskóli Íslands Reykjavík 201807/1370
Lektor í íslenskum bókmenntum Háskóli Íslands Reykjavík 201807/1369
Sjúkraþjálfari Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201807/1368
Dýralæknir á Markaðsstofu Matvælastofnun Hafnarfjörður 201807/1367
Aðstoð í eldhúsi Velferðarráðuneytið Reykjavík 201807/1366
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201807/1365
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201807/1364
Aðstoðarmaður í umönnun Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201807/1363

Eignamiðlun óskar eftir að ráða löggiltan fasteignasala í skjalagerð, 
gerð verðmata og önnur tilfallandi verkefni. Um er að ræða 100% stöðu.

LÖGGILTUR FASTEIGNASALI

HELSTU VERKEFNI
• Skjalagerð
• Gerð verðmata
• Samskipti við viðskiptavini
• Önnur tilfallandi verkefni
 

HÆFNISKRÖFUR
• Mikil reynsla af sambærilegum störfum
• Geta unnið undir álagi
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum 
   og rík þjónustulund
• Góð tölvufærni
• Hreint sakavottorð
 

Umsóknir óskast sendar til 
jenny@eignamidlun.is

Umsóknarfrestur er til og með 31. júlí nk. 

Farið verður með allar umsóknir sem 
trúnaðarmál.

Eignamiðlun er elsta starfandi fasteignasala landsins og á meðal þeirra stærstu. Hjá fyrirtækinu starfa 16 manns.

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

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

Píanókennari / meðleikari
Tónlistarskóli Árnesinga óskar eftir að ráða píanó-
kennara / meðleikara í um 75% starf á Selfossi og 
Stokkseyri frá 20. ágúst 2018.

Umsækjandi þarf að: 
- hafa lokið píanókennaraprófi/lokaprófi  
 (Tónlistarkennari III samkv. kjarasam. FT/FÍH).
- hafa reynslu og færni í píanómeðleik. 
- vera samviskusamur, skapandi og skipulagður.
- eiga gott með mannleg samskipti.

Kennt er samkvæmt Aðalnámskrá tónlistarskóla. 
Umsóknarfrestur er til 28. júlí 2018.  
Umsóknir berist í tölvupósti á netfangið helga@tonar.is.

Nánari upplýsingar fást hjá skólastjóra í síma 861-9687, 
í tölvu pósti helga@tonar.is og á heimasíðu skólans 
www.tonar.is 

Tónlistarskóli Árnesinga er einn af stærstu tónlistarskólum 

landsins með starfsemi á 11 kennslustöðum í Árnessýslu. 

Fjöldi nemenda er um 600 og starfa um 30 kennarar við skólann.

Ert þú nýi starfsmaðurinn okkar?
Hertex Vínlandsleið óskar eftir starfsmanni í 100% starf. 
Um er að ræða tímabundið starf til 31. janúar 2019, með 
möguleika á áframhaldandi starfi.

Verkefni:

Mikilvæg atriði sem við leitum eftir:

Nánari upplýsingar veitir Linn Miriam Gjeruldsen
í síma: 859-0517

Umsóknum með ferilskrá skal skila á netfangið  

miðvikudaginn 1. ágúst 2018.
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ÚTFARARSTOFA 
KIRKJUGARÐANNA  
ÓSKAR EFTIR AÐ 
RÁÐA STARFSMANN Í 
ÚTFARARÞJÓNUSTU

Útfararstofan er sjálfstætt, framsækið 
þekkingarfyrirtæki í eigu Kirkjugarða 
Reykjavíkur prófastsdæma.

Hjá fyrirtækinu starfar öflugt teymi 
reynslumikils fagfólks.

Upplýsingar um útfararstofuna má 
finna á www.utfor.is.

Helstu verkefni
 – Almenn þjónusta við ástvini 

vegna andláts

 – Flutningur af dánarstað í líkhús

 – Kistulagning hins látna

 – Þjónusta við útfararathafnir

 – Önnur verkefni tengd 
útfararþjónustu

Menntunar – og hæfniskröfur
 – Menntun sem nýtist í starfi 

 – Reynsla í þjónustustarfi 

 – Framúrskarandi hæfni í mannlegum 
samskiptum

 – Jákvætt viðmót og rík þjónustulund

 – Frumkvæði, nákvæmni, samvisku- 
semi og öguð vinnubrögð

 – Góð almenn tölvukunnátta 

 – Góð íslensku- og enskukunnátta

Gert er ráð fyrir að viðkomandi hefji störf fljótlega.  

Upplýsingar veitir Elín Sigrún Jónsdóttir, 
framkvæmdastjóri.

Umsóknum skal skilað á netfangið 
elin@utfor.is. 

Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi 
í starfið. 

Umsóknarfrestur er til og með 20. júlí nk.

