
Atvinnuauglýsingar atvinna.frettabladid.is
Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@frettabladid.is 512 5426

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

sambærilega menntun

Áhugasamir sendi umsókn á halldorh@sminor.is eða skili slíkri á 
skrifstofu fyrirtækisins með upplýsingum um aldur, menntun og fyrri 
störf fyrir 3. ágúst. 

Umsóknareyðublöð sminor.is

FRAMTÍÐARSTÖRF
Verslanir Fríhafnarinnar

Vaktir eru breytilegar eftir starfshlutfalli
• 12 tíma vaktir 100% starfshlutfall 

• 8 tíma vaktir 67% starfshlutfall 

• 6 tíma vaktir 50% starfshlutfall 

Hæfniskröfur
• Góður sölumaður með ríka þjónustulund

• Reynsla af verslunarstörfum er kostur

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Gott vald á íslenskri og enskri tungu

Um er að ræða framtíðarstörf í verslunum 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.

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 heimasíðunni.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Fríhafnarinnar eru karlar jafnt sem konur hvattir til þess að sækja um störfin hjá fyrirtækinu.

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ 12. ÁGÚST 2018

Umsækjendur skulu vera 20 ára eða eldri og geta hafið störf eigi síðar en 1. september nk.

Starfið felst í sölu og þjónustu við viðskiptavini og áfyllingum í verslunum. Unnið er í vaktavinnu og er bæði um fullt 
starf og hlutastörf að ræða.  

Við bjóðum fríar rútuferðir til og frá höfuðborgarsvæðinu. Umsóknum skal skilað inn rafrænt á 
www.dutyfree.is/atvinna.  

www.dutyfree.is

Sunnulækjarskóli
Við Sunnulækjarskóla á Selfossi 

er laus staða smíðakennara.

Í skólanum eru um 700 nemendur og þar er lögð 
áhersla á sveigjanlega og fjölbreytta kennsluhætti, 
einstaklingsmiðað nám, teymisvinnu kennara, ábyrgð 
nemenda og góða samvinnu allra sem að skólastarfinu 
koma. Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi 
Launanefndar Sveitarfélaga og viðkomandi stéttar- 
félags. Starfið hentar jafnt konum sem körlum.

Nánari upplýsingar má finna á vefsíðu skólans:  
http://www.sunnulaekjarskoli.is 

Umsóknarfrestur er til 5. ágúst 2018.

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu 
og umsagnaraðilum sendist Birgi Edwald, skólastjóra,  
birgir@sunnulaek.is eða Sunnulækjarskóli, 
Norðurhólum 1, 800 Selfoss. 

Skólastjóri



Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6960 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Menntun sem nýtist í starfi.
Reynsla af stjórnun og rekstri skilyrði.
Reynsla af breytingastjórnun æskileg.
Leiðtogahæfni og færni í mannlegum samskiptum.
Frumkvæði, skipulögð vinnubrögð og lausnamiðuð hugsun.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Umsóknarfrestur

10. ágúst 

Starfssvið:
Daglegur rekstur og stjórnun fyrirtækisins.
Ábyrgð á fjármálum, áætlunum og eftirfylgni.
Stjórnun starfsmanna og uppbygging fyrirtækjamenningar.
Samskipti og samstarf við hagaðila.
Eftirfylgni með stefnu og ákvörðunum stjórnar.

Capacent — leiðir til árangurs

Herjólfur hefur verið heiti á þremur ferjum sem gengið hafa á milli Heimaeyjar í Vestmannaeyjum og Þorlákshafnar, og 
seinna meir Landeyjahafnar. Núverandi Herjólfur, sá þriðji í röðinni, gengur á milli Vestmannaeyja og Landeyjahafnar. Hann 
var tekinn í notkun árið 1992, og var þar um að ræða margfalt stærra og hraðskreiðara skip en það sem á undan gekk. Hann 
tekur um 60 fólksbíla og allt að 388 farþega. Nýtt félag í eigu Vestmannaeyjabæjar hefur verið stofnað um rekstur Herjólfs 
og mun félagið taka yfir rekstur skipsins þegar nýr Herjólfur, sá fjórði, kemur til landsins í lok nóvember. Ráðning í starf 
framkvæmdastjóra Herjólfs er háð skilyrðum um búsetu í Vestmannaeyjum.

Herjólfur - Framkvæmdastjóri

FJÁRHAGSBÓKARI HJÁ PENNANUM

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 14b, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2
Flugstöð Leifs Eiríkssonar

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Penninn óskar eftir fjárhagsbókara í fullt starf á skrifstofu Pennans, Skeifunni 10.

Vinsamlegast sækið um starfið á heimasíðu Pennans Eymundsson: 
https://www.penninn.is/is/laus-storf 
Umsóknarfrestur er til og með 6. ágúst nk.

• Menntun í viðskiptafræði eða haldgóð reynsla 
af bókhaldsstörfum

• Mjög góð færni og skilningur í bókun fjárhagsbókhalds 
• Góð almenn tölvukunnátta. Þekking á Navision er kostur 
• Frumkvæði í starfi, nákvæmni og öguð vinnubrögð skilyrði 
• Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í mannlegum samskiptum

• Bókun kostnaðar í fjárhag 
• Bókun bankareikninga 
• Mánaðarleg uppgjörsvinna 
• Afstemmingar 
• Önnur tilfallandi verkefni innan sviðsins

HÆFNISKRÖFURSTARFSSVIÐ



Heilbrigðisstofnun 
Norðurlands tók til starfa 
þann 1. október 2014 við 
sameiningu heilbrigðisstofnana 
á Norðurlandi annarra en 
Sjúkrahússins á Akureyri 
og nokkurra hjúkrunar- 
og dvalarheimila. Þær 
starfseiningar sem mynda 
Heilbrigðisstofnun Norður-
lands eru eftirfarandi: 
Heilbrigðisstofnun 
Þingeyinga, Heilsugæslan 
á Akureyri, Heilsugæslan á 
Dalvík, Heilbrigðisstofnunin 
Fjallabyggð, Heilbrigðis-
stofnunin Sauðárkróki og 
Heilbrigðisstofnunin Blönduósi. 
 
Starfsmannafjöldi er rúmlega 
520 talsins.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6952 

Menntunar og hæfniskröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi, meistarapróf er kostur.
Reynsla af sambærilegu starfi er skilyrði.
Reynsla af umbótaverkefnum, teymisvinnu 
og breytingastjórnun er kostur.
Þekking og/eða reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu er kostur.
Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.
Framúrskarandi leiðtoga- og samskiptahæfileikar.
Sjálfstæði, góð skipulagshæfni og færni til að vinna í hóp.
Þekking á HR hluta Oracle er kostur.
Þekking á upplýsingatæknimálum er kostur.
Áreiðanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•

Umsóknarfrestur

13. ágúst 

Helstu verkefni og ábyrgð:
Umsjón með ráðningum og starfslokum starfsmanna 
í samráði við stjórnendur.
Umsjón og ábyrgð á launaútreikningum 
og frávikagreiningu launa.
Umsjón með greiningu starfa, starfsþróunar- og 
fræðslumálum.
Ráðgjöf til stjórnenda og starfsmanna.
Túlkun kjarasamninga og réttindi starfsmanna.
Samskipti við stéttarfélög og þátttaka í samningagerð.
Þátttaka í áætlunargerð og rekstri.
Innleiðing nýjunga.

Capacent — leiðir til árangurs

Heilbrigðisstofnun Norðurlands óskar eftir að ráða mannauðsstjóra til starfa. Mannauðsstjóri leiðir daglegan rekstur, 
uppbyggingu og þróun mannauðsmála í samstarfi við sviðsstjóra, deildastjóra og framkvæmdastjórn. Um er að ræða 
spennandi starf á miklum uppbyggingartímum. Mögulegt er að sinna starfinu frá hvaða meginstarfstöð HSN sem er. 
Óskað er eftir að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.

Mannauðsstjóri

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðeigandi stéttarfélag hafa gert. 
Starfið er veitt til 3 ára. Heilbrigðisstofnun Norðurlands er reyklaus vinnustaður.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/radningar/storf/herjolfur 

Óskað er eftir umsóknum 
um störf þjónustufulltrúa í landi 
Starfssvið
Verksvið þjónustufulltrúa er svörun fyrirspurna, sala og 
bókanir ferða í Herjólf. Þjónustufulltrúar sjá um að svara 
fyrirspurnum sem berast í gegnum vef og/eða síma.

Umsóknarfrestur

23. ágúst 

Óskað er eftir umsóknum 
um eftirfarandi störf um borð í skipinu 
Stýrimenn
Krafist er nauðsynlegra réttinda 
til starfa sem stýrimaður á skipinu. 
Vélstjórar
Krafist er nauðsynlegra réttinda 
til starfa sem vélstjóri á skipinu. 
Almenn störf á skipi
Almennir starfsmenn á Herjólfi annast þjónustu við 
viðskiptavini skipsins, móttöku á farmi og farartækjum, 
landfestar skips, þjónustu í kaffiteríu, þrif, ofl.

Capacent — leiðir til árangurs

Herjólfur hefur verið heiti á þremur ferjum sem gengið hafa á milli Heimaeyjar í Vestmannaeyjum og Þorlákshafnar, og seinna 
meir Landeyjahafnar. Núverandi Herjólfur, sá þriðji í röðinni, gengur á milli Vestmannaeyja og Landeyjahafnar. Hann var 
tekinn í notkun árið 1992, og var þar um að ræða margfalt stærra og hraðskreiðara skip en það sem á undan gekk. Hann tekur 
um 60 fólksbíla og allt að 388 farþega.  Nýtt félag í eigu Vestmannaeyjabæjar hefur verið stofnað um rekstur Herjólfs og mun 
félagið taka yfir rekstur skipsins þegar nýr Herjólfur, sá fjórði, kemur til landsins í lok nóvember. Reiknað er með að ráða 3 
áhafnir á nýtt skip og mun hverjum starfsdegi verða skipt á tvær vaktir. 

Herjólfur - Ýmis störf

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið www.capacent.is

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

ATVINNUAUGLÝSINGAR  3 L AU G A R DAG U R   2 8 .  J Ú L Í  2 0 1 8



Löður leitar eftir að ráða rafvirkja/tæknimann í 100% starf.  
Um framtíðarstarf er að ræða og leitum við eftir öflugum og ábyrgum einstaklingi með góða reynslu. 
Löður rekur 15 bílaþvottastöðvar.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Linda B. Jónsdóttir  í síma 568 0000. 

