
www.intellecta.is

Rekstur upplýsingakerfa - mikil tækifæri

Sjá nánar á www.intellecta.is

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) 
og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 
511 1225.

Umsóknarfrestur er til og með 27. ágúst 2018. Umsókn 
óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja 
starfsferilskrá.

Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar 

sem trúnaðarmál og þeim svarað.

Fjármálastjóri

Menntunar- og hæfniskröfur:Helstu verkefni:

www.intellecta.is
Síðumúla 5 - 108 Reykjavík

Deildarstjóri hitaveitna

RARIK ohf. er hlutafélag í eigu ríkisins með 

meginstarfsemi í dreifingu á raforku auk þess 

að reka fimm hitaveitur. 

Starfsmenn RARIK eru um 200, aðalskrifstofa 

er í Reykjavík og um 20 starfsstöðvar 

eru dreifðar vítt og breitt um landið. 

Hitaveiturekstur RARIK er í Dalabyggð, 

Blönduósi, Skagaströnd og Siglufirði. 

Auk þess rekur fyrirtækið fjarvarmaveitur 

á Seyðisfirði og Höfn. Á Höfn er unnið 

að tengingu dreifikerfisins við borholur 

að Hoffelli í Hornafirði auk stækkunar á 

innanbæjarkerfinu.

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á 

heimasíðu þess www.rarik.is

Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma  
511 1225. Umsóknarfrestur er til og með 3. september 2018. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að 
fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólamenntun á sviði vélaverkfræði eða 
tæknifræði
Reynsla af verklegum framkvæmdum
Reynsla af hitaveitustörfum er æskileg
Reynsla af stjórnun og/eða verkefnastjórnun er 
æskileg
Nákvæmni og skipulag í vinnubrögðum
Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
Jákvæðni og góðir samstarfshæfileikar

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Umsjón með rekstri, viðhaldi og eftirliti á 
virkjunum, dælustöðvum og dreifikerfi hitaveitna
Þátttaka í hönnun hitaveitna í samvinnu við 
tæknisvið
Umsjón með gerð rekstrar- og framkvæmda-
áætlana, frávikagreiningu og kostnaðareftirfylgni
Vinna að eflingu hitaveitna og seta í fagráði 
Samorku
Samskipti við starfsmenn, viðskiptavini og aðra 
ytri aðila

RARIK óskar eftir að ráða deildarstjóra hitaveitna. Leitað er að öflugum og metnaðarfullum 
einstaklingi til að leiða deildina.  Deildin heyrir undir rekstrarsvið RARIK og er næsti yfirmaður 
framkvæmdastjóri rekstrarsviðs. Starfsstöðin er áætluð á Blönduósi, Siglufirði, Akureyri, Höfn eða í 
Reykjavík. Aðrir staðir gætu þó komið til greina.

Intellecta, Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511-1225

Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um
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Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@frettabladid.is 512 5426



Rafvirki í götuljósa- og hlöðuteymi
Rafvirkjar okkar sinna daglegum rekstri, eftirliti og viðhaldi í götulýsingu og hlöðum ON ásamt 
endurnýjun á búnaði og viðbrögðum við bilunum. 

Ef þú ert jákvæð/ur og lipur í samskiptum, býrð yfir metnaði og frumkvæði, átt auðvelt með að vinna 
sjálfstætt og ert með sveinspróf í rafvirkjun eða sambærilega menntun þá viljum við heyra í þér. 

Verkamaður í götuljósa- og hlöðuteymi
Í þessu starfi vinnur þú í teymi með iðnaðarmanni og tekur þátt í fjölbreyttum verkefnum í 
tengslum við rekstur, eftirlit og viðhald götuljósa og hlaða. 

Samskiptahæfni og öryggisvitund eru eiginleikar sem reynir á í þessu starfi. Ef þú býrð yfir 
slíkri færni þá viljum við heyra í þér. Vinnuvélaréttindi og reynsla af jarðvinnu er kostur. 

Orka náttúrunnar framleiðir og selur rafmagn til allra landsmanna og tekur þátt í metnaðarfullri og umhverfisvænni uppbyggingu rafbílavæðingar á Íslandi. 

Viltu lýsa upp 
tilveruna?

Umsóknum skal skilað á ráðningavef ON, starf.on.is. Öll eru hvött til að sækja um störfin, óháð kyni. 
Nánari upplýsingar veitir Ásdís Eir Símonardóttir, mannauðssérfræðingur - starf@on.is.

Umsóknarfrestur er til og með fimmtudags 30. ágúst 2018.  
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is · on@on.is

JAFNLAUNAÚTTEKT 
PWC – 2017

UMHVERFISVERÐLAUN ATVINNULÍFSINS
FRAMTAK ÁRSINS – 2016

ÍSLENSKA 
ÁNÆGJUVOGIN – 2017

Góður 
aðbúnaður

Fjölbreyttur og 
góður matur

Heilsueflandi 
vinnustaður

Markviss 
endurmenntun

Orlofshús og öflugt 
starfsmannafélag

Fjölskylduvænn
vinnustaður

Orka náttúrunnar er á spennandi tímamótum og það eru mörg verkefni í leiðslunum. Götuljósa- og hlöðuteymi
okkar gegnir mikilvægu hlutverki við viðhald götuljósa, rekstur og LED-væðingu þeirra, ásamt því að þjónusta
hlöður fyrir rafbílanotendur. Við leitum að drífandi starfsfélögum í hópinn okkar og leggjum áherslu á öryggisvitund, 
góð samskipti, umbótahugsun og bjóðum fjölskylduvænan vinnutíma frá klukkan 8:20 til 16:15. Ert þú ON?

Viltu vinna með okkur?
Í Grafarvogslaug starfa 
að jafnaði um 20 manns 
á þrískiptum vöktum. 
Grafarvogslaug er opin alla 
virka dag frá klukkan 06:30 til 
22:00 og um helgar frá klukkan 
09:00 til 22:00 rúmlega 360 
daga á ári. Árlega koma um 
220 þúsund gestir í laugina. 
Ný sundlaug í Úlfarsárdal er í 
hönnun og byggingu og mun 
fyrsti áfangi hennar opna 
haustið 2020. Sundlaugin mun 
heyra undir forstöðumann 
Grafarvogslaugar sem 
jafnframt mun strax koma 
að undirbúningi með 
framkvæmdinni. 
 

 

capacent.is/s/7022 

:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Víðtæk starfs- og stjórnunarreynsla.
Mikil hæfni í mannlegum samskiptum og reynsla af 
teymisstarfi.
Hæfni til framsetningar og greiningu gagna og miðlun 
mikilvægra upplýsinga.
Skipulagsfærni, nákvæmni og hæfileiki til þess að vinna 
sjálfstætt.
Geta til að vinna vel undir álagi.
Færni í notkun á algengum hugbúnaði sem tengist 
skrifstofustörfum.

•
•
•

• 

•

•
•

•

•

• 

•

 til og með

3. september 

Starfssvið forstöðumanns sundlaugar:
Yfirumsjón með daglegri starfsemi sundlaugar Grafarvogs, 
slíkt felur í sér ábyrgð og eftirlit með fjármálum, rekstri, 
mannvirki og mannauðsmálum.
Ábyrgð á að starfsemin standist kröfur samkvæmt 
reglugerðum.
Hluti af  framkvæmdastjórn ÍTR og tekur þátt í stefnumótun 
þjónustunnar og allrar starfsemi á vegum sviðsins. 
Ýtir undir heilsueflingu borgarbúa með markvissum hætti 
og leitast við að efla þátttöku borgarbúa í heilbrigðum 
tómstundum með tengingu við þau náttúrugæði sem 
Reykjavíkurborg hefur upp á að bjóða.  

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir eftir öflugum stjórnanda í Grafarvogslaug.  
Um er að ræða 100% starf. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags. 
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Viðskiptastjórar
Íslenskur iðnaður er ein af 
lykilforsendum velmegunar í 
landinu - útflutningsverðmæti 
iðnaðarins nema á fimmta 
hundrað milljörðum króna og 
tvær af fjórum meginstoðum 
íslensks útflutnings eiga rætur 
í iðnaði. Í Samtökum iðnaðarins 
eru 1.400 fyrirtæki og félög 
sjálfstæðra atvinnurekenda um 
allt land. Fjölbreytni einkennir 
starfsemi samtakanna enda eru 
fyrirtækin og félögin af ýmsum 
stærðum og gerðum. 

 

capacent.is/s/7018 

:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Þekking og skilningur á íslensku atvinnulífi.
Færni í verkefnastjórnun og skipulögð vinnubrögð.
Reynsla sem nýtist í starfi, s.s. af matvælaiðnaði, gæða-, 
umhverfis- eða orkumálum er kostur.
Frumkvæði, sjálfstæði og lausnamiðað viðhorf.
Sveigjanleiki, hæfni til að forgangsraða og sinna mörgum 
verkefnum í einu.
Geta til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku.