Útfararþjónusta

ÚTFARARSTOFA KIRKJUGARÐANNA ·  Vesturhlíð 2 ·  Fossvogi ·  Sími 551 1266 ·  www.utfor.is

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

Starf við fjár- og áhættustýringu
  
Hjá okkur er laus staða við fjár- og áhættustýringu. Í starfinu felst þátttaka í 
mótun stefnu á sviði fjárstýringar, fjármögnunar, áhættumats og áhættu-
stýringar á fjármálasviði. Ábyrgð á daglegri fjárstýringu og eftirliti með 
framgangi hennar. Umsjón með stýringu fjármálalegrar áhættu og áhættumati. 
Þá felst í starfinu samræming á vinnulagi við gerð áhættumats fyrirtækisins og 
vinna með öðrum starfsmönnum að mati á áhættuþáttum. Virk þátttaka í 
verkefnum sem lúta að fjármögnun og framgangi lánasamninga og greiðslna 
og umsjón með tengslum við fjárfesta félagsins og aðra lánveitendur.

Menntunar- og hæfniskröfur eru háskólapróf á sviði fjármála, viðskiptafræði, 
verkfræði eða önnur menntun sem nýtist í starfi og reynsla af fjár- og áhættu-
stýringu. Þekking á samskiptum við fjárfesta er kostur. 

Umsóknarfrestur er til og með 22. júlí 2018.
Nánari upplýsingar um starfið veita Guðlaug Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri fjármálasviðs, 
gudlaugs@landsnet.is og Ólafur Kári Júlíusson, sérfræðingur mannauðsmála, 
olafurk@landsnet.is.

Allar upplýsingar um Landsnet er að finna á www.landsnet.is, Facebook,
LinkedIn eða Instagram.

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Landsnets, www.landsnet.is. 
Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem fram kemur hverju 
þú gætir bætt við okkar frábæra vinnustað.

MÁ BJÓÐA ÞÉR RAFMAGNAÐA FRAMTÍÐ?
Við hjá Landsneti höfum það hlutverk að halda ljósum landsins logandi
og erum að leita að framúrskarandi samstarfsmanni í hópinn.



Sálfræðingur
á Fræðslusviði

Fræðslusvið Reykjanesbæjar óskar eftir 
að ráða sálfræðing til starfa í 50% starfs-
hlutfall  á sviðið. Sálfræðingur starfar í 
þverfaglegu samstarfi við kennsluráðgjafa, 
talmeinafræðinga, starfsfólk skóla, velferðar-
þjónustu og aðra sérfræðinga.  
Faglegt starfsumhverfi þar sem lögð er 
áhersla á vönduð vinnubrögð, klínískar leið-
beiningar og að hagsmunir nemenda séu 
hafðir að leiðarljósi.

Starfssvið sálfræðings
• Sálfræðilegar athuganir á börnum í leik- og  
    grunnskólum
• Fræðsla til barna og fjölskyldna þeirra
• Ráðgjöf við starfsfólk í skólum
• Vinnur í þverfaglegu teymi skólaþjónustu

Menntunar- og hæfniskröfur
• Sálfræðimenntun og réttindi til að starfa  
    sem sálfræðingur
• Reynsla á sviði skólasálfræði og  
    félagsþjónustu er æskileg
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Lipurð í mannlegum samskiptum

Umsóknarfrestur er til og með 29. júlí 2018. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Einar
Trausti Einarsson, yfirsálfræðingur, 
einar.t.einarsson@reykjanesbaer.is

Sótt er um starfið á vef Reykjanesbæjar, 
reykjanesbaer.is/stjornkerfi/laus-storf 

Tjarnarbíó auglýsir eftir 
markaðs- og miðasölustjóra.

Tjarnarbíó leitar að hæfileikaríkum og ástríðufullum markaðs- 
og miðasölustjóra til að sinna fjölbreyttum verkefnum innan 
leikhússins. Skapandi og skemmtilegt fólk fyllir vinnustaðinn og er 
starfið mjög fjölbreytt.

Markaðsstjóri ber ábyrgð á kynningu tveggja vörumerkja, 
Tjarnarbíós og Tjarnarbarsins. Að auki kemur hann að kynningu 
allra þeirra viðburða sem fara fram í húsinu. Markaðsstjóri sér um 
útgáfu kynningarbæklings fyrir hvert leikár, heldur úti heimasíðu 
Tjarnarbíós, hefur yfirumsjón með samfélagsmiðlum og samskip-
tum við fjölmiðla svo fátt eitt sé nefnt.

Miðasöluhluti starfsins snýr að utanumhaldi um alla viðburði 
hússins, stofnun þeirra í miðasölukerfum og tengingu við vefinn. 
Ráðningu og þjálfun starfsfólks í miðasölu auk umsjónar með 
frumsýningum og boðslistum á alla viðburði.

Viðkomandi þarf að búa yfir mikilli samskiptafærni enda snýst stór 
hluti starfsins um samvinnu við listamenn og leikhópa í húsinu, 
aðra starfsmenn hússins, fjölmiðla og viðskiptavini.

Æskilegt er að umsækjendur hafi:

sviði talin umsækjendum til tekna. 

tilbúin/n til að vinna undir pressu.

textagerð.

Um er að ræða 75% starfshlutfall.

Umsóknum skal skilað með rafrænum hætti á 
umsokn@tjarnarbio.is.

Umsóknarfrestur er til 20. júlí.

Frekari upplýsingar um starfið og umsóknarferlið veitir 

á umsokn@tjarnarbio.is.

Sundþjálfari.
Íþróttafélag fatlaðra í Reykjavík óskar að ráða  

íþróttakennara/sundþjálfara til sunddeildar félagsins.  