Umsóknarfrestur er til og með 27. ágúst 2018 og eru umsækjendur beðnir að 
senda umsókn á netfangið linda@lodur.is

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

Allar umsóknir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál 

Starfssvið: 
 Eftirlit með þvottastöðvum
 Almennt viðhald
 Uppsetning á nýjum vélum 
 Samskipti við þjónustuaðila
 Þjónusta við viðskiptavini 

Menntunar- og hæfniskröfur 
 Sveinspróf í rafvirkjun eða önnur sambærileg  

 menntun er skilyrði
 Reynsla af því að vinna með stýringar og  

 forritun á iðntölvum er kostur
 Góð þjónustulund og lipurð í  

 mannlegum samskiptum 
 Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi 

 Ökuréttindi  

Rafvirki/tæknimaður 

FYRIRTÆKIÐ ÞÚSUND FJALIR EHF. 
ÓSKAR LIÐSVEISLU Í AÐ MANNA 

EFTIRFARANDI STÖRF. 
Vana húsasmiði

Nema í húsamálun

Nema í múrverk

Starfsmann í þurrkdeild

Áhugasamir sendi ferilsskrá á retturmadur@gmail.com  
eða hringi í Björgvin 8977983 / Alex 7722301

Störf hjá ÍR
Íþróttafélag Reykjavíkur (ÍR) auglýsir laus störf til umsóknar.   
ÍR er eitt elsta íþróttafélag í Reykjavík. Skemmtilegir og 
krefjandi tímar eru framundan hjá félaginu þar sem stundaðar 
eru 12 íþróttagreinar í 10 deildum með um það bil 2800 iðkendur.

Framkvæmdastjóri
Framkvæmdastjóri ÍR hefur umsjón með daglegum rekstri  
félagsins, fjármálum ásamt mannvirkjum. Jafnframt því að vera 
yfirmaður skrifstofu og starfsmanna ÍR. Framkvæmdastjóri leiðir 
þjónustu við deildir félagsins, starfsmenn og félaga þeirra.  

Hæfniskröfur og menntun

 viðskiptafræði, rekstrarfræði eða lögfræði

Íþróttastjóri
Leitað er eftir öflugum og metnaðarfullum einstaklingi sem 
hefur brennandi áhuga á íþróttum og félagsstarfi. Starf 
íþróttastjóra er mjög fjölbreytt og skemmtilegt en viðkomandi 
einstaklingur sér um skipulag, utanumhald, daglega þjónustu, 
samskipti og upplýsingamiðlun i tengslum við íþróttastarf  
félagsins og deilda. Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri ÍR.

Hæfniskröfur:

fræði.

Umsóknir um störfin skal vera skrifleg og send á netfangið 
formadur@ir.is.  Umsóknarfrestur er til 12. ágúst næstkomandi. 

póst á formadur@ir.is

Leikskólabörnum fjölgar á Seltjarnarnesi og við stækkum leikskólann 
okkar. Við þurfum því að góðu fólki að halda til liðs við okkar frábæra 
hóp. Skólinn státar af metnaðarfullri starfsemi, ýmsum viðbótarkjörum 
og tilboði um námssamninga. Í leikskólastarfinu er lögð sérstök áhersla 
á tónlist og umhverfismennt.

Við óskum að ráða í eftirfarandi störf:

 • Deildarstjórar, fullt starf.

 • Leikskólakennarar, fullt starf.

 • Leikskólaleiðbeinendur, fullt starf.

Hafðu samband og heyrðu hvað við höfum upp á að bjóða! Hringið í Margréti eða 
Sonju (5959280 / 5959290) eða sendu tölvupóst á netföngin mandy@nesid.is eða 
sonja@nesid.is 

Umsókn ásamt fylgiskjölum er skilað á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar 
– undir www.seltjarnarnes.is – Störf í boði.

Umsóknarfrestur er til 12. ágúst næstkomandi.

Leikskóli Seltjarnarness

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru karlar jafnt sem konur 

hvött til að sækja um störf. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 

íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélaga og samþykktum Seltjarnar-

nesbæjar um launakjör starfsfólks Leikskóla Seltjarnarness.    



 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Félagsbústaðir hf. er sjálfstætt starfandi fasteignafyrirtæki í eigu Reykjavíkurborgar sem á, rekur og leigir 
út ríflega 2.500 íbúðir í Reykjavík. Skrifstofur félagsins eru staðsettar miðsvæðis í Reykjavík og hjá því 
starfa rúmlega 20 manns. Félagið er vottað í hóp framúrskarandi fyrirtækja á Íslandi 2017 af Credit Info. 
Nánari upplýsingar um félagið og starfsemi þess má finna á heimsíðunni www.felagsbustadir.is

Framkvæmdadeild Félagsbústaða telur 10 stöðugildi og ber ábyrgð á framkvæmdum og viðhaldi 
fasteigna félagsins ásamt áætlunargerð og verkefnisstjórnun. Nokkrar nýframkvæmdir á vegum 
fyrirtækisins eru í pípunum, auk stærri viðhaldsframkvæmda. Umfang framkvæmda sviðsins á síðasta ári 
var ríflega 1,5 milljarður og fer vaxandi. 

Vegna aukinna verkefna og áherslubreytinga óska Félagsbústaðir eftir að ráða í eftirfarandi störf í 
framkvæmdadeild félagsins. Leitað er að einstaklingum sem hafa til að bera frumkvæði og getu til að 
vinna sjálfstætt og hafa jafnframt góða samstarfshæfileika.

Deildarstjóri 
framkvæmdadeildar

Iðnaðarmaður/
verkstjóri 

Fasteignaumsjón

Starfs- og ábyrgðarsvið:
Dagleg stjórnun framkvæmdadeildar

Gerð framkvæmdaáætlunar og eftirfylgni með henni

Gerð langtímaáætlunar um viðhaldsþörf

Skilgreining verkferla og verkefna deildarinnar

Samhæfing við stefnu fyrirtækisins og    
   starfsemi annarra deilda

Þróun nýrra fasteignaverkefna

Ábyrgð og umsjón með gerð útboðsgagna og útboða

Samningar við verktaka, birgja og þjónustuaðila

Starfs- og ábyrgðarsvið:
Viðgerðir og viðhald eigna 

Verkstjórn og eftirlit með verklegum framkvæmdum

Samskipti við iðnaðarmenn og verktaka 

Yfirferð og samþykkt reikninga 

Samskipti við leigutaka og húsfélög

Mat á ástandi stærri eigna, viðhaldsþörf og   
   þátttaka í áætlunargerð

Önnur tilfallandi verkefni 

Starfs- og ábyrgðarsvið:
Móttaka á viðhaldsbeiðnum, skráning og   

   mat á viðbrögðum

Skoðun og sýning íbúða, úttekt á    
   ástandi þeirra og öryggi

Eftirlit og umsjón með eignum félagsins   
   og rekstri þeirra

Mat á ástandi stærri eigna, viðhaldsþörf og   
   þátttaka í áætlunargerð

Minniháttar viðgerðir og viðhald

Samskipti við leigutaka, verktaka, húsfélög   
   og þjónustuaðila

Önnur tilfallandi verkefni 

Menntun og hæfniskröfur:
Háskólamenntun á sviði verkfræði, viðskiptafræði eða  

   önnur sambærileg menntun

Reynsla af sambærilegu starfi s.s. rekstri fyrirtækja og/ 
   eða byggingarframkvæmda

Reynsla af stjórnunarstörfum og færni í mannlegum  
   samskiptum

Færni í notkun bókhaldskerfa og annarra   
   upplýsingakerfa sem nýtast í starfinu

Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli

Sjálfstæð, nákvæm og öguð vinnubrögð

Frumkvæði, fagmennska og drifkraftur

Menntun og hæfniskröfur:
Iðnmenntun, meistararéttindi er kostur 

Reynsla af sambærilegu starfi og/eða af    
   byggingarframkvæmdum 

Færni í mannlegum samskiptum 

Drifkraftur og skipulögð vinnubrögð 

Þarf að geta tileinkað sér færni í upplýsingakerfum 

Nákvæmni og samviskusemi 

Menntun og hæfniskröfur:
Reynsla af sambærilegu starfi 

Iðnmenntun og/eða fjölbreytt og víðtæk    
   starfsreynsla er kostur

Færni í mannlegum samskiptum 

Drifkraftur og skipulögð vinnubrögð 

Þarf að geta tileinkað sér færni í upplýsingakerfum 

Nákvæmni og samviskusemi 

Upplýsingar veita: 

Geirlaug Jóhannsdóttir - geirlaug@hagvangur.is 

Sverrir Briem - sverrir@hagvangur.is     

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 13. ágúst nk.

www.hagvangur.is

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!
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Skólastjóri - Húsaskóli

Skóla- og frístundasvið

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

Laus er til umsóknar staða skólastjóra við Húsaskóla frá og með 13. ágúst 2018.
Húsaskóli er í Dalhúsum 41 í Grafarvogi. Í skólanum eru um 165 nemendur í 1. - 7. bekk og 32 starfsmenn. Í skólanum er lögð 
áhersla á fjölbreytt vinnubrögð sem stuðla að jákvæðum liðsanda, vellíðan og árangri nemenda. Skólinn er að innleiða  
leiðsagnarnám og er í öflugri innleiðingu í upplýsingatækni. Skólinn er Grænfánaskóli og heilsueflandi skóli og vinnur 
samkvæmt áætlun Olweus um einelti. Í skólanum er unnið samkvæmt heildstæðri lestrarnálgun undir heitinu Læs náum við 
árangri. Skólahljómsveit Grafarvogs hefur aðsetur í Húsaskóla. Öflugt lærdómssamfélag er milli grunnskólanna í Grafarvogi.
Einkunnarorð Húsaskóla eru: Ábyrgð · Virðing · Vinátta · Starfsgleði · Samvinna. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Soffía Vagnsdóttir í síma 411-1111 og tölvupósti soffia.vagnsdottir@reykjavik.is

Markmið Húsaskóla er :
- Að veita góða, alhliða menntun og stuðla að þroska hvers   
 og eins nemanda.
- Að stuðla að góðri líðan nemenda.
- Að stuðla að góðu samstarfi við foreldra.
- Að leggja áherslu á jákvætt, faglegt starfsumhverfi 
 og starfsánægju.

Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem býr yfir  
frumkvæði, leiðtogahæfileikum og hefur góða fagþekkingu 
á skólastarfi og skólaþróun.

Helstu verkefni og ábyrgð
 Veita skólanum faglega forystu og móta framtíðarstefnu   

 hans innan ramma laga og reglugerða og í samræmi við   
 aðalnámskrá grunnskóla og stefnu Reykjavíkurborgar. 
 Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi   

 skólans. 
 Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s. ráðningum,  

 vinnutilhögun og starfsþróun. 
 Bera ábyrgð á samstarfi aðila skólasamfélagsins.

Hæfniskröfur
 Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
 Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á   

 grunnskólastigi.
 Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og þróunar í   

 skólastarfi.
 Stjórnunarhæfileikar.
 Færni í áætlanagerð og fjármálastjórnun.
 Færni til að leita nýrra leiða í skólastarfi og leiða   

 framsækna skólaþróun.
 Lipurð og hæfni í samskiptum.

 
 
Frekari upplýsingar um starfið
Laun eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og KÍ v/Skólastjórafélags Íslands.
Starfshlutfall: 100%

Umsóknarfrestur er til og með 9. ágúst 2018
Ráðningarform: Ótímabundin ráðning

Óskum eftir öflugu og 
góðu starfsfólki

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ.  Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af þessum gildum.

Helstu verkefni og ábyrgð
· Sala og þjónusta við viðskiptavini
· Framstilling á vöru og vörumeðhöndlun
· Umhirða búðar

Hæfniskröfur
· Reynsla af verslunarstörfum er kostur
· Jákvæðni og rík þjónustulund
· Góð hæfni í mannlegum samskiptum
· Almenn tölvukunnátta

Umsóknarfrestur er til og með 13. ágúst.
Umsækjandi skal hafa náð 20 ára aldri. Krafist er sakavottorðs.

Nánari upplýsingar veita: Guðrún Símonardóttir og Thelma Kristín Snorradóttir, starf@vinbudin.is, s. 560 7700

ÁTVR rekur 51 Vínbúð um allt land. Stefna ÁTVR er að vera eitt af fremstu þjónustufyrirtækjum landsins og fyrirmynd á sviði samfélagsábyrgðar.
Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn sé öruggur, heilsueflandi og skemmtilegur þar sem samskipti einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

Við leitum að jákvæðum, glaðlyndum og þjónustuliprum einstaklingum 
sem eru tilbúnir að veita framúrskarandi og ábyrga þjónustu.

VÍNBÚÐIRNAR Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

Melabraut 18 - 220 Hafnarfirði  - Sími 599-6000 

Ert þú í leit að framtíðarstarfi?
Við hjá Hópbílum óskum eftir að ráða  bifreiðarstjóra 

í líflegan og fjölbreyttan akstur hjá ferðaþjónustu fatlaðs 
fólks og aldraðra á höfuðborgarsvæðinu

Starfshlutfall: Fullt starf
Dagsetning ráðningar: Sem fyrst

Hæfniskröfur: Rúturéttindi (ökuréttindaflokkur D eða  D1). 

Íslenskukunnátta skilyrði. Rík þjónustulund og góð mannleg 
samskipti. Hreint sakavottorð.

Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um

Hægt er að senda inn umsóknir á 
hopbilar@hopbilar.is eða hafa samband við 

Ottó Sverrisson í síma 599 6082.

Fjarðabyggð
Fjölskyldusvið

STAÐA FRAMKVÆMDASTJÓRA 
HJÚKRUNARHEIMILA FJARÐA-

BYGGÐAR LAUS TIL UMSÓKNAR

Sveitarfélagið leitar að framkvæmdastjóra fyrir 
hjúkrunarheimili Fjarðabyggðar.
Starfið heyrir undir fjölskyldusvið og er stjórnandi hluti 
af teymi á sviði öldrunarmála. Framkvæmdastjóri ber 
ábyrgð á rekstri og þjónustu hjúkrunarheimilanna að 
Hulduhlíð og Uppsölum. Er yfirmaður starfsmanna í 
samræmi við skipurit stofnana og leiðir starf við up-
pbyggingu öldrunarþjónustu í sveitarfélaginu í samstarfi 
við félagsmálastjóra og félagsmálanefnd sem fer með 
stjórn hjúkrunarheimilanna.

Meðal helstu verkefna framkvæmdastjóra:
 Að stýra daglegri starfsemi og þjónustu heimilanna
 Fjármál og innkaup
 Eftirlit með faglegri þjónustu
 Mannauðsmál
 Samskipti við rekstraraðila starfseminnar, stjórn,  

 ráðuneyti,  samstarfsaðila og birgja 

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 Reynsla af stjórnun og rekstri
 Reynsla af því að leiða breytingar er æskileg
 Þekking á starfsemi öldrunarþjónustu er æskileg
 Frumkvæði og sjálfstæði
 Leiðtogafærni
 Hæfni til að leiða teymisstarf
 Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum

Í Fjarðabyggð eru rekin hjúkrunarheimilin Uppsalir á 
Fáskrúðsfirði og Hulduhlíð á Eskifirði með liðlega 40 
hjúkrunarrýmum. Framkvæmdastjóri mun m.a. vinna að 
hugmyndum um samlegð í öldrunarþjónustu 
Fjarðabyggðar og leita tækifæra í rekstri starfseminnar.  

Áhugasamir eru beðnir um að sækja um starfið 
ráðningarvef Fjarðabyggðar www.fjardabyggd.is og láta 
fylgja með kynningarbréf og ferilskrá með upplýsingum 
um menntun og reynslu sem nýtist í starfið samkvæmt 
auglýsingu þessari. 

Umsóknarfrestur er til og með 17. ágúst 2018.

Laun eru eftir kjarasamningum Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og viðsemjenda.  Karlar jafnt sem konur 
eru hvattir til að sækja um starfið.

Frekari upplýsingar veitir 
Helga Elísabet Beck Guðlaugsdóttir félagsmálastjóri.
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Hegðunarráðgjafi
á Fræðslusviði

Fræðslusvið Reykjanesbæjar óskar eftir að 
ráða hegðunarráðgjafa til starfa á sviðið.
Markmið þjónustunnar er að veita sérhæfða 
og einstaklingsmiðaða ráðgjöf í raun-
aðstæðum, sem byggir á viðurkenndum 
aðferðum. Hegðunarráðgjafi starfar í
þverfaglegu samstarfi við kennsluráðgjafa, 
sálfræðinga, talmeinafræðinga, starfsfólk
skóla, velferðarþjónustu og aðra sérfræðinga. 
Faglegt starfsumhverfi þar sem lögð er
áhersla á sjálfstæði, vönduð vinnubrögð, 
klínískar leiðbeiningar og að hagsmunir
nemenda séu hafðir að leiðarljósi.

Starfssvið hegðunarráðgjafa
• Sérhæfð og einstaklingsmiðuð ráðgjöf til  
    skóla vegna nemenda í leikskóla og yngri
    bekkjum grunnskóla sem eiga erfitt með að  
    taka virkan þátt í daglegu skólastarfi
• Bein athugun á börnum í leik- og  
    grunnskólum, þar sem stuðst er við  
    viðurkenndar aðferðir við kortlagningu  
    hegðunar (sbr. virknimat)
• Vinnur aðgerðaráætlun í samstarfi við  
    starfsfólk skóla og styður við innleiðingu og
    framkvæmd hennar
• Vinnur í þverfaglegu teymi skólaþjónustu

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun og reynsla á sviði kennslufræða,  
    sálfræði, uppeldis- og menntunarfræða eða
    önnur menntun sem nýtist í starfi og      
    tengist vinnu með börnum í skólaaðstæðum
• Yfirgripsmikil þekking og reynsla á sviði  
    árangursríkra uppeldis- og  
    hegðunarmótandi aðferða
• Góð skipulagshæfni, frumkvæði og  
    sjálfstæði í vinnubrögðum
• Lipurð í mannlegum samskiptum

Umsóknarfrestur er til og með 13. ágúst 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 

Grunnskóli Seltjarnarness 

 • Umsjónarkennara vantar í fullt starf frá 
  hausti 2018.
 
Nánari upplýsingar um störfin og skil umsókna 
má finna á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar 
www.seltjarnarnes.is – Störf í boði

Umsóknarfrestur er til 12. ágúst næstkomandi.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar 
eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störf. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélaga.  

Seltjarnarnesbær
Laus störf

seltjarnarnes.is

Starf sérfræðings á skrifstofu 
mennta- og vísindamála

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

Nánari upplýsingar er að finna á vef ráðuneytisins, 
menntamalaraduneyti.is.

Umsóknarfrestur er til og með 13. ágúst 2018

Lausar stöður í Langholtsskóla  
skólaárið 2018-2019

Framkvæmdastjóri fyrirtækjasviðs 
Arion banki leitar að stefnumiðuðum stjórnanda með framúrskarandi leiðtogahæfni 
og drifkraft til að leiða öflugan hóp reynslumikilla sérfræðinga á fjármálamarkaði. 
Framkvæmdastjóri fyrirtækjasviðs þarf að vera árangursdrifinn með traust 
tengslanet auk þess að hafa brennandi áhuga á fjármálamörkuðum og atvinnulífi 
hérlendis sem erlendis. 

Fyrirtækjasvið veitir stærri fyrirtækjum landsins alhliða fjármálaþjónustu. Undir sviðið 
heyra þrjú sérhæfð atvinnugreinateymi sem eru í tengslum við viðskiptavini bankans. 
Framkvæmdastjóri heyrir undir bankastjóra og situr í framkvæmdastjórn bankans. 

Fyrirtækjasvið Arion bankaarionbanki.is

Helstu verkefni
• Ábyrgð á rekstri og þróun sviðsins í   
  samræmi við stefnu bankans. 
• Að móta stefnu sviðsins og miðla þeirri 
  sýn til starfsfólks. 
• Að setja markmið og tryggja að verkefni 
  séu unnin í samræmi við áherslur. 
• Ábyrgð á að skapa sterka liðsheild 
  og tryggja að sviðið hafi á að skipa 
  starfsfólki sem býr yfir hæfni og 
  þekkingu sem þarf til að styðja við 
  sett markmið.