•
•
•
•

•
•

•

•

•
•
• 
•

•

 til og með

27. ágúst 

Helstu verkefni:
Vinna að þróun og mótun starfsumhverfis fyrirtækja og 
aðildarfélaga.
Móta áherslur í samvinnu við félagsmenn.
Tengiliður fyrirtækja og starfsgreinahópa.
Samskipti við hagsmunaaðila og opinbera aðila.
Almenn umsýsla með málefnum og fundum, sem og 
þjónusta við félagsmenn.
Ýmis önnur tilfallandi verkefni í samstarfi við aðra 
starfsmenn.

Samtök iðnaðarins leita að metnaðarfullum, kraftmiklum og skipulögðum einstaklingum til að taka þátt í öflugu starfi 
samtakanna. Leitað er að þremur viðskiptastjórum til að sinna fjölbreyttum verkefnum.  
Viðskiptastjórar eru tengiliðir fyrirtækja og hópa við Samtök iðnaðarins og við hagsmunaaðila og þurfa því að búa yfir 
jákvæðni og afar góðri hæfni í mannlegum samskiptum. Starfið og starfsumhverfið er fjölbreytt og lifandi og býður upp á 
mikil tækifæri. 

Rio Tinto

Verkfræðingur / Tæknifræðingur

Capacent — leiðir til árangurs

Rio Tinto á Íslandi er 
þekkingarfyrirtæki sem rekur 
álverið ISAL í Straumsvík. Við 
bjóðum upp á margbreytileg 
störf og fjölbreytt verkefni 
þar sem hugvit, þekking 
og kunnátta starfsmanna 
gegnir lykilhlutverki. 
Við leggjum áherslu á 
markvisst fræðslustarf, 
gott upplýsingaflæði og 
umhverfi sem hvetur til góðrar 
frammistöðu. Framtíð okkar 
byggist á framúrskarandi 
starfsfólki sem skapar öruggan 
og eftirsóttan vinnustað. 
Áhersla ISAL á öryggis-, 
umhverfis- og heilbrigðismál 
eru forsenda framúrskarandi 
árangurs. Við leggjum okkur 
fram um að starfa í sátt við 
umhverfi og samfélag. Gildi 
ISAL eru ábyrgð, samvinna, 
heilindi og virðing.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/7014 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf í verkfræði eða tæknifræði.
Haldgóð tækniþekking.
Þekking og reynsla af verkefnastjórnun og eignaumsjón.
Góðir samskiptahæfileikar og hæfni til að vinna í teymi.
Frumkvæði, öguð vinnubrögð og sjálfstæði í starfi.
Góð tölvukunnátta.
Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Umsóknarfrestur

29. ágúst 

Starfssvið
Ábyrgð á rekstri og viðhaldi bygginga og svæðis utandyra.
Ábyrgð á endurvinnslu og úrgangsstjórnun.
Verkefnisstjórnun viðhaldsverkefna.
Gerð kostnaðaráætlana og eftirfylgni.
Rýni og innleiðing innri og ytri krafna varðandi starfsemina.
Úrvinnsla gagna og skýrslugerð.
Samskipti við innri og ytri aðila.

Rio Tinto á Íslandi leitar að kraftmiklum einstaklingi til að hafa yfirumsjón með öllu sem tengist rekstri bygginga og 
athafnasvæðis verksmiðjunnar. Leitað er að einstaklingi með góða tækniþekkingu sem hefur reynslu af verkefnastjórnun og 
eignaumsjón. Um er að ræða spennandi og krefjandi starf hjá alþjóðafyrirtæki.

Við mönnum stöðuna

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Skelfiskmarkaðurinn er nýr veitingastaður sem opnar í hjarta Reykjavíkur. 
Við leitum af fólki sem hefur áhuga á því að hjálpa okkur að móta framúrskarandi veitingastað.

Framreiðslufólk

Sveinspróf í framreiðslu.  

Kunnátta á vínum og  
vinnur vel með öðrum.  

fullt starf /  hlutastarf

Aðstoð í  sal

Reynsla af  
þjónastörfum æskileg. 

Vinnur vel með öðrum.  

fullt starf /  hlutastarf

Barþjónar

Reynsla af vinnu  
á bar æskileg.  

Vinnur vel með öðrum.  

fullt starf /  hlutastarf

Framreiðslunemar

Brennandi áhugi á  
að læra framreiðslu.

 Vinna vel í teymi. 

fullt starf

matreiðslumaður

Sveinspróf í matreiðslu.  

Vinnur vel með öðrum.  

fullt starf /  hlutastarf

matreiðslunemar

Brennandi áhugi á að læra matreiðslu.

 Vinna vel í teymi. 

fullt starf

aðstoð í  eldhúsi

Reynsla í eldhúsi æskileg.  

Vinnur vel með öðrum.  

fullt starf /  hlutastarf

STÖRF Í SAL

sendið umsókn á:  axel@sfm.is

sendið umsókn á:  eysteinn@sfm.is

Forvarnarsjóður 
Reykjavíkur

Reykjavíkurborg auglýsir eftir umsóknum um styrki til for- 
varnarverkefna úr Forvarnarsjóði Reykjavíkur. Hægt er að 
sækja um styrki til verkefna í einstökum hverfum eða almennt 
í borginni.  Hverfisráð veita styrki til verkefna í hverfum, en 
velferðarráð til almennra forvarnarverkefna í borginni. Um er 
að ræða síðari úthlutun úr Forvarnarsjóði Reykjavíkur fyrir árið 
2018. 

Styrkirnir gefa einstaklingum, félagasamtökum, fyrirtækjum og 
stofnunum tækifæri til að vinna að forvörnum í borginni.   

Stofnanir Reykjavíkurborgar eða starfsmenn þeirra geta ekki 
sótt um styrki í sjóðinn en geta verið samstarfsaðilar í verkefn- 
um sem aðrir sækja um styrk til. 

Umsóknum skal skilað inn á Rafrænni Reykjavík  
http://reykjavik.is/thjonusta/minar-sidur-rafraen-reykjavik 
eða á heimasíðu sjóðsins www.reykjavik.is/forvarnarsjodur 

Þar sem er einnig er hægt að nálgast úthlutunarreglur for- 
varnarsjóðs.

Opnað verður fyrir umsóknir 20. ágúst kl. 13:00 og er umsóknar-
frestur til miðnættis 3. september 2018. 

Alls eru 5 milljónir og 150 þúsund krónur til úthlutunar.

Hlutverk sjóðsins er að stuðla að forvörnum og styrkja félags- 
auð í hverfum Reykjavíkur. Styrkir úr sjóðnum verða veittir til 
verkefna sem styðja: 

þágu forvarna og félagsauðs
 

stjórn setur hverju sinni

ÖFLUGUR 
VERKEFNASTJÓRI
Köfunarþjónustan óskar eftir öflugum verkefnastjóra í fjölbreytt og lifandi starf.
Við erum stærsta atvinnukafaraþjónusta landsins með mikla reynslu og þekkingu. 
Einnig veitum við margs konar þjónustu varðandi rannsóknir á botni sjávar svo sem 
fjölgeislamælingar og kjarnaborun. Þar að auki sinnum við alls konar sérhæfðri verktöku 
sem krefst þekkingar, útsjónarsemi og áræðni. Fyrirtækið flytur í nýjar bækistöðvar á 
næstunni, sérstaklega hannaðar fyrir starfssemina.

Héðinsgata 1-3 | 105 Reykjavík | Sími 863 5699 | diving@diving.is 

Áhugasamir sendi ferilskrá og meðmæli á 
hallgrimur@diving.is. Varðandi frekari 
upplýsingar, vinsamlega hafa samband við 
Hallgrím Ingólfsson á hallgrimur@diving.is eða 
í síma +354-893-8303. Allar umsóknir eru 
meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.
Góð laun fyrir réttan aðila.  

Verkefnaöflun og sölustjórn

Tilboðsgerð og verðútreikningar

Útfærsla verka í samráði við 
starfsmenn og verkkaupa

Verkstjórn ákveðinna verka

Verkefnaþróun og nýjungar

Mikil verkþekking og reynsla

Gott tengslanet, þegar kemur að 
verkefnaöflun

Kostur að hafa tölvukunnáttu í DK, 
Excel og Word

Góð enskukunnátta

Sölumennskuhæfileikar

Frumkvæði og útsjónarsemi

Skipulagshæfileikar

Ákveðni og sjálfstæði

Jákvæðni og hæfileiki til að 
vinna í hópi

STARFSSVIÐ/ÁBYRGÐ HÆFNISKRÖFUR EIGINLEIKAR

www.kafari.is
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Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
óskar eftir sérfræðingi á skrifstofu

fjármála og rekstrar og
lögfræðingi á skrifstofu landgæða

Sérfræðingur á skrifstofu fjármála og rekstrar

Lögfræðingur á skrifstofu landgæða

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið auglýsir starf sérfræðings á 
skrifstofu fjármála og rekstrar. Um fullt starf er að ræða.