Upplýsingar veitir framkvstj. ÍFR  
í síma  862-8276 eða ifr@ifr.is

Íþróttafélag fatlaðra í Reykjavík

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

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

Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef 
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is.

Álftanesskóli
  •   Starfsmenn á tómstundaheimili
 
Flataskóli
  •   Íþróttakennari í afleysingu
  •   Kennari á leikskóladeild
  •   Skólaliði
  •   Starfsmaður á tómstundaheimili
  •   Starfsmaður á leikskóladeild
 
Sjálandsskóli
  •   Þroskaþjálfi
 
Urriðaholtsskóli
  •   Starfsmenn í tómstundastarf
 
Leikskólinn Akrar
  •   Leikskólakennarar – 50% og 100% staða
  •   Leikskólasérkennari
 
Leikskólinn Hæðarból
  •   Deildarstjóri
  •   Leikskólakennari
 
Leikskólinn Krakkakot
  •   Leikskólakennarar
 
Garðalundur
  •   Frístundaleiðbeinandi
 
Sigurhæð – heimili fyrir fatlað fólk
  •   Þroskaþjálfi
 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

HH Ráðgjöf Fjarðargata 13 - 15 220 Hafnarfjörður Sími: 561 5900 Fax: 561 5909 hhr@hhr.is www.hhr.is

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

Byggingavöruverslun í miðborginni óskar eftir starfskrafti í fullt starf. 
Vinnutími er frá kl. 09:00 til kl. 18:00.

Verslunarstarf

· Almenn afgreiðslustörf · Ráðgjöf og sala til viðskiptavina

Starfssvið

· Rík þjónustulund og vönduð framkoma

· Hæfni í mannlegum samskiptum

· Góð almenn tölvukunnátta

· Góð íslensku- og enskukunnátta

Hæfniskröfur

ERT ÞÚ NÝI AÐILINN Í SÖLUTEYMIÐ OKKAR?
AUGLÝSINGADEILD FRÉTTABLAÐSINS ÓSKAR EFTIR SÖLUSNILLINGI Á STÆRSTA PRENTMIÐIL LANDSINS.

Helstu kröfur:

Umsóknarfrestur er til og með 27. júlí 2018.

 8 ATVINNUAUGLÝSINGAR  1 4 .  J Ú L Í  2 0 1 8  L AU G A R DAG U R



Staða skólastjóra 
Grunnskóla Fjallabyggðar 

er laus til umsóknar. 

Nýr skólastjóri þarf að geta hafið störf í síðasta lagi 1. nóvem-
ber nk. Grunnskóli Fjallabyggðar er heildstæður grunnskóli 
með ríflega 200 nemendur og starfsstöðvar í Ólafsfirði og á 
Siglufirði. Skólaakstur er milli byggðarkjarna. Í skólanum er 
Uppbyggingarstefnan höfð að leiðarljósi og unnið gegn einelti 
skv. Olweusaráætlun. Nánari upplýsingar um skólann má finna 
á http://grunnskoli.fjallabyggd.is/
Í Fjallabyggð búa um 2000 íbúar. Nánari upplýsingar um  
Fjallabyggð er að finna á heimasíðunni www.fjallabyggd.is
Gildi skólasamfélagsins í Fjallabyggð eru:  
Kraftur - Sköpun - Lífsgleði
Leitað er eftir einstaklingi sem er tilbúinn til að viðhalda og 
byggja upp öflugt skólasamfélag af dugnaði og atorku sam-
kvæmt gildandi fræðslustefnu, með virðingu, metnað og gleði 
að leiðarljósi. 

Helstu verkefni og ábyrgð: 

í samræmi við fræðslustefnu sveitarfélagsins, aðalnámskrá 
grunnskóla og lög um grunnskóla. 

 
þróun og vinnutilhögun.

frístundastarf skólans, íþróttafélaga og tónlistarskólans í 
klukkustund að loknum skóladegi nemenda í 1.-4.bekk, í sam-
vinnu við deildarstjóra fræðslu-, frístunda og menningarmála 
sem er ábyrgðaraðili Frístundar. 

 
er skólavistun nemenda í 1.-4.bekk að lokinni Frístund til  
kl. 16.00 á starfstíma skóla. 

Menntunar- og hæfnikröfur:

í grunnskóla. 

 menntunarfræða eða farsæl stjórnunarreynsla.

áætlanagerð.

fræðslustefnu Fjallabyggðar.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Samninganefndar sveitar-
félaga (SNS) og Skólastjórafélags Íslands (SÍ). Næsti yfirmaður 
er deildarstjóri fræðslu-, frístunda- og menningarmála. 

Umsóknarfrestur er til 1. ágúst nk.  
Umsóknum skal skila á netfangið fjallabyggd@fjallabyggd.is. 
Með umsókn skal skila starfsferilskrá, nöfnum 2 umsagnaraðila, 
stuttri kynningu á umsækjanda og greinargerð þar sem  
umsækjandi gerir grein fyrir sýn sinni á skólamál og faglegri 
reynslu og getu sem nýtist í starfi. Umsækjandi þarf að veita 
leyfi til upplýsingaöflunar úr sakaskrá.