Hæfni og eiginleikar
• Yfirsýn, þekking og reynsla á 
   innlendum fyrirtækja- og fjármálamarkaði.
• Traust tengslanet. 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Leiðtogahæfni.
• Stjórnunarreynsla.
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar.
• Reynsla af rekstri og áætlanagerð.
• Mikil greiningarhæfni og 
  þekking á fjármálum fyrirtækja.

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

Sótt er um starfið á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 15. ágúst nk.

Arion banki er skráður á aðallista Nasdaq Iceland og Nasdaq Stockholm. 
Jafn réttur kvenna og karla til starfa er okkur hjartans mál. Árið 
2015 hlaut bankinn Jafnlaunavottun VR og hefur síðan þá fylgt 
jafnlaunastaðlinum ÍST 85:2012.

Krefjandi   
   leiðtogastarf



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.

Hæfniskröfur

Starfsmaður á rannsóknarstofu

· Góð almenn tölvukunnátta
· Lestur teikninga

Leitað er að sjálfstæðum og skipulögðum einstaklingi til starfa á rannsóknarstofu. Viðkomandi sér um rekstur
og umgengni á rannsóknarstofu. Sér um prófanir á ferskri steypu, úrvinnslu gagna, lokaúttektir á einingum ásamt
úttektum á mótum, járnabendingu o.fl.

· Brennandi áhugi fyrir verkefnum og þróun í starfi
· Rík öryggisvitund

Einingaverksmiðjan var stofnuð 1994 og framleiðir forsteyptar einingar til húsbygginga.

Einingaverksmiðjan óskar eftir að ráða starfsmenn.

Hæfniskröfur

· Kunnátta/þekking á framleiðslu steinsteypu
· Góð almenn tölvukunnátta
· Lyftarapróf kostur
· Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
· Rík öryggisvitund

Stöðvarstjóri
Leitað er að sjálfstæðum og metnaðarfullum 
einstaklingi í starf stöðvarstjóra. Starfið er fólgið í 
framleiðslu steinsteypu ásamt skráningu, afhendingu 
og almennu viðhaldi.

Hæfniskröfur

· Menntun eða góð þjálfun í trésmíði og lestri teikninga.

· Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

· Rík öryggisvitund

Smiður
Leitað er að vandvirkum og laghentum einstaklingi til 
starfa við smíðar. Viðkomandi ber ábyrgð á smíði og 
uppsetningu móta samkvæmt teikningum. Sér um 
efni, mótasmíði og uppsetningar á þeim.

Hjúkrunarfræðingur Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201807/1457
Starfsmaður á næturvaktir Landspítali, símaver Reykjavík 201807/1456
Hreyfistjóri Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201807/1455
Sérfræðingur Mennta- og menningarmálaráðuneytið Reykjavík 201807/1454
Sérfræðingur á sviði inn- og útfl. Matvælastofnun Hafnarfjörður 201807/1452
Afgreiðslumaður ÁTVR Reykjavík 201807/1451
Afgreiðslumaður ÁTVR Akureyri 201807/1450
Hlutastarf í línþjónustu Landspítali, flutningar Reykjavík 201807/1449
Mannauðsstjóri Heilbrigðisstofnun Norðurlands Norðurland 201807/1448
Sjúkraliði Landspítali, krabbameinslækningad. Reykjavík 201807/1447
Sjúkraþjálfarar Landspítali, sjúkraþjálfun Reykjavík 201807/1446
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, HNE-, lýta- og æðaskurðd.Reykjavík 201807/1445
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, gigtar- og almenn lyflækn. Reykjavík 201807/1443
Viðskiptafræðingur Landspítali, reikningshald Reykjavík 201807/1442
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Vesturlands Ólafsvík 201807/1441
Starfsmannastjóri Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201807/1440
Embætti prests Biskupsembættið Kjalarnes 201807/1439
Veiðieftirlitsmaður Fiskistofa Höfn í Hornafirð201807/1438
Veiðieftirlitsmaður Fiskistofa Stykkishólmur 201807/1437
Afgreiðslumaður ÁTVR Selfoss 201807/1436
Skrifstofumaður Sýslumaðurinn á Suðurlandi Selfoss 201807/1435
Verkefnastjóri Fjölbrautaskóli Suðurnesja Reykjanesbær 201807/1434
Sálfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201807/1433
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Ólafsvík 201807/1432
Vaktstjóri Vegagerðin Ísafjörður 201807/1431
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Hafnarfjörður 201807/1430
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Vestfjörðum Patreksfjörður 201807/1429
Starfsmaður í býtibúr og aðhl. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Grindavík 201807/1428
Deildarstjóri Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201807/1427
Aðstoðarmaður í eldhús Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201807/1426
Sviðsstjóri rekstrar og þjónustu Embætti landlæknis Reykjavík 201807/1425
Ráðgjafi/stuðningsfulltrúi Landspítali, bráðageðdeild Reykjavík 201807/1421

LIND FASTEIGNASALA

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

Hlíðasmára 6 201 Kópavogur www.FASTLIND.is/ /

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

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 6. ágúst 2018.

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um.

intellecta.is
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Bílaþjónusta N1 óskar eftir öflugum verkstjórum á 
þjónustuverkstæði við Bíldshöfða í Reykjavík og á 
Grænársbraut í Reykjanesbæ.  
Vinnutími er kl. 08.00–18.00.

Helstu verkefni:
•  Almenn afgreiðsla og ráðgjöf til viðskiptavina
•  Verkstjórn almennra starfsmanna
•  Önnur tilfallandi verkefni
Hæfniskröfur:
•  Reynsla af stjórnun
•  Færni í mannlegum samskiptum og jákvætt viðhorf

Öll hjólbarðaverkstæði N1 hafa hlotið vottun samkvæmt 
gæðakerfi Michelin. Við hvetjum bæði kyn til að sækja um 
auglýst störf hjá fyrirtækinu.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Dagur 
Benónýsson, rekstrarstjóri, í síma 440 1030  
eða í tölvupósti, dagur@n1.is.

Verkstjórar í traustu  
og góðu fyrirtæki

VR-15-025

kopavogur.is

Kópavogsbær

   

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Ýmis störf

· Starfsmenn í íþróttahúsi Vatnsendaskóla   

· Forstöðumaður félagsmiðstöðva eldri borgara   

· Starfsmaður hjá Sundlaug Kópavogs - Karl   

· Starfsmaður í Þjónustumiðstöð við almenna   
 þjónustu 

Grunnskólar

· Bókasafns- og upplýsingafræðingur í   
 Álfhólsskóla   

· Forstöðumaður frístundar í Kópavogsskóla   

· Aðstoðarforstöðumaður frístundar 

· Hörðuvallaskóla  

· Húsvörður í Vatnsendaskóla 

· Kennari í hönnun og smíði í Vatnsendaskóla   

· Tónmenntakennari í Salaskóla   

· Íþróttakennari í Hörðuvallaskóla   

· Íþróttakennari í Álfhólsskóla   

· Umsjónarkennari á miðstig   

· Umsjónarkennari á miðstig í Vatnsendaskóla   

· Umsjónarkennari á miðstig í Álfhólsskóla   

· Umsjónarkennari á miðstigi í Hörðuvallaskóla   

· Umsjónarkennari á unglingastigi   

· Umsjónarkennari á yngsta stig í Smáraskóla   

· Forfallakennari í Hörðuvallaskóla   

· Frístundaleiðbeinendur í Smáraskóla   

· Frístundaleiðbeinendur í Vatnendaskóla   

· Frístundaleiðbeinendur í dægradvöl   
 Hörðuvallaskóla  

· Skólaliðar í Hörðuvallaskóla   

· Skólaliði í Smáraskóla   

· Stuðningsfulltrúi í Álfhólsskóla    

Leikskólar

· Matráður í Kópahvol   

· Aðstoðarmatráður í Kópahvol   

· Deildarstjóri í Kópahvol   

· Leikskólasérkennari í Kópahvol   

· Leikskólasérkennari, þroskaþjálfi í Marbakka  

· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi í Álfatúni

· Leikskólakennari/þroskaþjálfi í Efstahjalla   

· Leikskólakennari í Arnarsmára   

· Leikskólakennari í Dal   

· Leikskólakennari í Dal   

· Leikskólakennari í Efstahjalla   

· Leikskólakennari í Kópahvoli   

· Leikskólakennari í Marbakka  

· Leikskólakennari í Núp   

· Leikskólakennari í Álfatúni   

· Starfsfólk í Núp  

· Starfsmaður sérkennslu í Læk     

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

Tækniskólinn leitar að bókara

Tækniskólinn óskar eftir bókara í 70 - 100% starf. Um er að ræða færslu 
bókhalds og afstemmingar auk annarra tilfallandi starfa.

Hæfniskröfur:

www.hagvangur.is

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!
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Leitum að einstaklega þjónustuliprum einstaklingum í hlutastörf á starfsstöðum okkar
.

felst í umsjón með pöntun og afhendingu á mat í mötuneyti, ásamt léttum þrifum
á starfsaðstöðu.
Viðkomandi þurfa að hafa auga fyrir því að halda aðstöðunni snyrtilegri og notalegri,

u
tilbúnir að leggja sig alla fram um að vör.
Vinnutími er áætlaður frá 10-14.
Um framtíðarstörf er að ræða.

Ertu þjónustulipur og átt auðvelt með að brosa?
Þá erum við kannski að leita eftir þér.

Umsóknarfrestur er til og með 12. ágúst. Umsóknir skulu berast til Sigríðar Rósu
Magnúsdóttur, starfsmannastjóra, á netfangið sigridur@steypustodin.is sem

Góð mannleg samskipti

Stundvísi

Þjónustulund

Frumkvæði

Samviskusemi

Snyrtimennska

Íslenskukunnátta æskileg

Hæfniskröfur

Umsóknarfrestur er til og með 12. ágúst. Umsóknir skulu berast til Sigríðar Rósu
Magnúsdóttur, starfsmannastjóra, á netfangið sigridur@steypustodin.is sem

Skipulagshæfni

Góð mannleg samskipti

Þjónustulund

Almenn tölvukunnátta

Stundvísi

Snyrtimennska

Íslenskukunnátta

Hæfniskröfur

Umhverfissvið Mosfellsbæjar óskar 
eftir tilboðum í verkið: 

Gatnagerð í Reykjahverfi, 
Mosfellsbæ

Um er að ræða íbúðasvæði í Reykjahverfi (Reykjahvoll) 
sem staðsett er austan Reykjavegar í Mosfellsbæ. Vakin er 
athygli á því að búið er í nokkrum húsum á svæðinu og skal 
verktaki taka tillit til þess. 