Helstu verkefni skrifstofunnar eru; fjárlagagerð og framkvæmd fjárlaga, 
rekstur ráðuneytisins og áætlanagerð, árangursstjórnun, upplýsingatækni og 
skjalastjórnun, gæða- og umhverfisstjórnun, húsnæðis- og öryggismál og 
samningar og eftirfylgni þeirra.

Helstu verkefni:
• Umsjón með framkvæmdverkefnum sem unnin eru á grundvelli laga nr. 

20/2016 um  landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og 
menningarsögulegum minjum, m.a. að yfirfara verk- og kostnaðaráætlanir, 
samningagerð, eftirfylgni á framkvæmdatíma og uppgjör í lok verkefna

• Önnur verkefni skrifstofunnar

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi. Framhaldsmenntun er kostur
• Þekking og reynsla af fjármálum og samningagerð
• Þekking og reynsla af verkefnastjórnun 
• Góð Excel kunnátta. Þekking á SQL gagnagrunnum er kostur
• Reynsla af verklegum framkvæmdum er kostur
• Þekking og reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu er kostur
• Þekking og reynsla af gæðastjórnun er kostur

Færni og aðrir eiginleikar:
• Frumkvæði, skipulögð vinnubrögð og sjálfstæði í starfi
• Framúrskarandi samskiptahæfni 
• Lausnamiðuð hugsun og geta til að vinna undir álagi
• Hæfileiki til að taka þátt í og leiða teymisvinnu
• Gott vald á talaðri og ritaðri  íslensku og ensku og vald á einu Norðurlanda-

tungumáli er kostur

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið auglýsir starf lögfræðings á 
skrifstofu landgæða. Um fullt starf er að ræða.

Helstu verkefni skrifstofunnar eru á sviði náttúruverndar og lífríkis, 
veiðistjórnunar, áætlunar um vernd og nýtingu orkusvæða, hverskonar 
landnýtingar s.s. skógræktar, landgræðslu og vörslu lands, jarðrænna auðlinda 
og reksturs þjóðgarða og friðlýstra svæða.

Helstu verkefni:
• Afgreiðsla stjórnsýsluerinda, úrskurða og álitsgerða
• Gerð lagafrumvarpa og reglugerða
• Þátttaka í stefnumótun
• Önnur lögfræðileg viðfangsefni skrifstofunnar

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði
• Þekking og reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu æskileg
• Þekking og reynsla af verkefnastjórnun 

Færni og aðrir eiginleikar:
• Frumkvæði, skipulögð vinnubrögð og sjálfstæði í starfi
• Framúrskarandi samskiptahæfni 
• Lausnamiðuð hugsun og geta til að vinna undir álagi
• Færni í mótun stefnu, lausna og hugmynda
• Gott vald á talaðri og ritaðri íslensku og ensku og vald á einu Norðurlanda-

tungumáli er kostur

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna 
Stjórnarráðsins. Ráðuneytið hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um 
störfin. Umsóknarfrestur er til og með 3. september 2018. 
Umsækjendur eru beðnir um að senda umsóknir sínar til umhverfis- og 
auðlindaráðuneytisins, Skuggasundi 1, 101 Reykjavík eða rafrænt á 
postur@uar.is. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að 
umsóknarfrestur rennur út.

Umsóknum þurfa að fylgja ítarlegar starfsferilsskrár og kynningarbréf þar 
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni 
viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar um störfin veitir Stefán 
Guðmundsson, skrifstofustjóri skrifstofu fjármála og rekstrar 
(stefan.gudmundsson@uar.is) og Jón Geir Pétursson, skrifstofustjóri 
skrifstofu landgæða (jon.g.petursson@uar.is).



FLÜGGER - HAFNARFIRÐI

Umsóknarfrestur er til og með 26. ágúst nk.

RÁÐUM EHF • Vegmúla 2, 108 Reykjavík • Sími 519 6770 • radum@radum.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Agla Sigríður Björnsdóttir, agla@radum.is. 
Umsækjendur eru vinsam legast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Ráðum www.radum.is.

Flügger málningaverslun óskar eftir að ráða sölumann til starfa í verslun sína í Hafnarfirði.
Í starfinu felst afgreiðsla, þjónusta og ráðgjöf til viðskiptavina, dagleg umhirða verslunarinnar auk annars sem tilheyrir 
starfinu. Leitað er að ábyrgum, traustum og þjónustuliprum einstaklingi sem hefur gaman af þjónustu og er með mikla 
hæfni í samskiptum. Vinnutími er alla virka daga frá kl. 8:00 -18:00 og annan hvern laugardag frá klukkan 10:00-15:00.

Flügger á Íslandi rekur 6 verslanir víðs vegar um landið 
en höfuðstöðvarnar eru í Danmörku og eru verslanir 
Flügger rúmlega 550. 
Verslanirnar eru staðsettar í Danmörku, Svíþjóð, Noregi, 
Póllandi, Íslandi og í Kína. Flügger byggir afkomu sína 
á sölu til fagmanna og hjá Flügger starfa málarar og 
málarameistarar með mikla reynslu auk starfsmanna 
sem koma að þjónustu og ráðgjöf til viðskiptavina.

Um er að ræða �ölbreytt starf á fámennum 
vinnustað. Starfið felst í hefðbundnum 
skrifstofustörfum fyrri hluta dags og viðveru  
í miða sölu seinni hluta dags. Starfs maðurinn 
vinnur að kynningar- og markaðsmálum í 
samstarfi við forstöðumann og sér jafnframt  
um innkaup og umsjón með veitingum.
 
Ráðningartími og starfshlutfall
Viðkomandi þarf að geta hafið störf  
1. október 2018. Starfshlutafall er 100%
 
Menntunar og hæfniskröfur
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Góð íslensku og ensku kunnátta.
• Sjálfstæði, ögun og skipulag í vinnubrögðum.
• Framúrskarandi hæfni  

í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði og metnaður  

til að ná árangri í starfi.
• Þekking á tónlistarsenu landsins er kostur.
 
Launakjör
Starfskjör samkvæmt VR-samningum.
 
Umsóknarfrestur er til og með  
5. september 2018.
Upplýsingar gefur Aino Freyja, forstöðumaður,  
í síma 44 17 502 á milli kl. 10 – 12 virka daga.  
Einnig má senda fyrirspurn á aino@salurinn.is.
 
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt  
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

 SALURINN

AUGLÝSIR 
EFTIR 
FJÖLHÆFUM 
STArFS-
MANNI

Starfsmaður óskast 
í úra og skartgripaverslun ca. 80% starf.
Vinnutími ýmist 10 - 18.30 eða 13 - 18.30

Áhugasamir hafi samband á meba@meba.is

Umsóknarfrestur er til og með 26. ágúst 2018. 
Umsóknir óskast fylltar útá vef félagsins 
www.airicelandconnect.is/umsokn 

Við hlökkum til að heyra frá þér.

Aðstoðarmaður í flugskýli – Reykjavík
Í starfinu felst m.a. viðhald og þrif á flugskýli auk þess að 

sjá um að nauðsynlegt viðhald sé framkvæmt á aðliggjandi 

skrifstofuhúsnæði og þrem öðrum byggingum á svæðinu 

(ekki flugstöð). Þrif á flugvélum og aðstoð við flug-

vélaviðhald skv. beiðnum frá vaktstjóra, þrif og umsjón með 

ökutækjum viðhaldsdeildar, aðstoð á lager, innkaup á til-

fallandi vörum skv. beiðnum ásamt sendiferðum. Vaktavinna.

Hæfniskröfur: 
• Iðnmenntun er kostur

• Gild ökuréttindi

• Vinnuvélaréttindi eru æskileg

• Góð íslenskukunnátta

• Árvekni, frumkvæði og rík þjónustulund

• Sjálfstæð vinnubrögð og samviskusemi

• Reglusemi og hreint sakavottorð

Nánari upplýsingar veitir Ingigerður Erlingsdóttir, ingae@airicelandconnect.is

Flugþjónustumaður í hlutastarfi – Akureyri
Þjónusta við morgunflug Air Iceland Connect til Keflavíkur, 

svo sem lestun farangurs og ýmis undirbúningur fyrir flug. 

Vinnutími er ca. 3–4 tímar í senn og mæting er kl. 03:00. 

Fjöldi vakta í mánuði er samkomulagsatriði en flogið er 

alla mánudaga, miðvikudaga, fimmtudaga og föstudaga. 