Upplýsingar eru veittar í gegnum netfangið  
fjallabyggd@fjallabyggd.is til 25. júlí en eftir það veitir  

menningarmála upplýsingar í síma  464 9100 og  844 5819 eða  
í gegnum netfangið rikey@fjallabyggd.is 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 

eða auglýsa stöðuna að nýju.

LÆKNA     STÖÐIN

Spennandi dagvinnustarf fyrir 
hjúkrunarfræðing
Starfið felst aðallega í að standa aðgerðir á skurðstofum, frágangi og meðhöndlun á verkfærum 
og umönnun sjúklinga. Starfið er mjög fjölbreytt í hröðu umhverfi. Starfið fer fram á dagvinnutíma 
alla virka daga og starfshlutfall er 60–80%. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • BS-próf í hjúkrunarfræði 

 • Reynsla af vinnu á skurðstofu eða sérmenntun í skurðhjúkrunarfræði er kostur

 • Við leitum að jákvæðum og drífandi einstaklingi með góða nærveru

 • Starfið hentar vel fyrir þau sem eru skipulögð og þrífast í hröðu og fjölbreyttu umhverfi

Um okkur
Hjá Læknastöðinni í Orkuhúsinu starfa rúmlega 50 manns og sérhæfing okkar er bæklunar- 
lækningar. Árlega leita til okkar rúmlega 20.000 einstaklingar og við gerum um 5.000 aðgerðir á ári. 
Við leggjum metnað okkar í að veita sem besta þjónustu og bjóðum upp á líflegt og gefandi 
starfsumhverfi.

Nánari upplýsingar veitir Dagný Jónsdóttir framkvæmdastjóri í síma 520 0100. 

Umsóknarfrestur er til og með 30. júlí 2018. 

Umsókn með starfsferilskrá og kynningarbréfi sendist á dagnyj@orkuhusid.is 

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. 

Allar umsóknir eru geymdar í 6 mánuði frá því þær berast en eftir þann tíma er þeim eytt. 
Haft verður samband við umsækjendur ef fleiri störf losna á tímabilinu. 
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kopavogur.is

Kópavogsbær

   

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Ýmis störf

· Starfsmaður hjá Sundlaug Kópavogs - Karl.

· Starfsmaður í Þjónustumiðstöð við almenna   
 þjónustu.  

· Verkefnastjóri fræðslu og miðlunar. 

 Grunnskólar

· Aðstoðarforstöðumaður frístundar í   
 Hörðuvallaskóla.  

· Aðstoðarmatreiðslumaður í Kópavogsskóla.  

· Bókasafns- og upplýsingafræðingur í   
 Álfhólsskóla. 

· Forfallakennari í Hörðuvallaskóla. 

· Frístundaleiðbeinendur í dægradvöl   
 Hörðuvallaskóla. 

· Frístundaleiðbeinendur í Vatnendaskóla. 

· Íþróttakennari í Álfhólsskóla. 

· Íþróttakennari í Hörðuvallaskóla. 

· Kennari í forfallakennslu í Snælandsskóla. 

· Kennari í hönnun og smíði í Vatnsendaskóla. 

· Kennari í Kópavogsskóla. 

· Skólaliðar í Hörðuvallaskóla. 

· Skólaliði í Kópavogsskóla. 

· Skólastjóri í Smáraskóla.

· Starfsmenn í íþróttahúsi Vatnsendaskóla. 

· Stuðningsfulltrúi í Álfhólsskóla. 

· Umsjónarkennari á miðstig í Álfhólsskóla. 

· Umsjónarkennari á miðstig í Vatnsendaskóla. 

  Leikskólar

· Aðstoðarmatráður í Kópahvol.  

· Deildarstjóri í Fífusölum. 

· Deildarstjóri í Kópahvol. 

· Deildarstjóri í Rjúpnahæð. 

· Laus afleysingastaða deildarstjóra í Sólhvörfum. 

· Leikskólakennari í Arnarsmára. 

· Leikskólakennari í Álfatúni.

· Leikskólakennari í Dal. 

· Leikskólakennari í Efstahjalla. 

· Leikskólakennari í Kópahvoli. 

· Leikskólakennari í Marbakka. 

· Leikskólakennari í Núp. 

· Leikskólakennari/þroskaþjálfi í Efstahjalla. 

· Leikskólasérkennari í Kópahvol. 

· Leikskólasérkennari, þroskaþjálfi í Marbakka. 

· Leikskólasérkennari, þroskaþjálfi í Sólhvörfum. 

· Matráður í Kópahvol. 

· Starfsfólk í Núp. 

· Starfsmaður sérkennslu í Læk. 

· Þroskaþjálfi/leikskólasérkennari í Álfatúni.  

Velferðarsvið

· Deildarstjóri á heimili fyrir fatlað fólk. 

· Sérkennari/þroskaþjálfi í sérdeild einhverfra.

· Starfsmaður á áfangaheimili fyrir fatlað fólk. 

· Þroskaþjálfi á áfangaheimili 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.

Starf sérfræðings á skrifstofu 
stefnumótunar og fjárlagagerðar

Auglýst er laust til umsóknar starf sérfræðings  
á skrifstofu stefnumótunar og fjárlagagerðar í
mennta- og menningarmálaráðuneyti. 