Helstu verkþættir eru:
Helstu verkþættir eru gatnagerð og veitukerfi í Götu 2-4 og 
Götu 12-18. Ljúka skal byggingu gatna, gangstíga og leggja 
í þær vatns-, holræsa- og hitaveitulagnir ásamt heimtau-
gum, og tengja núverandi veitukerfum.

Helstu magntölur eru:
Gröftur 2.500 m3
Fylling 3.320 m3
Holræsi 416 m
Hitaveitulagnir 325 m
Vatnsveitulagnir 261 m

Verkinu skal að fullu lokið 1. maí 2019

Útboðsgögn verða afhent í afgreiðslu bæjarskrifstofu 
Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 2. hæð frá og með klukkan 12:00 
á mánudeginum 30. júlí 2018. 

Tilboðum skal skilað á sama stað, bæjarskrifstofur 
Mosfells bæjar, eigi síðar en föstudaginn 31. ágúst 2018 
kl.11:00 og þau opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum 
sem þess óska.

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 6. ágúst 2018.

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um.
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Aðalskipulag Mosfellsbæjar 2011-2030 - tillaga að breytingu – reiðleiðir og vegtengingar í Mosfellsdal.
Bæjarstjórn Mosfellsbæjar auglýsir hér með tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Mosfellsbæjar 2011-2030 samkvæmt 1. mgr. 36. gr. skipu-
lagslaga nr. 123/2010. Vegna nýs deiliskipulags fyrir Þingvallaveg í Mosfellsdal er gert ráð fyrir að fella niður reiðleið meðfram Þingvallavegi, 
breyta vegtengingum og bæta við undirgöngum.

Tillaga að deiliskipulagi Þingvallavegar í Mosfellsdal:
Mosfellsbær auglýsir að nýju skv. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eftirtalda tillögu að deiliskipulagi. Þingvallavegur í Mosfellsdal. 

Mosfellsbær og Vegagerðin í sameiningu standa að gerð deiliskipulags fyrir Þingvallaveg í Mosfellsdal og næsta umhverfi hans.
Deiliskipulagið gerir ráð fyrir byggingu 2 hringtorga á Þingvallaveginum, annars vegar við gatnamót Helgadalsvegar og hins vegar við 
Æsustaðaveg og Mosfellsveg. Gert er ráð fyrir að þessi framkvæmd muni leiða til þess að meðalhraðinn muni lækka og að í kjölfarið verði 
hægt að fækka tengingum við Þingvallaveg á þessum vegakafla. Ætla má að með lægri meðalhraða og færri vegtengingum dragi úr slysa-
hættu og hljóðmengun. Samhliða þarf að gera breytingar á eftirfarandi aðliggjandi sjö deiliskipulögum sem auglýst eru samhliða: 
1. Laugabólsland, 2. Kirkjumór, 3. Deiliskipulag við Suðurá í landi Lundar, 4. Deiliskipulag lóðar úr landi Lundar, 5. Lundur, 6. Spilda úr landi 
Hraðastaða 1. og 7. Helgadalsvegur 3,5 og 7.

Laugabólsland í Mosfellsdal
Mosfellsbær auglýsir hér með skv. 1. mgr. 43. gr skipulagslaga  
nr. 123/2010 eftirtalda tillögu að breytingu á deiliskipulagi Lauga- 
bólsland í Mosfellsdal.

Vegna nýs deiliskipulags fyrir Þingvallaveg í Mosfellsdal breytist  
afmörkun deiliskipulags Laugabólslands í Mosfellsdal. Afmörkunin 
við Þingvallaveg færist til suðurs og nær að veghelgunarmörkum 
Þingvallavegar í stað þess að liggja að Þingvallavegi sjálfum. 
Einnig eru teknar inn á uppdráttinn þær breytingar sem gerðar voru 
13.03.2013, 15.11.2013 og 12.03.2015 en aðrar breytingar voru þegar 
komnar inn á heildar uppdráttinn.

Kirkjumór
Mosfellsbær auglýsir hér með skv. 1. mgr. 43. gr skipulagslaga  
nr. 123/2010 eftirtalda tillögu að breytingu á deiliskipulagi Kirkjumós.

Vegna nýs deiliskipulags fyrir Þingvallaveg í Mosfellsdal breytist  
afmörkun deiliskipulags Kirkjumós. Afmörkunin við Þingvallaveg 
færist til suðurs og nær að veghelgunarmörkum Þingvallavegar í 
stað þess að liggja að Þingvallavegi sjálfum.

Deiliskipulag við Suðurá í landi Lundar
Mosfellsbær auglýsir hér með skv. 1. mgr. 43. gr skipulagslaga  
nr. 123/2010 eftirtalda tillögu að breytingu á deiliskipulagi við Suðurá  
í landi Lundar, svæðis milli Æsustaðaafleggjara og Helgadalsvegar.

Vegna nýs deiliskipulags fyrir Þingvallaveg í Mosfellsdal breytist 
afmörkun deiliskipulags við Suðurá í landi Lundar. Afmörkunin við 
Þingvallaveg færist til suðurs og nær að veghelgunarmörkum  
Þingvallavegar í stað þess að liggja að Þingvallavegi sjálfum.  
Einnig er reiðleið meðfram Þingvallavegi tekin út.

Deiliskipulag lóðar úr landi Lundar
Mosfellsbær auglýsir hér með skv. 1. mgr. 43. gr skipulagslaga  
nr. 123/2010 eftirtalda tillögu að breytingu á deiliskipulagi lóðar úr 
landi Lundar, svæðis milli Æsustaðaafleggjara og Helgadalsvegar.

Vegna nýs deiliskipulags fyrir Þingvallaveg í Mosfellsdal breytist 
afmörkun deiliskipulags við Suðurá í landi Lundar. Afmörkunin við 
Þingvallaveg færist til suðurs og nær að veghelgunarmörkum  
Þingvallavegar í stað þess að liggja að Þingvallavegi sjálfum.  
Einnig er reiðleið meðfram Þingvallavegi tekin út.

Deiliskipulag Lundar, garðyrkjubýli
Mosfellsbær auglýsir hér með skv. 1. mgr. 43. gr skipulagslaga 
nr. 123/2010 eftirtalda tillögu að breytingu á deiliskipulagi Lundar, 
garðyrkjubýli. 

Vegna nýs deiliskipulags fyrir Þingvallaveg í Mosfellsdal breytist 
afmörkun deiliskipulags Lundar, garðyrkjubýli. Afmörkunin í suðri 
færist aðeins til norðurs að veghelgunarmörkum Þingvallavegar.

Spilda úr landi Hraðastaða 1
Mosfellsbær auglýsir hér með skv. 1. mgr. 43. gr skipulagslaga  
nr. 123/2010 eftirtalda tillögu að breytingu á deiliskipulagi spilda  
úr landi Hraðastaða 1.

Vegna nýs deiliskipulags fyrir Þingvallaveg í Mosfellsdal breytist 
afmörkun deiliskipulags spildu úr landi Hraðastaða 1. Afmörkun 
deiliskipulagsins er breytt til norðurs og austurs og er að mestu leyti 
miðuð við veghelgunarlínu Þingvallavegar en í norðaustur horninu 
við gatnamót Þingvallavegar og Helgadalsvegar er í deiliskipulagi 
Þingvallavegar gert ráð fyrir nýju hringtorgi og undirgöngum og nær 
breytingin út fyrir veghelgunarlínuna vegna stíga og undirganga.

Deiliskipulag Helgadalsvegur 3,5 og 7
Mosfellsbær auglýsir hér með skv. 1. mgr. 43. gr skipulagslaga  
nr. 123/2010 eftirtalda tillögu að breytingu á deiliskipulagi Helgadals- 
vegur 3,5 og 7.

Vegna nýs deiliskipulags fyrir Þingvallaveg í Mosfellsdal breytist 
afmörkun deiliskipulags Helgdalsvegar 3,5 og 7. Afmörkun deiliskipu- 
lagsins til norðurs er breytt og fylgir suðurmörkum deiliskipulags 
Þingvallavegar.

Breyting á Aðalskipulagi Mosfellsbæjar 2011 – 2030 
tillaga að deiliskipulagi og tillögur að breytingum á deiliskipulagi

28. júlí 2018, 
Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar, 

 olafurm@mos.is

Ofangreindar tillögur verða til sýnis í þjónustuveri Mosfellsbæjar Þverholti 2, frá 28. júlí 2018 til og með 9. september 2018, svo að þeir  
sem þess óska geti kynnt sér hana og gert við hana athugasemd. Tillagan er einnig birt á heimasíðu Mosfellsbæjar undir slóðinni  
mosfellsbaer.is/skipulagsauglysingar.

Athugasemdir skulu vera skriflegar og skal senda þær til skipulagsnefndar Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 270 Mosfellsbæ, eða í tölvupósti  
til undirritaðs eigi síðar en 9. september 2018.

kopavogur.is

ÚTBOÐ
FAGRILUNDUR 

Nýtt gervigrasyfirborð

Kópavogsbær óskar eftir tilboðum í endurnýjun á  
gervi grasi á knattspyrnuvelli í Fagralundi Kópavogi.
Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu (EES).

Í verkinu fellst:

 á núverandi knattspyrnuvöll í Fagralundi Kópavogi ásamt  
 búnaði.

Helstu kennitölur eru:

 68 x 105m =  7.140m2

Hefja skal vinnu við verk þetta þegar samningur hefur 
verið undirritaður og skal verkinu lokið eigi síðar en  
15. nóvember 2018.

30. júlí  2018.  Í tölvupósti skal koma fram nafn tengiliðs 

-
inn 27. ágúst 2018  verða þau þá opnuð í viðurvist þeirra 
bjóðenda er þar mæta.