Tilvalinn kostur fyrir námsmenn sem vilja góða aukavinnu 

með skólanum. 

Hæfniskröfur: 
• Gild ökuréttindi 

• Vinnuvélaréttindi eru æskileg

• Rík þjónustulund

• Samviskusemi og árvekni 

• Sjálfstæði í vinnubrögðum 

• Reglusemi og hreint sakavottorð

Nánari upplýsingar veitir Ari Fossdal, afossdal@airicelandconnect.is

Hlaðmaður – Reykjavík 
Þjónusta við flugvélar á flughlaði, hleðsla og afhleðsla 

vörusendinga og farangurs, áfylling vista, dráttur flugvéla 

og fleiri fjölbreytt verkefni. Vaktavinna.

Hæfniskröfur: 
• Gild ökuréttindi 

• Vinnuvélaréttindi eru æskileg 

• Rík þjónustulund

• Árvekni og frumkvæði

• Sjálfstæð vinnubrögð og samviskusemi

• Reglusemi og hreint sakavottorð

Nánari upplýsingar veitir Hallgrímur Haraldsson, hallgrimurh@airicelandconnect.is

Störf í boði sunnan heiða og norðan
Við leitum að traustum og liprum einstaklingum til að taka vaktina bæði á Reykjavíkurflugvelli og norður á 
Akureyri. Ef jákvæðni og atorka eru partur af þínum persónuleika þá smellpassar þú í hópinn hjá okkur. 

Hver dagur
er ævintýri



SUMARSTARF 2019

FLUGFREYJUR OG FLUGÞJÓNAR
Icelandair óskar eftir kraftmiklum einstaklingum í spennandi og krefjandi störf flugfreyja og flugþjóna  
í alþjóðlegu starfsumhverfi sumarið 2019.

Við sækjumst eftir einstaklingum sem eru tilbúnir að vinna í umhverfi þar sem öryggi og framúrskarandi þjónusta eru höfð að leiðarljósi. 
Mikilvægt er að starfsmenn vinni vel í teymum, séu lausnamiðaðir, þjónustulundaðir og hafi metnað til að ná árangri í starfi. Markmið starfsmanna 
Icelandair er að þjónusta viðskiptavini af vinsemd og jákvæðni svo að allar flugferðir verði að ánægjulegu ferðalagi. Þannig tryggjum við að 
viðskiptavinir haldi áfram að velja Icelandair.

Hvað þarf til:

I Stúdentspróf eða sambærileg menntun

I Áhugi á og reynsla af þjónustustörfum er mikilvæg 

I Góð íslensku- og enskukunnátta er skilyrði, önnur  
tungumálakunnátta er mikill kostur

I Hæfni í mannlegum samskiptum

I  Umsækjendur þurfa að vera líkamlega hraustir og vel  
á sig komnir

I Umsækjendur þurfa að hafa náð 21 árs aldri  
(fæddir 1997 eða fyrr)

Umsóknum þurfa að fylgja eftirfarandi gögn:

I Afrit af vegabréfi í gildi

I Afrit af hreinu sakavottorði, ekki eldra en 6 mánaða

I Hafi umsækjandi lokið grunnþjálfun (Attestation of 
Initial Training) þarf afrit að fylgja umsókn

I Afrit af stúdentsskírteini eða öðrum sambærilegum 
prófskírteinum

Umsóknarfrestur:
Opið er fyrir umsóknir og umsóknarfrestur er til og með 31. ágúst.
Umsækjendur sem áður hafa sótt um störf hjá Icelandair eru beðnir um að sækja um á ný.
Icelandair geymir umsóknir í 2 ár frá móttöku nema umsækjandi óski annars sérstaklega.
 
Eingöngu er hægt að sækja um starfið á vefsíðu Icelandair.
Umsóknarform og nánari upplýsingar um ráðningarferlið er að finna á  
www.icelandair.com/is/um-okkur/storf-i-bodi/

TÆKIFÆRIN LIGGJA Í LOFTINU



Helstu verkefni
• Daglegur rekstur þjónustustöðvarinnar
• Yfirumsjón með veitingasölu
• Verkstjórn
• Starfsmannastjórnun
• Innkaup og samskipti við birgja
• Birgðarstýring og kostnaðareftirlit
• Önnur tilfallandi verkefni á stöðinni

Hæfniskröfur
• Menntun á sviði verslunarstjórnunar 

eða önnur sambærileg menntun   
sem nýtist í starfi

• Reynsla á sviði verslunar-, þjónustu  
og veitingareksturs

• Góð almenn tölvukunnátta
• Frumkvæði og árangursdrifni
• Samskiptafærni og jákvætt viðhorf
• Leiðtogahæfileikar 

VR-15-025

Vilt þú taka þátt í að gera Nestisstöð N1 
á Hvolsvelli að enn betri veitingastað?
N1 leitar að kraftmiklum og drífandi STÖÐVARSTJÓRA til að stýra 
þjónustustöð og veitingastað félagsins á Hvolsvelli.

Um er að ræða líflegt og fjölbreytt starf sem krefst frumkvæðis og metnaðar.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Páll Örn Líndal rekstrarstjóri þjónustustöðva í 
síma 440 1022 eða pallorn@n1.is

Áhugasamir sæki um á www.n1.is – merkt: Stöðvarstjóri Hvolsvöllur
Ferilskrá og kynningarbréf fylgi með umsókn. 

Umsóknarfrestur til og með 26. ágúst nk.

Við hvetjum bæði kyn til að sækja um  
auglýst störf hjá fyrirtækinu. 

Hæfniskröfur:

 Menntun á sviði matreiðslu skilyrði, meistararéttindi kostur  
 Reynsla af rekstri eldhúss og stjórnun starfsmannamála
 Afburðasamskiptahæfni og rík þjónustulund 
 Metnaður og nýsköpun í starfi 

Starfssvið:

 Ábyrgð á rekstri Bistro Blue 
 Dagleg yfirumsjón með matseld 
 Ábyrgð á innkaupum og birgðahaldi 
 Starfsmannahald og verkstjórn í eldhúsi
 Framreiðsla veitinga í tengslum við aðra viðburði hjá Marel 

Marel leitar að matreiðslumanni til að bera ábyrgð á rekstri, matseld, starfsmannahaldi og framreiðslu í Bistro Blue. 

Árið 2015 hönnuðum við einstakan matsal sem hefur orðið að fyrirmynd í öðrum fyrirtækjum og er rekinn undir 

nafninu Bistro Blue. Við leitum að metnaðarfullum afburðakokki sem brennur fyrir matseld, leggur ástríðu í að 

framreiða vandaðan mat sem leikur við bragðlaukana og hefur áhuga á að reka framsækið eldhús með gæði 

og fjölbreytileika að leiðarljósi. 

BISTRO BLUE CHEF 

ER FRAMTÍÐ ÞÍN 
HJÁ OKKUR?

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki með um 5.400 starfsmenn, þar af um 650 á Íslandi. Fyrirtækið er brautryðjandi á 
heimsvísu í þróun og framleiðslu tækja og hugbúnaðar fyrir matvælaiðnað. Við leggjum ríka áherslu á nýsköpun og 
framþróun í öllu okkar starfi. Þess vegna viljum við ráða til okkur öflugt fólk, konur og karla,  sem hafa áhuga á að 
mæta nýjum og spennandi áskorunum á hverjum degi. Við bjóðum upp á góða vinnuaðstöðu, skilvirka starfsþjálfun, 
sveigjanlegan vinnutíma, glæsilegan matsal, framúrskarandi íþróttaaðstöðu og gott félagslíf.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Þrúður Stefánsdóttir mannauðsstjóri, sigridur.stefansdottir@marel.com eða í síma 563-8542.
Umsóknarfrestur er til og með 26. ágúst.  Sótt er um starfið rafrænt á vef Marel, marel.is/störf



kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Ýmis störf

· Forstöðumaður félagsmiðstöðva eldri borgara  

· Starfsmaður í Tónlistarhúsi Kópavogs  

· Starfsmaður í Þjónustumiðstöð við almenna  
þjónustu   

· Yfirvaktstjóri við Salalaug  

 Leikskólar

· Deildarstjóri á leikskólann Kópahvol   

· Deildarstjóri í Austurkór   

· Deildarstjóri í Fífusölum   

· Deildarstjóri í Kópasteini   

· Deildarstjóri í Rjúpnahæð   

· Leikskólakennari í Arnarsmára   

· Leikskólakennari í Álfatúni   

· Leikskólakennari í Efstahjalla   

· Leikskólakennari í Fífusölum  

· Leikskólakennari í Grænatúni   

· Leikskólakennari í Kópahvoli   

· Leikskólakennari í Kópasteini   

· Leikskólakennari í Marbakka   

· Leikskólakennari í Rjúpnahæð   

· Leikskólakennari í Sólhvörfum   

· Leikskólasérkennari í Kópahvol   

· Leikskólasérkennari, þroskaþjálfi í Marbakka  

· Þroskaþjálfi/leikskólasérkennari í Álfatúni   

· Þroskaþjálfi/sérkennari í Austurkór   

 Grunnskólar

· Forstöðumaður í félagsmiðstöðinni Fönix   

· Frístundaleiðbeinandi í Lindaskóla  

· Frístundaleiðbeinendur í Kársnesskóla   

· Frístundaleiðbeinendur í Kópavogsskóla   

· Frístundaleiðbeinendur í Vatnsendaskóla   

· Frístundaleiðeinandi í Hörðuvallaskóla   

· Húsvörður í Snælandsskóla  

· Kennari í hönnun og smíði í Vatnsendaskóla  

· Kennari í íslensku í Vatnsendaskóla  

· Skólaliði í Hörðuvallaskóla  

· Stuðningsaðilar á velferðarsviði   
Kópavogsbæjar   

· Umsjónarkennari í Salaskóla

Velferðarsvið

· Deildarstjóri á heimili fyrir fatlað fólk  

· Starfsmaður á heimili fyrir fatlað fólk   

· Starfsmaður í íbúðarkjarna   

· Stuðningsaðilar á velferðarsviði   
Kópavogsbæjar   

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

Veitingastaðurinn Blik Bistro Mosfellsbæ

VAKTSTJÓRAR / ÞJÓNAR
Erum að leita eftir tveimur þjónum í fullt starf sem vaktstjórar.

Um er að ræða skemmtilega vaktavinnu og leitum við 

eftir vönum einstaklingi með metnað til að leggja sitt af 

mörkum að gera góðan veitingastað enn betri. 

Getum einnig bætt við okkur þjónum og afgreiðslufólki í hlutastarf og íhlaupavinnu.

www.blikbistro.is

Ferilskrá skal senda á netfangið: gunnar@golfmos.is 

ERTU Í LEIT AÐ 
DRAUMASTARFINU?

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is

Vilt þú vera hluti af frábærri 
liðsheild?
VÍS leitar að árangursdrifnum og lausnamiðuðum einstaklingum til að taka þátt í áframhaldandi 
uppbyggingu á framúrskarandi stjórnkerfi hjá VÍS. Regluvarsla og áhættustýring eru lykilstarfssvið 
í starfsemi vátryggingafélaga og við sækjumst eftir liðsmönnum með afburða færni í samskiptum 
og getu til að vinna sjálfstætt og af fagmennsku að krefjandi verkefnum á þeim sviðum.  

VÍS  |   ÁRMÚLA 3  |   108 REYKJAVÍK  |   SÍMI 560 5000   |   VIS.IS

Í samræmi við jafnréttisstefnu VÍS hvetjum við konur jafnt sem karla til að sækja um störfin.

Umsóknarfrestur er til og með 26. ágúst. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um störfin á 
heimasíðu Ráðum, www.radum.is.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð 
er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Nánari 
upplýsingar veitir Agla Sigríður Björnsdóttir hjá Ráðum ráðningarstofu agla@radum.is 

Yfirlögfræðingur
Við leitum að öflugum einstaklingi með hæfni til þess að leysa með sjálfstæðum hætti úr flóknum lögfræðilegum 
úrlausnarefnum. Verkefni á sviði yfirlögfræðings eru fjölbreytileg og krefjandi en félagið lýtur eftirliti Fjármála- 
eftirlitsins, ásamt því að vera skráð á aðalmarkað Nasdaq Iceland.  Yfirlögfræðingur heyrir beint undir forstjóra VÍS.  

Meistara- eða embættispróf í lögfræði.

Starfsreynsla og yfirgripsmikil þekking í félagarétti og 
stjórnarháttum skilyrði.

Starfsreynsla tengd ráðgjöf við viðskipti og fjármál.

Hæfni til að vinna í krefjandi vinnuumhverfi og undir álagi.

Menntunar- og hæfniskröfur

Lögfræðiráðgjöf og gerð álita til forstjóra og stjórnar á 
ýmsum sviðum lögfræðinnar, s.s. á sviði félagaréttar, 
fjármálaþjónustu, vátryggingastarfsemi, stjórnarhátta og 
fjárfestinga.

Regluvarsla samkvæmt lögum um vátryggingarstarfsemi 
og lögum um verðbréfaviðskipti.

Tengiliður við Kauphöll.

Umsjón með samskiptum við eftirlitsstjórnvöld.

Umsjón með fundum stjórnar.  

Ábyrgðarsvið

Sérfræðingur í áhættustýringu
Við leitum að einstaklingi til að vinna að spennandi og krefjandi verkefnum við áhættustýringu félagsins. Áhættu-
stýring tilheyrir skrifstofu forstjóra og ber ábyrgð á að stefnu VÍS um samhæfða áhættustýringu sé framfylgt sem 
er grunnur að ákvarðanatöku í fjárfestingum og rekstri félagsins. Sérfræðingur í áhættustýringu heyrir undir 
forstöðumann áhættustýringar.  

Mat á áhættuþáttum tengdum fjárfestingum og rekstri 
félagsins.

Útreikningar á gjaldþolshlutfalli.

Eigið áhættu- og gjaldþolsmat (ORSA) og gerð álagsprófa 
og sviðsmynda.

Gerð skýrslna og annarra gagna fyrir stjórn, stjórnendur og 
eftirlitsaðila.

Helstu verkefni

Meistarapróf á sviði verkfræði, fjármála eða sambærilegt er 
skilyrði.

Reynsla af fjármálamarkaði, áhættustýringu og/eða 
greiningarvinnu sem nýtist í starfi.

Forritunarkunnátta í R eða sambærilegu forritunarmáli er 
skilyrði.

Hæfni til að greina tölulegar upplýsingar og setja þær fram 
með skipulögðum hætti.

Menntunar- og hæfnikröfur



Kr
ía

 h
ön

nu
na

rs
to

fa
  |

  w
w

w
.k

ria
.is

Vinnumálastofnun

Ráðgjafi í Reykjanesbæ

Helstu verkefni:

 Almenn ráðgjöf og vinnumiðlun.

 Ráðgjöf við náms- og starfsval.

 Skráningar og upplýsingamiðlun.

 Kynningar, starfsleitarfundir og námskeið.

 Koma á og viðhalda tengslum við fyrirtæki.

 Koma á og viðhalda tengslum við ólíka  
samstarfs- og hagsmunaaðila.

Menntunar- og hæfnikröfur:

 Háskólapróf sem nýtist í starfi s.s. á sviði  
náms- og starfsráðgjafar, félagsráðgjafar,  
eða önnur menntun á félagssviði.

 Reynsla af ráðgjöf og vinnumiðlun.

 Samskipta- og skipulagshæfni.

 Þekking af atvinnulífi svæðisins er æskileg.

Vinnumálastofnun óskar eftir að ráða ráðgjafa á þjónustuskrifstofuna í Reykjanesbæ.  
Ráðgjafi þjónustar atvinnuleitendur og atvinnurekendur með það að markmiði að vinna 
gegn atvinnuleysi.  Í starfi sínu þarf ráðgjafi að geta beitt fjölbreyttum aðferðum og  
myndað tengsl við ólíka aðila til að vinna að hagsmunum atvinnuleitenda og atvinnulífs.

Leitað er eftir einstaklingi sem á auðvellt með að tileinka sér gildi Vinnumálastofnunnar: 
Fyrirmyndarþjónusta; Virðing; Áreiðanleiki.  Einnig þarf viðkomandi starfsmaður að  vera 
tilbúinn að takast á við krefjandi verkefni og búa yfir ríkri samskipta- og skipulagshæfni.  

Vinnumálastofnun   Kringlunni 1, 103 Reykjavík   Sími 515 480 www.vmst.is

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki

Laun eru samkvæmt stofnanasamningi 
Vinnumálastofnunar og viðkomandi stéttarfélags.

Sækja skal um starfið á Starfatorgi: www.starfatorg.is. 
Starfið er með númerið 201808/ 1571.

Umsóknarfrestur er til og með 7. september 2018.

Nánari upplýsingar veita:  Hildur Jakobína Gísladóttir, 
forstöðumaður  og Vilmar Pétursson mannauðsstjóri 
í síma 515 4800 eða með fyrirspurn á netföngin  
hildur.gisladottir@vmst.is;   
vilmar.petursson@vmst.is;   

Hjá Olís er lögð áhersla á góðan aðbúnað starfsfólks, stuðning 
til náms og heilsueflingar, heiðarleika í samskiptum, snyrtimennsku 
og fagleg vinnubrögð.