�������	

����������������������������	��������
menntamalaraduneyti.is.

Umsóknarfrestur er til og með 8. ágúst 2018.

Má bjóða þér að taka þátt  
í metnaðarfullu skólastarfi.
Má bjóða þér að vera hluti af góðum og öflugum starfs- 
mannahópi sem vinnur saman að því að mæta ólíkum 
einstaklingum í krefjandi verkefnum.
Lágafellsskóli í Mosfellsbæ er heildstæður grunnskóli sem 
vinnur í anda Uppbyggingarstefnunnar. Starfsemi skólans 
fer fram í tveimur byggingum þar sem 1. - 2. bekkur er 
staðsettur í útibúi skólans, Höfðabergi,  ásamt 5 ára 
leikskóladeildum.

Laus störf til umsóknar:
Umsjónarkennarastaða á miðstigi, 100% starfshlutfall.

Umsjónarkennarastaða á unglingastigi, 100% starfshlut-
fall. Kennslugreinar íslenska og náttúrufræði.

Íslensku- og stærðfræðikennsla á unglingastigi,  
80% starfshlutfall.

Deildarstjórastaða á leikskóladeild 5 ára barna í 
Höfðabergi. Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem 
fyrst og eigi síðar en 1.október.

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttar-félags. Upplýsingar 
veitir Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri í síma 8968230. 
Nánari upplýsingar um störfin má sjá á www.mos.is. 
Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og 
umsagnaraðila sendist rafrænt á netfangið johannam@
lagafellsskoli.is.

Umsóknarfrestur um stöðurnar er til 29. júlí 2018.

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um.

VÍS auglýsir til sölu Sæfara SK-100 (2512) sem sökk í Skagafirði 
þ. 21. maí sl. Báturinn selst í því ástandi sem hann er í. Áhuga–
sömum er bent á að kynna sér ástand hans ítarlega. Báturinn er 
staðsettur á Sauðárkróki.

Úr skipaskrá: Smíðaár: 2001 | Skráningarlengd: 7,69 | Mesta lengd: 
8,62 | Breidd: 2,48 | Brúttórúmlestir: 5,44 | Smíðastöð: Knörr

Nánari upplýsingar um skoðun á skipinu veitir Hallmundur 
Hallgrímsson í síma 560-5000 eða á hallmh@vis.is

Tilboðum skal skilað á tilboðsvef VÍS (utbod.vis.is) fyrir kl. 12:00 
þriðjudaginn 17. júlí. Skilmálar vefsins gilda, en athugið að ekki er 
greiddur VSK vegna kaupa á bátum.

Bátur til sölu

Umhverfismat samgönguáætlunar 
2019-2033 til kynningar

Samgönguráð auglýsir hér með umhverfismat tillögu 
að samgönguáætlun 2019-2033 til kynningar í sam- 
ræmi við lög nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana. 
Tillaga samgönguráðs að samgönguáætlun er unnin í 
samræmi við lög nr. 33/2008 um samgönguáætlun. 
Þar er mörkuð stefna og markmið fyrir allar greinar 
samgangna næstu fimmtán árin. Með umhverfismatinu 
hafa verið skilgreind helstu áhrif sem kunna að verða 
vegna samgönguáætlunar og aðgerðir sem ráðast 
þarf í til að tryggja að dregið verði úr líklegum 
neikvæðum umhverfisáhrifum samgönguáætlunar.
Umhverfismat samgönguáætlunar er kynnt á vef 
samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins og á 
samráðsgáttinni www.samradsgatt.island.is. 
Umhverfismat samgönguáætlunar ásamt drögum að 
samgönguáætlun liggur einnig frammi til kynningar 
hjá eftirtöldum samgöngustofnunum:  
 - Samgöngustofu, Ármúla 2, 108 Reykjavík
 - Vegagerðinni, Borgartúni 5-7, 105 Reykjavík 
Frestur til að gera athugasemdir við drögin og 
umhverfismat samgönguáætlunar er til og með 
24. ágúst 2018. Athugasemdir skal senda gegnum 
samráðsgáttina www.samradsgatt.island.is. Einnig er 
unnt að senda athugasemdir bréfleiðis, merktar 
Umhverfismat, á samgöngu- og sveitarstjórnar-
ráðuneytið, Sölvhólsgötu 7, 150 Reykjavík eða með 
tölvupósti á netfangið samgongurad@srn.is. 

Samgönguráð

ERTU Í LEIT AÐ DRAUMASTARFINU?    