ÚTBOÐ

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

Stuðlaháls 2, Reykjavík –  
Stækkun dreifingarmiðstöðvar

ÚTBOÐ NR. 20819
 
Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Áfengis- og tóbaks-
verslunar ríkisins, óskar eftir tilboðum í framkvæmdir við 
að reisa viðbyggingu við norðurhlið núverandi vöruhúss 
2. Viðbyggingin er stálgrindarhús byggt utan á núverandi 
vöruhús 2. Útveggir eru gerðir úr timburásum, klæddir að 
utan með OSB krossviði og stálklæðningu og að innan 
með krossviði. Þak er byggt úr samlokueiningum klætt 
með þakpappa. Helstu verkþættir við fullnaðarfrágang 
að utanverðu eru klæðning útveggja, enduruppsetning 
klæðninga á eldra húsi, uppsetning hurða og frágangur á 
þaki. Helstu verkþættir við fullnaðarfrágang að innanverðu 
eru einangrun og rakavarnarlag á útvegg ásamt kross-
viðarklæðningu og málun.
 
Helstu magntölur eru:
Stálvirki í burðarvirki, uppsetning 19.100 kg
Þakflötur 485 m2
Klæðning útveggs að utan 182 m2
Klæðning útveggs að innan 165 m2

Vettvangsskoðun verður haldin 8. ágúst kl. 13:00 að 
viðstöddum fulltrúa verkkaupa.

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 15. nóvember 
2018. 

Útboðsgögn verða aðgengilega á vef Ríkiskaupa 
www.rikiskaup.is frá og með þriðjudeginum 31. júlí nk. 
Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum fimmtudaginn 
16. ágúst 2018 kl. 11.00.

Þarftu að ráða starfsmann?

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

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

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

 Bústaðavegur stígar. Eyrarland -Háaleitisbraut, 
útboð nr. 14303

 Laugardalur stígar. Suðurlandsbraut - Holtavegur, 
útboð 14304. 

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

Útboð á akstursþjónustu í Árborg
Sveitarfélagið Árborg óskar eftir tilboðum í akstursþjónustu 
í Árborg á tímabilinu 1. september 2018 -20. desember 2018 
eins og nánar er lýst í útboðsgögnum.  

Um er að ræða akstur með börn í frístundir innan Árborgar 
alla virka daga, frá kl. 13:00 - 15:30, samkvæmt tímatöflu.  
Gert er ráð fyrir að tvær hópbifreiðar sinni akstrinum, önnur 
á Selfossi en hin fer á milli Eyrabakka, Stokkseyri og  
Selfoss.  Þá þarf bjóðandi að hafa tiltækar varabifreiðar 
eins og nánar er tilgreint í útboðsgögnum.

Útboðsgögn verða afhent á .pdf formi með tölvupósti frá og 
með 25. júlí 2018.  Beiðnir um afhendingu útboðsgagna  
skulu sendar á netfangið utbod@arborg.is þar sem fram 
koma upplýsingar um nafn, netfang og símanúmer bjóðanda 
auk upplýsinga um tengilið.  
Tilboðum skal skilað eigi síðar en 20. ágúst 2018.

Nýlögn Ljósleiðara 2018 – 2019
Verkið felur í sér plægingu á ljósleiðararörum um 
Flóahrepp og blástur ljósleiðara í rörin. Tenging við hús í 
Flóahreppi og tengimiðju. 

Helstu magntölur eru:
 Plægðir metrar 180.000
 Blásnir metrar 200.000
 Fjöldi tengistaða 250 stk
 Fjöldi tengiskápa og brunna 108 stk

Útboðsgögn er hægt að fá rafrænt eftir  31.ágúst 2018  
með því að senda tölvupóst á borkur@frostverk.is

Tilboð verða opnuð á skrifstofu Flóahrepps, Þingborg         
800 Selfoss þriðjudaginn 21.ágúst 2018  kl 11.

ÚTBOÐ
Flóaljós óskar eftir tilboðum í verkið

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Stórt og rúmgott iðnaðarhúsnæði við Klettatröð  
að Ásbrú, Reykjanesbæ.  Stærð húsnæðis: 1.645 fm 
Núverandi stærð lóðar: 7.819 fm – Stækkun lóðar stendur 

Eignin er stálgrindarhúsnæði klædd með báruklæðningu  
að utan. Lofthæð er u.þ.b. 6 metrar. 
Eignin skiptist að meginhluta í 3 stór iðnaðarbil og 3 minni.

 
Í eigninni er bæði vatn, rafmagn og hitaveitugrind.  

Auðveldlega hægt að skipta eigninni upp í a.m.k. þrjár 
minni einingar.     Eign með mikla möguleika.

Verð : 165,0 millj.

Klettatröð 15  
Reykjanesbæ  

Nánari upplýsingar:

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

Björg vin Björg vins son, lög gilt ur fast eigna sali

ÁR SAL IR 
FAST EIGNA MIÐL UN

533 4200

Ársalir ehf fasteignamiðlun
Sími: 533 4200 og 892 0667 
Engjateigi 5, 105 Rvk, arsalir@arsalir.is

Kambsvegur 18, 104-Reykjavík 
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 13:00-14:00
Góð 113,4 m2 sérhæð með 36m2 bílskúr.  Forstofa, eldhús með 
góðri ljósri innréttingu. Stofa og borðstofa með parketi á gólfum. 
Fjögur svefnherbergi eru á hæðinni öll parketlögð. Snyrtilegt 
baðherbergi með sturtu. Bílskúr er frístandandi með hita,  
rafmagni og sjálfvirkum opnara á hurð. Stór og skjólsæll garður  
á móti suðvestri. Íbúðin er til afhendingar við kaupsamning.  
Sér bílastæði fylgir fyrir framan bílskúrinn.

OPIÐ HÚS

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Glæsileg 4ra herbergja íbúð 
Íbúð á þriðju hæð að stærð 107,8 fm
Íbúðin er í stigagangi næst Laugardalnum
Sigvaldahús / þrjú svefnherbergi öll rúmgóð
Góðar suður svalir
Frábær staðsetning - Laugardalurinn í göngufæri

Verð: 45,9 millj.

Álfheimar 54 
104 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Sigurður Oddur Sigurðsson 
Löggiltur fasteignasali

sos@eignalind.is
Sími 616 8880

Ellert Róbertsson
Sölumaður Fasteigna í rúm 30 ár

ellert@eignalind.is
simi  893 4477

eignalind.is

Guðmundur Valtýsson 
Löggiltur fasteignasali

gudmundur@eignalind.is
sími 865 3022

Jónas Örn Jónasson
Lögmaður og lögg. fast.

jonas@eignalind.is
sími 770-8200

Artjón Árni 
Löggiltur fasteignasali

aa@Eignalind.is 
Sími 612 1414

Daltún - Einbýli með aukaíbúð 
Glæsilegt 262,4 fm. parhús ásamt 26,6 fm 
bílskúr Húsið skiptist í tvær íbúðir aðalíbúð er 
á tveimur hæðum og er 145,6 fm. Sér íbúðin á 
jarðhæð er 90,2 fm.

Allar upplýsingar inni á www.Eignalind.is

Breiðvangur 12 -  Hafnarfirði. 
Vel skipulögð 118,2 fm endaíbúð  með fjórum 
svefnherbergjum, á annari hæð og tvennum 
suður svölum á eftirsóttum stað í Norðurbæ-
num. Sérlega barnvænt hverfi þar sem stutt 
er í skóla, leikskóla og alla þjónustu.  
Verð 41,2 millj.  
Allar uppl. inni á www.Eignalind.is
Guðmundur s: 8653022

Lundur 88, Kópavogi.
Glæsileg þriggja herbergja 152,5 fm íbúð. 
Tvennar svalir og aðrar yfirbyggðar. Vandaðar 
innréttingar úr eik, eikarparket á gólfum. Bjart 
og fallegt opið rými á milli stofu og eldhúss. 
Bílastæði í bílakjallara. Verð: 85 millj. 

Uppl. Jónas Örn Jónasson hdl., lögg.fast.  
í s: 770 8200 eða jonas@eignalind.is

Fjallalind 102 Kópavogi - Einbýli
Opið hús þriðjud. 31. júlí frá kl 17:00 til 18:00
Glæsilegt  263,9 fm vel staðsett einbýlishús í 
Kópavogi. Auðvelt að útbúa auka íbúð á neðri 
hæð hússins. Allar uppl. og fl. myndir inni á 
www.eignalind.is  Uppl. Sigurður s: 616 8880. 
Verð 108 millj.

OPIÐ HÚS

Fasteignir
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Kristnibraut 31
113 REYKJAVÍK

Vel skipulögð og björt 4ra herbergja íbúð á 2. 
hæð í litlu fjölbýli. Íbúðinni fylgir stæði í lokaðri 
bílageymslu. Eignin er laus við kaupsamning.

STÆRÐ: 110,1 fm FJÖLBÝLI       HERB: 4

46.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Löggiltur fasteignasali

Hrísrimi 11
112 REYKJAVÍK

Mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð á 3. hæð 
með stæði í bílageymslu. Eignin er í góðu fjöl-
býlishúsi sem var málað og múrviðgert fyrir ca. 
2 árum síðan. Íbúðin er laus til afhendingar.

STÆRÐ: 87,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

44.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Löggiltur fasteignasali

Naustabryggja 13
110 REYKJAVÍK

Falleg 3ja herbergja íbúð á 3. hæð auk sér 
stæðis í bílageymslu. Geymsla og þvottahús eru 
innan íbúðar. Eignin er laus til afhendingar.

STÆRÐ: 104 fm FJÖLBÝLI       HERB: 3

42.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Löggiltur fasteignasali

HAGAMELUR 16

Mjög rúmgóð 2ja herbergja kjallaraíbúð í Ves-
turbænum. Þakið var háþrýstiþvegið og málað 
árið 2011. Múrviðgerðir fóru fram 2013. 

STÆRÐ: 73,1 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

36.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Löggiltur fasteignasali

Kleifarsel 8
109 REYKJAVÍK

MJÖG GLÆSILEGT, MIKIÐ ENDURNÝJAÐ 7 
HERBERGJA RAÐHÚS Í LOKUÐUM BOTNLAN-
GA VIÐ KLEIFARSEL 8 Í RVÍK.

STÆRÐ: 231 fm RAÐHÚS       HERB: 7

79.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Bæjarlind 9 íb. 402
201 KÓPAVOGUR

 Íbúð 402. íbúð á fjórðu hæð ásamt stæði í 
bílageymslu. Suður og vestursvalir. Steinplötur 
á eldhúsi og baðherbergi. Útsýni til vesturs. 
Afhent við kaupsamning.