VIÐ LEITUM AÐ STARFSFÓLKI 
Á ÖLLUM ALDRI

Okkur bráðvantar starfsfólk á Olísstöðvar um allt land 
í full störf og hlutastörf. Margskonar vaktir í boði, stuttar 
sem langar.

Störfin fela í sér almenna afgreiðslu, þjónustu við viðskipta-
vini og bíla, vörumóttöku, áfyllingar, tiltekt og þrif úti sem 
inni og annað tilfallandi.

Hæfniskröfur
• Snyrtimennska og reglusemi
• Jákvæðni, dugnaður, þjónustulund 
   og hæfni í mannlegum samskiptum
• Reynsla af verslunarstörfum er æskileg
• Umsækjendur þurfa að hafa náð 18 ára aldri

Umsóknir á olis.is
Umsóknarfrestur er til 1. sept.

Nánari upplýsingar hjá verslunarstjórum á stöðvunum.

ÓSKUM EFTIR STARFSFÓLKI 
UM ALLT LAND



U M S Ó K N A R F R E S T U R :
2 .  S E P T E M B E R

Í boði er fjölbreytt og krefjandi starf í 
spennandi og skemmtilegu starfsumhverfi 
flugvallarþjónustu Akureyrarflugvallar. 

Helstu verkefni eru eftirlit með flugvallar-
mannvirkjum og flugbrautum, flug- 
verndargæsla, björgunar- og slökkviþjónusta, 
framkvæmd snjóruðnings og hálkuvarna, 
eftirlit og viðhald á vélbúnaði og tækjum  
og önnur störf tengd rekstri flugvallarins.

Hæfniskröfur
•  Aukin ökuréttindi og vinnuvélaréttindi  
 eru skilyrði 

• Iðnmenntun (bifvélavirki/vélvirki)  
 sem nýtist í starfi er kostur

• Reynsla af slökkvistörfum, snjóruðningi  
  og hálkuvörnum er kostur

• Gott vald á íslensku og ensku

• Undirstöðukunnátta á tölvur er nauðsynleg

Upplýsingar um störfin veitir Hjördís  
Þórhallsdóttir umdæmis stjóri í síma  
424 4370 eða í netfanginu  
hjordis.thorhallsdottir@isavia.is.

Starfsstöð: Akureyri

Isavia óskar eftir að ráða bókara til starfa 
í fjárreiðudeild Isavia í Reykjavík. Helstu 
verkefni eru m.a. reikningagerð, eftirfylgni 
með samningum við viðskiptavini, dagleg 
samskipti við viðskiptavini, bókanir, af- 
stemmingar og gerð reikningsyfirlita og 
innheimta innlendra og erlendra krafna.  
Um er að ræða krefjandi starf í fjölbreyttu  
og skemmtilegu umhverfi. 

Hæfniskröfur
• Reynsla af bókhaldsstörfum og góð  
 bókhaldskunnátta nauðsynleg

• Mjög góð Excelkunnátta

• Góð íslensku- og enskukunnátta í töluðu  
 jafnt sem rituðu máli

• Færni í að skilja og lesa samninga vegna  
 reikningagerðar

• Kunnátta af Navision bókhaldskerfi  
 er kostur

Nánari upplýsingar veitir Ingi J.  
Erlingsson, deildarstjóri fjárreiðudeildar,  
ingi.erlingsson@isavia.is.

Starfsstöð: Reykjavík

Við leitum að einstaklega þjónustulunduðum, 
glaðlyndum og snyrtilegum einstaklingum 
sem hafa góða samskiptahæfileika, lipra og 
þægilega framkomu og eru sveigjanlegir.  
Helstu verkefni eru vopna- og öryggisleit 
ásamt eftirliti.

Hæfniskröfur
• Aldurstakmark 18 ára

• Gott vald á íslenskri og enskri tungu

• Rétt litaskynjun

• Þjónustulund og metnaður í starfi

• Þurfa að geta setið vikulangt  
 námskeið í september

Upplýsingar um störfin veitir Hjördís  
Þórhallsdóttir umdæmis stjóri í síma  
424 4370 eða í netfanginu  
hjordis.thorhallsdottir@isavia.is.

Starfsstöð: Akureyri

F L U G V A L L A R - 
S T A R F S M A Ð U R  
A K U R E Y R I

I N N H E I M T U B Ó K A R I 
R E Y K J A V Í K

H L U T A S T Ö R F  Í 
V O P N A -  O G  Ö R Y G G I S - 
L E I T  Á  A K U R E Y R A R -
F L U G V E L L I

Gunnlaugur sér meðal annars 
 um að öll ljós á Akureyrarflugvelli 
séu í góðu lagi. Hann er hluti  
af góðu ferðalagi.

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

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

Isavia hefur hlotið gullmerki PwC fyrir launajafnrétti og hvetjum við  
bæði konur og karla til að sækja um þau störf sem í boði eru.

Umsækjendur þurfa að standast bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóra  
vegna aðgangs að haftasvæði flugverndar. 

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



Verkefnastjóri fjölmenningar í leikskólum 

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.

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir starf verkefnastjóra fjölmenningar á fagskrifstofu leikskólamála laust til 
umsóknar.
Skóla- og frístundasvið veitir börnum og fjölskyldum í borginni heildstæða þjónustu og annast m.a. rekstur 62 leikskóla, 36 grunn- 
skóla, 5 frístundamiðstöðva, starfsemi Námsflokka Reykjavíkur og skólahljómsveita. Fagskrifstofa leikskólamála veitir forystu í  
fagmálum leikskóla, þróun starfshátta og leikskólastarfs á grunni laga um leikskóla og aðalnámskrár leikskóla.
Skrifstofan er hluti af fagskrifstofu SFS, en þar eru einnig skrifstofur grunnskóla- og frístundamála. 
Verkefnastjóri fjölmenningar er leikskólum til ráðgjafar og stuðnings varðandi fjölmenningu og málefni einstakra barna og fjölskyldna 
með annað móðurmál en íslensku, annast og skipuleggur fræðslu um fjölmenningu og hefur umsjón með málefnum flóttabarna og 
barna í leit að alþjóðlegri vernd sem tengjast leikskólum. Verkefnastjóri tekur einnig þátt í nefndum og starfshópum í tengslum við 
fjölmenningarleg málefni og veitir ráðgjöf varðandi þróun fjölmenningarlegra starfshátta til starfsfólks leikskóla. 
Næsti yfirmaður er skrifstofustjóri leikskólahluta fagskrifstofu.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í 
starfið.
Ráðið verður í stöðuna frá 1. október 2018, eða eftir samkomulagi. Umsóknarfrestur er til og með 3. september 2018.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ vegna Félags stjórnenda leikskóla.   
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingibjörg Margrét Gunnlaugsdóttir í síma 411-1111.  
Netfang: ingibjorg.m.gunnlaugsdottir@reykjavik.is

Helstu verkefni og ábyrgð

málefna. 

starfshátta í leikskólum. 
 

erlendum uppruna og fjölskyldna þeirra.

uppruna. 
 

flóttabarna og kvótaflóttabarna sem tengjast leikskólum.
 

starfsfólk leikskóla.
 

nefndum og verkefnahópum í tengslum við málefnið og  
samstarf við helstu aðila sem koma að málefnum barna  
af erlendum uppruna. 

Hæfniskröfur

menntun sem nýtist í starfi. 

-
brögð.

Fjármálastjóri
Menntaskólinn í Kópavogi leitar að kraftmiklum og fjölhæfum 
einstaklingi í starf fjármálastjóra skólans. Um er að ræða fullt starf. 
Æskilegt er að viðkomandi sé menntaður viðskiptafræðingur, 
rekstrarfræðingur eða hafi aðra sambærilega menntun og hafi 
reynslu af vinnslu í bókhalds- og launakerfi ríkisins eða sambæri-
legu kerfi.

Helstu verkefni eru vinna í bókhaldi skólans, frágangur reikninga, 
launaskráning og launabókhald, innheimta skólagjalda, uppfærsla 
innkaupakerfis og eignakerfis, skýrslur um fjármál, fjárhags- og 
rekstraráætlun, allt í Oracle kerfi ríkisins.

Áríðandi er að umsækjandi hafi góða almenna  tölvukunnáttu, sér 
í lagi góða kunnáttu í Excel, skipulögð og nákvæm vinnubrögð, 
færni í mannlegum samskiptum og þjónustulipurð. Einnig er góð 
íslenskukunnátta nauðsynleg. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Margrét Friðriksdóttir skóla-
meistari margret.fridriksdottir@mk.is og í síma 594 4000. 
Sótt er um starfið á starfatorgi eða í netfang skólameistara og skulu 
afrit prófskírteina, starfsferilskrá og kynningarbréf fylgja umsókn. 