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is
Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Útboð
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Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum „VEV-
2018-20 Grundarfjörður endurnýjun kaldavatnsveitu“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu 
Orkuveitunnar frá Þriðjudeginum 17.07.2018 https://
www.or.is/utbod 

Tilboð verða opnuð hjá Veitum ohf., Bæjarhálsi 1, 110 
Reykjavík, þriðjudaginn 31.07.2018 kl. 10:30

VEV-2018-20 14.07.2018

Veitur ohf., óska eftir  
tilboðum í útboðsverkefnið:

GRUNDARFJÖRÐUR 
ENDURNÝJUN 

KALDAVATNSVEITU

Útboð
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Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum 
„VEV-2018-21 Perlan endurnýjun kaldavatnsveitu og 
háspennu strengs“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu 
Orkuveitunnar frá Þriðjudeginum 17.07.2018 https://
www.or.is/utbod 

Tilboð verða opnuð hjá Veitum ohf., Bæjarhálsi 1, 110 
Reykjavík, þriðjudaginn 31.07.2018 kl. 11:00

VEV-2018-21 14.07.2018

Veitur ohf., óska eftir  
tilboðum í útboðsverkefnið:

PERLAN 
ENDURNÝJUN 

KALDAVATNSVEITU OG 
HÁSPENNUSTRENGS 

kopavogur.is

ÚTBOÐ

Sorphirða Kópavogsbæ  
2018 - 2021

Bæjarsjóður Kópavogs  óskar eftir tilboðum í verkið  
Sorphirða Kópavogsbæ 2018 – 2021. Verkið fellst í tæm- 
ingu á sorp- og endurvinnsluílátum við íbúðarhúsnæði 
Kópavogi ásamt flutningi til móttökustöðvar.

Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.

Útboðsgögn fást send frá og með mánudeginum  
16. júlí 2018.  

Sendið beiðni á kopavogur.sorphirduutbod2018@efla.is 
og gefið upp nafn samskiptaaðila í útboði, símanúmer og 
netfang.

Tilboðum skal skilað til EFLU verkfræðistofu, Höfðabakka 
9, Reykjavík fyrir kl 11.00 fimmtudaginn 23. ágúst  2018 og 
verða þau opnuð þar.

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

Vörubifreið með krókheysi og bílkrana,  
útboð nr. 14292

Bústaðavegur milli Kringlumýrar-brautar og 
Veðurstofuvegar. Göngu- og hjólastígar,  
útboð 14295.

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

ÚTBOÐ

Vetrarþjónusta göngu- og hjólaleiða 

í Garðabæ 2018-2021

Garðabær óskar eftir tilboðum í vetrarþjónustu 
göngu- og hjólaleiða í Garðabæ 2018-2021.
Í verkinu felst snjóruðningur og hálkuvörn 
á helstu göngu- og hjólaleiðum í Garðabæ.

Helstu magntölur eru:

Stígar í fyrsta forgangi: 32 km

Stígar í öðrum forgangi: 14 km

Útboðsgögn er hægt að nálgast endurgjalds-
laust á vef Garðabæjar, gardabaer.is.

Opnun tilboða: Þriðjudaginn 28. ágúst 2018 

kl. 11:00, hjá Mannviti í Urðarhvarfi 6, 203 
Kópavogi.

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

ERTU Í LEIT AÐ DRAUMASTARFINU?    

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is
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Með þér alla leið 569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Stór íbúð með aukaherbergi í risi 
Geymsla í kjallara 
Endurnýjuð íbúð 
Alls 135,4 fm 

58,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Eskihlíð 16b

s. 775 1515

105 Reykjavík

3ja herbergja íbúð,  
94,4 fm á þriðju hæð  
Útsýni 
Uppgerð íbúð 

54,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Grettisgata 46

s. 775 1515

101 Reykjavík

Risíbúð með 2 svefnherbergjum 
Baðherbergi með baðkari 
���������	
���������������

20,5 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Melholt 6

s. 775 1515

220 Hafnarfjörður

121,1 fm íbúð á efstu hæð 
Góð og mikil lofthæð 
2 svefnherbergi 
Stæði í bílageymslu

67,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Garðatorg 6 íbúð 306

s. 775 1515

210 Garðabær

137 fm íbúð á 1. hæð 
Lyfta, stæði í bílageymslu 
Gólfhiti, tvö baðherbergi

89,5 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vatnsstígur 20

s. 775 1515

101 Reykjavík

Glæsilegt einbýlishús alls 259,1 fm á 
einstakri útsýnislóð innst í botnlanga  
í Kópavogi 
Sérsmíðaðar innréttingar - granít borðplötur 
Heitur pottur og góður pallur

149,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fagraþing

s. 775 1515

203 Kópavogur

Íbúð á þriðju hæð að stærð 107,8 fm 
Íbúðin er í stigagangi næst Laugardalnum 
Sigvaldahús  - Þrjú svefnherbergi 
Góðar suður svalir 
Laugardalurinn í göngufæri

45,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Álfheimar 54

s. 845 8958

104 Reykjavík

3ja herbergja íbúð á 1 hæð 
Alls 107 fm 
Þvottahús innan íbúðar 
Sérgeymsla í kjallara

39,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Suðurhvammur

s. 695 5520

220 Hafnarfjörður

Íbúð á efstu hæð, 2ja herbegja 
Svalir með útsýni 
Uppgerð íbúð

28,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hraunbær 176

s. 775 1515

110 Reykjavík

Skemmtilegt 3ja herbergja
95,6 fm auk um 4 fm sérgeymslu í kjallara
Sérinngangur af svölum
���������������	���������	��
Frábær staðsetning við grænt svæði
Alveg við leikskóla
Sólstofa og suður svalir

37,9 millj.Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Frostafold 83

s. 773 6000

112 Reykjavík

148,5 fm Íbúð á jarðhæð með palli 
Heitur pottur 
Glæsileg íbúð 
Stæði í bílageymslu 

85,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skógarvegur 12

s. 775 1515

103 Reykjavík

Glæsilegt raðhús með tvöföldum bílskúr á 
��
�����������
���!��"������#
Skráð 235,4 fm auk um 60 óskráðra fm 
Nýtt eldhús og mikil lofthæð.  
Fallegur garður við grænt svæði. 
$����	���������	��#�!�����������
���������#
Þvottahús og mjög góðar geymslur.