STÆRÐ: 128,8 fm FJÖLBÝLI     HERB: 4

64.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Í námi til lögg.fasteignasala

Hofakur 1
210 GARÐABÆR

Falleg þriggja herbergja íbúð á fyrstu hæð í 
lyftuhúsi, glerlokun á palli. Tvö góð herbergi og 
sjónvarpshol, bílastæði í kjallara.

STÆRÐ: 118,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

54.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Klapparstígur 40
10 REYKJAVÍK

Björt og vel skipulögð íbúð á tveimur hæðum á besta 

stað í miðbænum. Þrjú svefnherbergi, sjónvarpshol og 

stór stofa. Eldhús og stofa í opnu rými. 40 fm svalir í 

suðvestur.

STÆRÐ: 110,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

54.900.000
Heyrumst
Lára   899 3335
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    29. júlí 15:00 – 15:30 OPIÐ HÚS    29. júlí 16:00-16:30

OPIÐ HÚS    29. júlí 17:00-17:30 OPIÐ HÚS    29. júlí 18:00 – 18:30

OPIÐ HÚS    30. júl´li 17:30 – 18:00 OPIÐ HÚS    30. júlí 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS    30. júlí 17:30 – 18:00 OPIÐ HÚS    30. júlí 18:30 – 19:00



Ljósheimar 4, 104 Rvk., 4ra herbergja. 
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 31/7 KL. 17-17:30

Ljósheimar 4, íbúð 304. 109,2 fm björt og falleg 4ra herbergja íbúð á 3ju hæð í mikið 
endurnýaðri lyftublokk á frábærum stað í námunda við Laugardalinn. Íbúðin hefur verið 
talsvert endurnýjuð og er laus við kaupsamning. Verð 45,7 millj. 

Opið hús þriðjudag  31. júlí kl. 17-17:30 , verið velkomin.

Ofanleiti 5, 103 Rvk.
3JA HERBERGJA.

Ofanleiti 5, íbúð 102: Ca. 83 fm. 3ja herbergja íbúð með sérverönd og afgirtri lóð á 
frábærum stað við Kringluna. Tvö svefnherbergi, stofa, eldhús og baðherbergi, einnig er 
sérþvottahús og geymsla á hæðinni. Verið er að gera við múr hússins og mála að utan. 
Verð 39 millj. Íbúðin er laus og tilbúin til afhendingar við kaupsamning.  
Pantið tíma fyrir skoðun, lyklar á skrifstofu.

Sumarhús við Þingvallavatn
EINSTÖK STAÐSETNING.

Samtals 76 fm. fallegt sumarhús með gestahúsi á fallegum stað við Efristíg í þjóðgarðinum 
á Þingvöllum. Frábært útsýni yfir vatnið. Stór lóð. Einstakt tækifæri til að eignast sumarhús í 
þessari náttúruparadís. Verð 16,5 millj.  

Nánari upplýsingar á skrifstofu Foldar.

Heilsárshús á frábærum útsýnisstað 
Í GREND VIÐ SKÁLHOLT

Rúmlega 100 fm. nýlegt heilsárshús á frábærum stað við Dynjandisveg, nálægt Skálholti og 
Reykholti í Bláskógabyggð. Í húsinu eru þrjú góð svefnherb. auk óskráðs svefnrýmis í risi. 
Húsið stendur hátt með miklu útsýni yfir Brúará og til fjalla. Vönduð eign á frábærum stað. 
Verð 41,6 millj.

Valhúsabraut  13, Seltjarnarnesi jarðhæð. 
OPIÐ HÚS MÁNUD. 30.7 KL. 17:5-17:45

Vel skipulögð, talsvert endurnýjuð íbúð á jarðhæð á rólegum stað á Seltjarnarnesi.  
Íbúðin er björt og opin, þvottaherb/geymsla. innan íbúðar. Sérinngangur, falleg lóð.  
Verð 32,9 millj. 

Opið hús mánudag 30.7. frá kl. 17:15-17:45, verið velkomin.

Glæsilegt einbýlishús í Laugarásnum
ARKITEKT MANFREÐ VILHJÁLMSSON

Ca. 323 fm einbýlishús á frábærum stað á horni Langholts og Laugarásvegar. Húsið sem er 
byggt 1963 var hannað af Manfreð Vilhjálmssyni arkitekt. Á efri hæð eru stofur, eldhús, tvö 
baðherbergi, eldhús og þvottahús auk svefnherbergja. Á neðri hæð er sjónvarpshol, stofa 
og sólstofa, geymslur, baðherbergi og gestasnyrting auk geymslna. Skjólgóður garður er 
við húsið og bílskúr innbyggður. Verð 117 milljónir. Bókið skoðun hjá sölumönnum.

Efristígur Þingvöllum
ENDURBYGGÐUR BÚSTAÐUR Á FALLEGRI LÓÐ

Ca. 50 fm. sumarhús á fallegum stað á Þingvöllum. Húsið var endurbyggt árið 2009: 
Lagnir, klæðning, baðherbergi, eldhús og fleira er frá þeim tíma. Bústaðurinn er vel 
skipulagður og hlýlegur. Lóðin er stór og með fallegri trjárækt. Bústaðurinn er innan 
Þingvallaþjóðgarðs og nýtur lóðarréttinda  í samræmi við það. Verð 21,5 millj.

Heiðarbyggð við Flúðir
SUMARHÚS.

Fallegt og vel viðhaldið sumarhús á góðum stað nálægt Flúðum, hitaveita. Í húsinu eru 
tvö svefnherbergi auk svefnlofts. Pallur er á fjóra vegu með heitum potti.  Ca. 11 fm. gott 
geymsluhús fylgir sem auðvelt væri að breyta í gestahús. Vel viðhaldin og vel skipulagður 
bústaður á frábærum stað. Fallega gróin lóð og mikið útsýni. Verð 20,9 millj.

Melabraut , 170 Seltjarnarnesi. 
OPIÐ HÚS MÁNUD. 30.7 KL. 16:30-17

Vel skipulögð, ca. 130 fm.  sérhæð í nýlega viðgerðu húsi við Melabraut á Seltjarnarnesi. 
Íbúðin er með þremur svefnherbergjum, tveimur stofum og sólstofu ásamt eldhúsi og 
baði. Húsið er nýlega steinað og viðgert að utan og lítur vel út. Verð 56,9 millj. 

Opið hús mánudag 30.7. kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Kópavogsbraut 77: Stórglæsileg efri sérhæð
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 31.7 KL. 17-17:30

Efri sérhæð: Ca. 212 fm. glæsileg eign á efstu hæð í nýlegu fjórbýlishúsi á frábærum 
útsýnisstað í Kópavogi. Allar innréttingar og tæki eru af vönduðustu gerð. Íbúðin skiptist 
í rúmgóðar stofur, 3 svefnherbergi, baðherbergi og gestasnyrtingu auk bílskúrs og 
rúmgóðrar forstofu. Tvennar svalir með frábæru útsýni. Þetta er einstök eign á frábærum 
stað. Verð 99,5 millj. Opið hús þriðjudag 31.7. kl. 17-17:30, verið velkomin.

Sóltún 11, 105 Rvk.
3JA HERBERGJA + BÍLAGEYMSLA. 

Sóltún 11, íbúð 503. Falleg íbúð á 5. hæð í vönduðu fjölbýlishúsi við Sóltún í Reykjavík 
ásamt stæði í bílageymslu. Parket á stofu og herbergjum. Þvottaherbergi og geymsla innan 
íbúðar og auk þess gott geymslurými í kjallara.  Suðursvalir frá stofu. Íbúðin er laus til 
afhendingar við kaupsamning. Verð 56,9 millj.   
Lyklar á skrifstofu, bókið skoðun hjá sölumönnum Foldar.

Kiðjaberg-eignarlóð
SUMARHÚS Í HESTLANDI.

Einstaklega vel staðsett og gott sumarhús í Kiðjabergi við Hestfjall á eignarlóð. Húsið er 
með tveimur svefnherbergjum og svefnlofti. Tvær góðar geymslur. Tveggja fasa rafmagn. 
Heitur pottur. Rafmagnskynding. Hitaveita á svæðinu. Útsýni yfir Hvítá. Stutt í margvíslega 
afþreyingu. Verð 20 milljónir. Pantið tíma fyrir skoðun. 

Hvað kostar eignin mín?
Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401 Þú finnur okkur á fold.is

Sóltún 20  Sími: 552 1400 
www.fold.is fold@fold.is

Viðar Böðvarsson
viðskiptafr. og lögg. fast. 
vidar@fold.is / 694-1401

Gústaf Adolf Björnsson 
íþróttafræðingur og lögg.fast

gustaf@fold.is / 895-7205 
Kristín Pétursdóttir 

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965 

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr. og í 

löggildingarnámi
rakel@fold.is / 699-0044 

Einar Marteinsson 
lögg. fast. 

einarm@fold.is / 893-9132
Anna Ólafía Guðnadóttir 

íslenskufræðingur

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



      Símanúmer
4206070

Júlíus Margeir Steinþórsson 
lögg. fasteignasali 899-0555

Jóhannes Ellertsson 
lögg. fasteignasali 864-9677

      Heimilisfang
Hafnargötu 90a 2. hæð
230 Reykjanesbæ

       Netfang
julli@eignasala.is 
eignasala@eignasala.is

Bjarkardalur 33, 260 Reykjanesbæ

Rúmgóð 4. herbergja íbúð á 2. Hæð með sérinngangi. Staðsett við 
nýja Stapaskóla í Dalshverfi. Eignin er alls 118,5m2. íbúð er 110,1m2 
og geymsla á jarðhæð 8,4m2 LAUS VIÐ SAMNING
Eignin er klædd með liggjandi bárustáli að utan.
VERÐ kr.34.700.000.-

Engjadalur 2, 260 Reykjanesbæ

falleg 4 herbergja íbúð á efri hæð ásamt bílskúr.
Nýlegt fjölbýli. Sérinngangur. Gróin lóð með leiktækjum
Eignin er alls 152,0m2 Íbúð er 120,6m2 og bílskúr 31,4m2
VERÐ kr.42.000.000.-

Hæðargata 3, 260 Reykjanesbæ

Mjög vel staðsett 5 herbergja einbýli ásamt bílskúr í grónu hverfi í 
Njarðvík. Eignin er alls 179,6m2. Íbúð er 134,4m2 og bílskúr 45,2m2
Nýlegt fallegt eldhús. Pallur með heitum potti.
VERÐ kr.46.900.000.-