Umsóknarfrestur er til og með 27. ágúst n.k. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning liggur fyrir. Launa-
kjör eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og 
fjármálaráðherra.

Nánari upplýsingar um stofnunina er að finna á www.mk.is.

Tilraunastöð HÍ í meinafræði að Keldum
Verkefnastjóri á skrifstofu

Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum óskar 
eftir að ráða verkefnastjóra á skrifstofu Tilraunastöðvarinnar.  

Helstu verkefni eru: 
 Vinna við fjárhags- og viðskiptamannabókhald
 Ýmis verkefni tengd starfsmannahaldi
 Ýmis önnur verkefni

Menntunar-  og hæfniskröfur:
 Háskólamenntun á sviði viðskiptafræði eða önnur 

 sambærileg menntun
 Æskileg þekking á Oracle fjárhags- og mannauðskerfi 

 ríkisins
 Gott vald á upplýsingatækni 
 Mjög gott vald á Excel
 Faglegur metnaður, nákvæmni og öguð vinnubrögð
 Lipurð, jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum
 Frumkvæði og sjálfstæði

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum stéttarfélaga 
opinberra starfsmanna við fjármálaráðuneytið. Við ráðningu 
í störf við Tilraunastöðina er tekið mið af jafnréttisstefnu 
Keldna. 

Um fullt starf er að ræða og æskilegt að starfsmaður geti hafið 
störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir Helgi Helgason (sími 5855120).
Umsókn og ferilskrá sendist framkvæmdastjóra Keldna til og 
með 27.8.2018 (netfang starfkeldur@hi.is). 
Öllum umsóknum verður svarað. 

Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum er 
háskólastofnun með margþætta starfsemi.
Stofnunin sinnir grunn- og þjónusturannsóknum í líf- og 
læknisfræði dýra og manna. 
Tilraunastöðin sinnir einnig þjónustu vegna heilbrigðiseftirlits í 
dýrum og eftirlits með búvöruframleiðslu.

VIKING LIFE SAVING EQUIPMENT Á ÍSLANDI
Óskar eftir að ráða sölumann með reynslu.

Við óskum eftir nákvæmum, skipulögðum, heilsuhraustum og 
jákvæðum einstakling til starfa hjá traustu fyrirtæki. 

Stýrimannsréttindi er kostur, góð tölvu og ensku kunnátta 
skilyrði. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á 
vhj@viking-life.com eigi síðar en 26. ágúst 2018.

Yfirvaktstjóri við Salalaug

Salalaug er staðsett við Versali í salahverfi Kópavogs. Sundlaugin var formlega opnuð á sumardaginn fyrsta árið 
2005.  Þar eru sundlaugar úti og inni ásamt heitum pottum, gufubaði og rennibraut.  Hjá lauginni starfa rúmlega 
tuttugu manns, við þjónustustörf, þrif og öryggisgæslu.

Nánar um starfið
Yfirvaktstjóri er undirmaður forstöðumanns sundlaugar og er jafnframt staðgengill forstöðumanns. Yfirvaktstjóri 
gengur vaktir og sér um ýmis rekstrartengd mál svo sem pantanir, mönnun á vaktir o.s.frv. Yfirvaktstjóri er yfir-
maður almennra starfsmanna á sinni vakt. Um framtíðarstarf er að ræða í 100% starfshlutfalli.

Menntunar og hæfniskröfur
Gerð er krafa um eftirfarandi hæfni:

- Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
- Ríka þjónustulund og lausnarmiðaða hugsun.
- Frumkvæði, skipulag og sjálfstæð vinnubrögð.

Menntun:
- Æskilegt er að umsækjandi hafi lokið námi sem nýtist í starfi.

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

Laun eru samkvæmt samningi Starfsmannafélags Kópavogs og Launanefndar sveitafélaga.

Umsóknarfrestur er til og með 27. ágúst 2018.

Frekari upplýsingar
Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðmundur Halldórsson í síma 570-0485 eða í gegnum netfangið  
gudmundur.h@kopavogur.is .

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

kopavogur.is



ÉG VINN
MIKILVÆGASTA 
STARF Í HEIMI 

,,Ég ákvað sækja um í leikskóla því ég var 
orðin svolítið þreytt á vaktavinnu. Ég vildi komast 
nær börnunum mínum og vinna ekki um helgar. Ég 
fann það þegar ég byrjaði að vinna í leikskóla að þetta 
var rétta starfið fyrir mig. Það fylgja líka fríðindi með 
starfinu, sjálfsagt að fá frí til að mennta mig meira og frír matur, 
sem er yndislegur. Þetta er hið fullkomna starf fyrir mig.“

Lena Ýr Sveinbjörnsdóttir. Nemi í leikskólakennarafræðum við HÍ. 
Starfar í leikskólanum Rauðhóli.

LANGAR ÞIG AÐ VINNA MEÐ 
FRAMTÍÐ LANDSINS?
Skóla- og frístundasvið óskar eftir fólki til að vinna með 
börnum og unglingum. Í boði eru fjölbreytt störf í öllum 
hverfum borgarinnar.
 Undir skóla- og frístundasvið heyra: 

•   LEIKSKÓLAR
•   GRUNNSKÓLAR
•   FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐVAR

Nánari upplýsingar á 
www.reykjavik.is/laus-storf/sfs

 



Dvalar- og hjúkrunarheimilið  
Sólvellir, Eyrarbakka

- Hjúkrunarfræðingur -
Hjúkrunarfræðingur óskast  

á dvalarheimilið Sólvelli á Eyrarbakka

Sólvellir er einkarekið dvalar- og hjúkrunarheimili á Eyrar-
bakka sem hefur verið starfrækt frá 1987. Á heimilinu búa 19 
íbúar sem njóta þjónustu í heimilislegu umhverfi. 

Um er að ræða 60% stöðugildi hjúkrunarfræðings.  
Starfið er laust frá og með 1. september. 

Starfs og ábyrgðarsvið:

Hæfniskröfur:

   sjálfstæði og frumkvæði.

Umsóknarfrestur er til 25. ágúst.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags íslenskra hjúkrun-
arfræðinga og sambands íslenskra sveitarfélaga. Umsóknir 
óskast sendar á gudjon@arvirkinn.is eða á oseyri@oseyri.is.   

Eyrarbakki er um 550 manna þéttbýliskjarni í sveitarfélaginu Árborg.  
 

-

og samgöngur allt árið um kring. Sjá má nánari upplýsingar á eyrarbakki.is. 

Framkvæmdastjóri  
ReykjavíkurAkademíunnar

Stjórn ReykjavíkurAkademíunnar (RA) óskar að ráða  
framkvæmdastjóra sem fyrst.
Framkvæmdastjóri hefur umsjón með starfsemi og málefnum 
ReykjavíkurAkademíunnar í umboði stjórnar.
Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á og annast fjármál, bæði 
vegna reksturs ReykjavíkurAkademíunnar og rannsóknar-
verkefna á hennar vegum, skrifstofuhald, skipulags- og 
húsnæðismál RA, kynningarmál og samstarf við stofnanir 
og fyrirtæki, rekstur tækja og miðlægs búnaðar og rekstur 
sameiginlegrar aðstöðu – og önnur mál sem stjórn felur 
honum. 

Helstu verkefni
1. Stefnumótun RA í samvinnu við stjórn.
2. Efling rannsókna á vegum RA.
3. Umsjón með kynningarmálum.
4. Umsjón með samningum RA við fyrirtæki, stofnanir 
 og einstaklinga.
5. Rekstur og fjármálaumsýsla.
6. Fjáröflun til starfsemi RA.
7. Umsjón með funda- og ráðstefnuhaldi í samvinnu við   
 stjórn og einstaka félaga.

Hæfniskröfur
 Meistaragráða eða annað framhaldsnám frá háskóla.
 Reynsla af stjórnun, fjármálum og rekstri.
 Reynsla af rannsóknum og/eða utanumhaldi  

 rannsóknarverkefna.
 Þátttaka í viðburðastjórnun er kostur.
 Faglegur metnaður og hæfni í mannlegum samskiptum.
 Góð tungumálakunnátta. 

Upplýsingar
Laun taka mið af gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og 
hlutaðeigandi stéttarfélags. Starfshlutfall er 100%. Umsókn 
fylgi kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir hæfni viðkom-
andi í starfið ásamt náms- og starfsferilsskrá. Umsóknum 
skal skilað rafrænt á netfangið ingunn@akademia.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 1. september 2018. 

Nánari upplýsingar veitir Dr. Ingunn Ásdísardóttir, stjórnar-
formaður, (ingunn@akademia.is) í síma 8698312 og  
Svandís Nína Jónsdóttir, framkvæmdastjóri,  
(svandis.nina@akademia.is) í síma 772 5586.