84,9 millj.Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Funafold 24

s. 773 6000

112 Reykjavík

Opið hús 
miðv. 18.júlí 
kl. 17:00 - 17:20

Opið hús 
þriðj. 17.júlí 
kl. 17:30 - 18:00

Opið hús 
þriðj. 17.júlí 
kl. 17:15 - 17:45 

Opið hús 
miðv. 18.júlí 
kl. 18:00 - 18:30

Opið hús 
mán 16.júlí 
kl. 17:00 - 17:30

Heillandi mikið endurnýjað parhús á 
hornlóð 115 fm og möguleiki á stækkun 
%���������������	
����������
	�
Nýtt glæsilegt eldhús og gestasnyrting 
Mjög opið og bjart og mikil lofthæð í stofu 
Góð tenging við stóran fallegan garð 
Þvottahús með aukainngangi

62,9 millj.Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Aratún 26

s. 773 6000

210 Garðabær

176 fm glæsileg íbúð - sjávarútsýni  
3 svefnherbergi, suðursvalir 
Stæði í bílageymslu 

Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vatnsstígur 16

s. 775 1515

101 Reykjavík

2ja herbergja íbúð í kjallara 
Endurnýjuð íbúð, rúmgott svefnherbergi 
Miðsvæðis í póstnúmeri 108

28,5 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Safamýri 83

s. 775 1515

108 Reykjavík



Brynjar Guðlaugsson
brynjar@studlaberg.is
896 5464

Guðbjörg Pétursdóttir
gugga@studlaberg.is

Halldór Magnússon
dori@studlaberg.is
863 4495

Haraldur Guðmundsson
halli@studlaberg.is
661 9391

Guðlaugur H. Guðlaugsson
laugi@studlaberg.is
863 0100

Til leigu atvinnuhúsnæði 
við Funatröð.

Um er að ræða atvinnuhúsnæði 
á Ásbrúarsvæðinu, aðeins 8 
mínútna akstur frá Leifsstöð. 
Í dag eru lausir um 2250 fm í 
eigninni.

Upplýsingar veitir Brynjar 
í síma 8965464 eða tölvupósti 
brynjar@studlaberg.is

Til leigu atvinnuhúsnæði 
við Stapabraut.

Um er að ræða atvinnuhúsnæði í 
Njarðvík við Reykjanesbraut. 
Í húsinu var áður smíðaverkstæði 
en eignin hentar vel í allskonar 
þjónustu, aðeins 25 mínútna 
akstur til Reykjavíkur.

Upplýsingar veitir Brynjar 
í síma 8965464 eða tölvupósti 
brynjar@studlaberg.is

Til leigu atvinnuhúsnæði 
í Grófinni.

Um er að ræða 375 fm 
atvinnhúsnæði í Grófinni í 
Keflavík. Stutt er á flugvallar-
væðið frá Grófinni. Húsnæðið 
hentar vel í ýmsa starfsemi. 

Upplýsingar veitir Brynjar 
í síma 8965464 eða tölvupósti 
brynjar@studlaberg.is

GRÓFIN

STAPABRAUT

FUNATRÖÐ

frá 900 fm

alls 1.289 fm

frá 375 fm

Til leigu atvinnuhúsnæði á Suðurnesjum

KEFLAVÍK

NJARÐVÍK

ÁSBRÚ



Upplýsingar veita: 
Brynjar / brynjar@studlaberg.is  
Guðlaugur / laugi@studlaberg.is

Hafnargata 20 · 230 Reykjanesbæ · 420 4000 · studlaberg@studlaberg.is

GLÆSILEGT 
GISTIHEIMILI

GÓÐ EIGN Í 
REYKJANESBÆ

Glæsilegt gistiheimili við 
Stafnes nálægt Sandgerði
Um er að ræða 202 fm einbýlishús 
á þremur hæðum ásamt 30 fm 
gestahúsi. Eignin stendur á 3.500 fm 
eignarlóð með útsýni til sjávar.

Hótel/gistiheimili við 
Reykjanesveg í Reykjanesbæ
Um er að ræða 565,3 fm hús á 
þremur hæðum, aðeins er búið 
að taka hluta af eigninni í notkun 
undir gistiheimili. Möguleiki á 20+ 
herbergjum.

Verð 
62.000.000

Verð 
130.000.000

Heiðarbær í Sandgerði

Hótel miðsvæðis í Reykjanesbæ

Spennandi eignir til sölu

Gónhóll / Njarðvík
Raðhús á góðum stað við Gónhól í 
Njarðvík. Um er að ræða 4ra herbergja 
162 fm þar af 24 fm bílskúr. Búið að 
endurnýja lagnir og þak.

Fitjás / Njarðvík
Einbýlishús á frábæru verði við Fitjás 
í Njarðvík. Um er að ræða fimm 
herbergja 180 fm hús þar af 33 fm 
bílskúr. Eignin var standsett 2016.