Faxabraut 31b, 230 Reykjanesbæ

Mikið endurnýjað 6. herbergja raðhús á 3 hæðum miðsvæðis í Kefla-
vík. Eignin er skráð 133m2, rými ca. 22m2 í risi ekki inní fermetratölu
LAUS FLJÓTLEGA
Tilboð óskast

Heiðarholt 10 ,230 Reykjanesbæ

Glæsileg mikið endurnýjuð 3.herbergja íbúð á 3. hæð á mjög vin-
sælum stað í keflavík. Eignin er alls  84,2m2 ásamt geymslu í séreign 
á jarðhæð.
VERÐ kr.29.900.000.-

Lækjamót 59, 245 Sandgerði

Fallegt nýlegt 3 herbergja parhús með bílskúr  á einni hæð.
Nýr góður sólpallur. Húsið innréttað og  tekið í notkun 2014
Eignin er 122,6m2. íbúð er 85,1 m2 og bílskúr 37,5 m2. 
VERÐ kr.36.500.000.-

HEIÐARÁS 25, 
110 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS: MÁNUDAGINN  30. JÚLÍ, FRÁ KL. 18:30-19:00

519 5500
SÍÐUMÚLA 23  108 REYKJAVÍK  FASTBORG.IS

BORG KYNNIR GLÆSIEIGNIR

VERÐ
102M

EINBÝLISHÚS

335,20m2

Brandur 
Gunnarsson
löggiltur 
fasteignasali

897 1401
brandur@fastborg.is

Glæsilegt einbýlishús í Árbæ í þessu vinsæla 
og fjölskylduvæna hverfi.

NESBALI 114, 
170 SELTJARNARNES

VERÐ
135M

RAÐHÚS

251m2

Sérstaklega glæsilegt raðhús á 
Seltjarnarnesi með útsýni til vesturs.

Gunnlaugur 
Þráinsson
löggiltur 
fasteignasali

844 6447
gunnlaugur@fastborg.is

Úlfar Þór 
Davíðsson
löggiltur 
fasteignasali

897 9030
ulfar@fastborg.is



HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S.820-2222 

Ögurás 10    210 Garðabæ 89.900.000

Fallegt og mjög gott endaraðhús á tveimur hæðum með bílskúr 
og góðum garði með heitum potti, útisturtu, aflokuðum veröndum 
og skjólveggjum á þessum vinsæla stað í Ásahverfi Garðabæjar. 
Um er að ræða gott fjölskylduhús með sérsmíðuðum innréttingum, 
góðri lofthæð, gólfhita á neðri hæð, 4 svefnherbergjum, sjónvarps-
holi og rúmgóðu eldhúsi.  Eignin er skráð skv F.M.R 200,4fm og 
þar af er bílskúr 28,5fm.Gott fjölskylduhús á eftirsóttum stað.    

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 6     Stærð: 200.4 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 30 júlí kl 17.30-18.00 

Mjög falleg,björt og vel skipulögð íbúð á 3ju hæð í fallegu fjölbýlishúsi í Hlíðunum. 
Íbúðin skiptist í tvær stofur, eldhús, baðherbergi, hol og tvö svefnherbergi og að 
auki er sér geymsla í sameign ásamt herbergi sem mögulegt væri að leigja út. 
Baðherbergi var endurnýjað 2002 og hannað af Rut Kára. 
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 120,6 m2

Eskihlíð 18a      105 Reykjavík 49.900.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222 

Gullmoli við Þingvallavatn! Sérlega glæsilegt og vandað sumarhús byggt árið 2006. 
Húsið stendur á bökkum Þingvallavatns.  Gólfsíðir gluggar, gólfhiti, glæsileg lýsing, 
mjög vandaðar innréttingar, heitur pottur, útisturta, glæsilegur arinn og bátalægi. Allt 
innbú getur fylgt með sé þess óskað. 
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 106,3 m2

Neðristígur 11     801 Selfoss Tilboð óskast

OPIÐ HÚS mánudaginn 30. júlí kl. 17.30-18.00

Kóngsbakki 3    109 Reykjavík 37.900.000

Falleg, mikið endurnýjuð 4ra herbergja ibúð í góðu fjölbýli í 
Bökkunum í Reykjavík. Íbúðin er á annarri hæð og svefnherbergin 
eru þrjú. Íbúðin er skráð samkvæmt F.M.R, 97,2 fm þar af er 7,5 
fm. sérgeymslu í kjallara. Búið er að endurnýja eldhús og baðher-
bergi.  Eignin telur, stofu og borðstofu, eldhús, þrjú svefnherbergi, 
baðherbergi og þvottahús innaf eldhúsi. Snyrtileg sameign með  
sameigninlegu þurrkherbergi ,hjóla- og vagnageymslu.  Snyrtilegur 
sameiginlegur garður með leiktækjum. Stutt er í skóla, leikskóla og  
alla þjónustu í þessu barnvæna hverfi.
 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 4     Stærð: 97,2 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 31. júlí kl. 17.30-18.00

Sæbólsbraut 53    200 Kópavogur 77.900.000

Fallegt og vel skipulagt endaraðhús á einstaklega rólegum og  
góðum stað innarlega í botnlanga. Um er að ræða raðhús á tveimur 
hæðum með glæsilegum og skjólgóðum garði til suðurs. Búið er að 
endurnýja baðherbergið og nýlega búið að skipta um gler á suður- 
og vesturhlið. Húsið er skráð 172,8  fm samkvæmt F.M.R. og þar af 
er  bílskúrinn er 22,6 fm. Eignin hefur fengið gott viðhald. Þetta er 
frábært fjölskylduhús þar sem stutt er í náttúruna, góðar gönguleiðir, 
sundlaug og ýmsa þjónustu.
 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 5     Stærð: 172,8 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 30. júlí kl. 17.30-18.00

Spóahólar 6    109 Reykjavík

*Tvöfaldur bílskúr 38,1 fm með 3ja fasa rafm.*  Mikið endurnýjuð 89,3 fm 4ra 
herbergja íbúð á 2. hæð, samtals 127,4 fm. Stigagangur nýlega tekin í gegn. Búið 
að klæða húsið að framan og hliðar auk þess er búið að skipta um alla glugga í 
íbúðinni á framhlið hússins. Útgengi út á svalir í suður frá stofu. Þvottahús innan 
baðherb.  Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 4     Stærð: 127,4 m2       Tvöfaldur bílskúr     

44.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 30. júlí kl. 18:30-19:00

Ljósakur 2    210 Garðabæ

*Einstakt útsýni-auka íbúð í kjallara*Falleg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð með sérin-
ngangi í 6 íbúða fjölbýli.  Rúmgóðar svalir í suðvestur. Góð lofthæð er í eigninni. 
Í kjallara er bjart 53 fm eins herbergja rými  með eldhúsaðstöðu og baðherbergi. 
Góð lofthæð. Útgengi er út á lóð frá rýminu. Rafmagnskapall fyrir rafmagnsbíl er 
við íbúðina. Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 4     Stærð: 169,0 m2      

79.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 30. júlí kl.17:30 – 18:00.

Jöklafold 4    112 Reykjavík 68.300.000

Glæsileg  efri sérhæð með innbyggðum bílskúr innst í götu, gróinn og fallegur 
garður og stórar útsýnissvalir. Eldhús með fallegri innréttingu, stórar og bjartar 
stofur með mikilli lofthæð og útgengi á suður svalir með útsýni, 4 svefnherbergi 
og flísalagt baðherbergi, sturta og baðkar. Skjólgóð verönd til vesturs.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 177,4 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 30. júlí kl. 17:30-18:00

Sogavegur 182    108 Reykjavík 49.900.000

Björt og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð (miðhæð) við Sogaveg. Íbúðin er 111.2 
fm, bílskúr 26.6 fm samtals 137.8 fm samkvæmt Þjóðskrá Íslands. Svefnherbergin eru stór 
og íbúðin er með gluggum til allra átta og því björt. Eignin skiptist í forstofu/gang, baðher-
bergi, stofu, borðstofu, eldhús, 3 svefnherbergi, sameiginlegt þvottahús í sameign, geymslu 
og bílskúr. Upplýsingar veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580

Herbergi: 5     Stærð: 137,8 m2      

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 898 6106

Ljósakur 9    210 Garðabæ

Glæsilegt raðhús á tveimur hæðum, með innbyggðum 28,2fm bílskúr og um 50fm 
þaksvölum. Húsið var byggt 2007, innréttað árið 2011. Innanhússhönnun var 
unnin af GASSA arkitekter í Danmörku. Allar innréttingar í húsinu eru sérsmíðaðar. 
Á jarðhæð er forstofa, master-svefnherbergi.
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 4     Stærð: 223,1 m2      

109.500.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699 4610

Naustavör 16-18    200 Kópavogur

Naustavör 16-18 er 4hæða lyftuhús með  sjávarútsýni úr flestum íbúðum. Stæði í lokaðri 
bílgeymslu fylgir íbúðunum. Íbúðirnar hafa annað hvort einar eða tvennar svalir. Vandaðar 
innréttingar frá Brúnás og AEG eldhústæki. Þær skilast með flísum á baðherbergi og 
þvottahúsi en að öðru leyti án  gólfefna. 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 3-5     Stærð: 123,7 - 210 m2

SJÁVAR-ÚTSÝNI

HAFÐU SAMBAND Í SÍMA 699-4610

Lund 7-13     200 Kópavogur 56,8-128M

Fjölbýlishúsin við Lund 7-13  eru 5 til 6  hæða lyftuhús og öllum íbúðum fylgir 
stæði í lokaðri bílageymslu. Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum sem 
ná niður í gólf og hita í gólfum. Íbúðirnar skilast með innréttingum frá Brúnás, AEG 
eldhústæki og blöndunartæki frá Tengi Húsin eru álklædd og eru því viðhaldslítil. 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 2-4     Stærð: 101,9-196,8 m2

NÝJAR 

ÍBÚÐIR 

520 9595
t r a u s t  

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs.

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Fasteignasali

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

837 8889

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Hólmgeir
Lögmaður

520 9595

Hafliði
Fasteignasali

846 4960

Jón Gunnar
Fasteignasali

848 7099

Hrönn
Fasteignasali

692 3344

Lilja
Fasteignasali

663 0464