Lindartún / Garði
Parhús við Lindartún í Garði. Um er 
að ræða vandað 3ja herbergja 130 fm 
parhús þar af 40 fm bílskúr. Frábær 
staðsetning innst í botngötu.

Sumarhús
Sumarhús í Vesturhóp í Húnaþingi 
vestra. Glæsilegur bústaður sem er 
nýlega standsettur og er kynntur 
með rafmagni. Um 200 km akstur frá 
Reykjavík.

47.400.000 56.900.000 36.600.000 25.900.000

Upplýsingar veita: 
Brynjar / brynjar@studlaberg.is  
Guðlaugur / laugi@studlaberg.is

Upplýsingar veitir: 
Brynjar / brynjar@studlaberg.is 

Upplýsingar veita:
Halldór / dori@studlaberg.is 
Haraldur / halli@studlaberg.is

Upplýsingar veitir:
Halldór / dori@studlaberg.is Upplýsingar veitir:

Halldór / dori@studlaberg.is 



Með þér alla leið 569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Glæsilegt og einstaklega vel skipulagt 127 fm heilsárshús á stóru eignarlandi 
með miklu útsýni í landi Syðri-Brúar í Grímsnesi. Heitt vatn og rafmagn.
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Umfangsmikil ræktun á lóðinni sem er komin vel af stað en alls er um  
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læst hlið er að svæðinu.
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Einstök og vel smíðuð eign. 

Pantið söluskoðun.

 
Lækjarbrekka Syðri Brú 

Verð: 47,6 millj.

Q'���	��((���	�������	�	�Y� 

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
���Z�	=������#	� sími: 695 5520

Pálsbúð 17 og Gissurarbúð 4, Þorlákshöfn:
Opið hús: Þriðjudaginn 17. júlí kl. 18.00-18.30.
Til sölu falleg 5 herbergja einbýlishús á einni hæð með inn-
byggðum bílskúr. Stærð 192 fm. þar af er íbúðarhluti 141 fm. 
og innbyggður bílskúr 51 fm. Burðavirki húsanna er úr timbri. 
Útveggir eru klæddir að utan með ljósu og dökkbrúnu steni. 
Eignirnar skilast á byggingarstigi 5, tilbúið til innréttingar. 
Hægt að fá þau fullkláruð. Pálsbúð 17 er tilbúin til afhending-
ar og Gissurarbúð 4 verður tilbúin í september. 
Verð: 45,9 milljónir.

Pálsbúð 25, Þorlákshöfn:
Opið hús: Þriðjudaginn 17. júlí kl. 17.30-18.00.
Til sölu vel skipulagt einbýlishús með innbyggðum tvöföldum 
bílskúr. Stærð hússins er 260 fm. þar af er íbúðarhluti 194,1 
fm. og bílskúr 65,9 fm. Í húsinu eru 3- 4 svefnherbergi.  
Burðavirki hússins er úr steypu. Eignin skilast á byggingar- 
stigi 5, tilbúið til innréttingar. Frábær staðsetning með fallegu 
útsýni í jaðri Búðarhverfis. Eignin er tilbúin til afhendingar.
Verð: 56,8 milljónir

Allar nánari upplýsingar veitir Hólmar Björn Sigþórsson í  
námi til löggildingar fasteignasala í síma: 893 3276 eða  
holmar@ helgafellfasteignasala.is 

Hólmar Björn Sigþórsson
Lögg. fasteigna- og skipasali

gsm 893 3276

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Skrifstofuhluti vinnubúða við Búðarhálsstöð sem samanstanda af 21 einingu sem eru á tveimur hæðum, 2x10 einingar hvor hæð auk anddyris og geymslu sem eru að ígildi 
um 1 eining. Skrifstofuhlutinn samanstendur af átta stærri skrifstofum/fundarrýmum (9,4-13,5 fm) og tuttugu öðrum skrifstofum (6,4 fm) sem skiptast á milli hæða.

Snyrtingar eru á báðum hæðum ásamt stigagangi fyrir miðju og á neðri hæð er borðkrókur með kaffiaðstöðu, ræstiherbergi, inngangur og geymslurými tengt inngangi. 
Byggingin er því um 390 m2.  Flatarmál án inngangseiningar og geymslu er 373 m2. Geymsla og inngangur er áætlaður 15-18 m2

Vinnubúðirnar seljast án innbús.

Allar upplýsingar veitir: Oscar Clausen
Löggiltur Fasteignasali/Viðskiptafræðingur
Símanúmer 861 8466 - oc@domusnova.is

Til sölu!

SÉRLEGA GLÆSILEG OG  
MIKIÐ ENDURNÝJUÐ EIGN

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Hraunbær 198, 110 Reykjavík
Sérlega glæsileg og mikið endurnýjuð 72 fm 2ja herbergja 
íbúð á 1.hæð. Hér getur þú flutt beint inn. Búið er að klæða 
húsið að utan. 

Ásmundur Skeggjason fasteignasali tekur á móti ykkur, 
Gsm 895 3000.- 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS!  
sunnudaginn 15.07.2017 

á milli kl. 17 og 17:30 

 

ERTU Í LEIT AÐ DRAUMASTARFINU?    

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is