LOTA er meðal framsæknustu þekkingarfyrirtækja á Íslandi og tekst á 

við fjölda stórra verkefna hérlendis sem og erlendis. Samhentur hópur 

hámenntaðs starfsfólks hefur að leiðarljósi fagmennsku, öryggi og 

þjónustulund. LOTA snýst um starfsfólkið og góðan anda. Áhersla 

er lögð á fyrsta flokks starfsaðstöðu og þægilegt andrúmsloft. 

Þetta látum við kristallast í okkar einkunarorðum sem eru:  

STERK - SNÖRP - SKEMMTILEG

Auglýst er starf í móttöku arfinu felst töku Lotu í 10-12 mánuði. Í starfi
að taka á móti viðskiptavinu ald o.fl.num, annast símsvörun, bókhald
Skemmtilegt tímabundið tækækifæ umanneskjukifæri fyrir hæfa og jákvæða ma
ssem fellur að okkar þægilega stastarfsrfsanda  og starfsumhverfi.

Guðríðarstíg 2-4
113 Reykjavík
lota@lota.is
www.lota.is
Sími 560 5400

Ummsókknarfrestur...UmU
ogg með til ogeer til o 311. ágúst 2018

da ádair ásamtt ferilskrá skal sendaknir i áUmmsóknn erlen@lota.is

ð og farið með þær sem trúð o trúnaðarmál.óknum verv ður svarað osóknÖllumm ummsó

rMenntuntuntunar- r- hæfniskröfurog hr- o ur
kariandi er ver viðurkenndur bókariÞekking og kari.og og reynsla af bókhaldald ilyrði, kostur ef viðkomanaldi er ska

tfstákvumkvæði, náákvákvæmni, sjálfstKunnátt fstæðáttáttat á DK bókhaldskerfið gege r einnig forskot. Frumkgefur
koumnlegum samskiptumum eru kovinnu kostirnnunnubrögögð og skipulagshæfni, sememm og lipurð í mannleem

að sem fyrst.sesesemem við leititum að. Viðkomandi þarf að gað gað geta byrjað
 

Starfsrfssviððssviðrfs
..Móttaka og símm krifstofuvörum. kaup á srun. Innksímsvör skrifstofuvörum eikninga. Færsla óttaka rem. Mó

tölvubókhalds í DKDK vvÖnnur tilfallandi vingarAfstDK. Vinnutími er frá 8-16erkefnivevvÖnnur tilfallandi vemingar.Afstem Vinnutímerkefni. ve

Móttökuritari/bókari

 

 

 

 

Leitað er að metnaðarfullum, þjónustulunduðum og jákvæðum einstaklingi sem hefur áhuga á að taka þátt í mótun
þjónustu í tengslum við grunnnám í hjúkrunarfræði. Viðkomandi þarf að vera lausnamiðaður, geta tekist á við
krefjandi og fjölbreytt verkefni, vera fljótur að tileinka sér nýjungar og hafa gaman að því að vinna með fólki.

Helstu verkefni: 

kennara
 Vinna við kennsluskrá
 Umsjón með námsferlum

Hægt er að sækja um störfin og fá allar nánari 

http://www.hi.is/laus_storf 

Umsóknarfrestur er til og með 27. ágúst nk.

Menntunar- og hæfniskröfur: 

tileinka sér nýjungar á því sviði

þjónustulund

nákvæmni í starfi

Háskóli Íslands er alþjóðlegur rannsóknaháskóli og stærsta kennslu-, rannsókna- og 
vísindastofnun landsins. Um 1.500 starfsmenn eru í föstum störfum við skólann
og um 2.200 lausráðnir. Nemendur við skólann eru um 12.500. Háskóli Íslands starfar
á fimm fræðasviðum, býður fjölbreytt nám á öllum stigum og er eini háskóli landsins 
sem býður grunnnám og framhaldsnám í öllum helstu fræðigreinum.

FJÖLBREYTT OG LIFANDI STARF Á
SKRIFSTOFU HJÚKRUNARFRÆÐIDEILDAR
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Kælismiðjan Frost ehf.  
óskar eftir að ráða starfsmann 

á skrifstofu félagsins að  
Fjölnisgötu 4 b, 603 Akureyri

Starfið fellst í:
 Umsjón með flutningum frá birgjum og til viðskiptavina.
 Samskiptum við ferðaskrifstofu og VISA umsóknir,  

 vegna ferða starfsmanna.
 Yfirferð reikninga.
 Gerð handbóka.
 Afleysingar innkaupastjóra og starfsmanna á skrifstofu.

Hæfniskröfur:
 Tölvukunnátta, word, exel o.s.frv.
 Góð kunnátta í ensku og einu norðurlandamáli.
 Færni í mannlegum samskiptum, þjónustulipurð 

 og létt lund. 

Frost er sérhæft í hönnun og uppsetningu frysti- og
kælikerfa fyrir frystigeymslur og matvælavinnslur, 
aðallega í sjávarútvegi.

Frost sinnir verkefnum bæði hér heima og erlendis.
Frost er með starfsemi á Akureyri og í Garðabæ og  
samtals starfa hjá fyrirtækinu u.þ.b. 60 starfsmenn.

Áhugasmir sendi upplýsingar á: gunnar@frost.is 

Starfsmenn óskast
Háfell ehf. jarðvinnuverktaki óskar eftir vélamönnum,  
bílstjórum og verkamönnum til starfa. 

Áhugasamir sendi umsókn 
sína ásamt ferilskrá á netfangið 
agnar@hafell.is

Húsvörður óskast
Húsfélagið Austurbrún 2, 104 Reykjavík, óskar að ráða 
húsvörð til starfa 

Verkefni eru meðal annars:

Ráðningatími miðast við 1. september 2018. 

Umsóknarfrestur er til 20. ágúst 2018.

Skriflegar umsóknir sendist til: 
Húsfélagið Austurbrún 2

Austurbrún 2, 
104 Reykjavík.

Leiðbeinandi - Ræstingar

Leiðbeinandi óskast til starfa í ræstingadeild Örtækni.
Vinnan felst í verkstjórn 4-5 starfsmanna 

ásamt vinnu með þeim.
Um er að ræða fullt starf á dagvinnutíma, virka daga.

Áhugasamir sendi tölvupóst á thorsteinn@ortaekni.is

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.

Einingaverksmiðjan óskar eftir að ráða vandvirkan og laghentan einstakling til starfa við smíðar.

Viðkomandi ber ábyrgð á smíði og uppsetningu móta samkvæmt teikningum. Sér um efni,
mótasmíði og uppsetningar á þeim.

Smiður

· Menntun eða góð þjálfun í trésmíði og lestri teikninga.

· Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.

· Rík öryggisvitund.

Hæfniskröfur

Einingaverksmiðjan var stofnuð 1994
og framleiðir forsteyptar einingar

til húsbygginga.

mt teikningum. Sér um efni,

Einingaverksmiðjan var stofnuð 1994
og framleiðir forsteyptar einingar

til húsbygginga.

KJÖTIÐNAÐARMAÐUR
ÓSKAST Á SUÐURLANDI

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu félagsins www.ss.is
Umsóknarfrestur er til og með miðvikudagsins 1. september.

Frekari upplýsingar um starfið gefur Olga Mörk Valsdóttir í síma: 488 8227 
eða 892 5357

Sláturfélag Suðurlands er 111 ára, öflugt og framsækið 
matvælafyrirtæki í eigu búvöruframleiðenda á Suður- og 
Vesturlandi og almennra hluthafa. Höfuðstöðvar þess eru í 
Reykjavík og þar eru, auk skrifstofu, markaðs- og söludeildir. 
Á Hvolsvelli er meginhluti kjötiðnaðar staðsettur ásamt 
frystihúsi og vörudreifingu kjötvara. Á Selfossi rekur 
félagið sláturhús ásamt úrbeiningu á kjöti og pökkunarstöð.

Sláturfélag Suðurlands óskar eftir að ráða kjötiðnaðarmann, eða manneskju 
með mikla reynslu í kjötiðn, í starf flokksstjóra í kjötvinnslu félagsins á 
Hvolsvelli. Þar rekur SS stærstu kjötvinnslu landsins en þar starfa nú um 160 
manns í metnaðarfullu og drífandi umhverfi. Við leitum að jákvæðum og 
kraftmiklum einstaklingi með stjórnunar- og leiðtogahæfileika. Vinnutími er 
frá 7-15 og húsnæði er á staðnum.

STARFSLÝSING

• Aðstoðarmaður verkstjóra og staðgengill
• Skipulagning framleiðslu
• Umsjón með verkefnum og starfsfólki
• Móttaka á hráefnum og skráning
• Eftirlit með þrifum
• Eftirfylgni með gæðakröfum SS

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

• Menntun og reynsla í kjötiðn
• Skipulagshæfileikar
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
• Áhugi á fólki og stjórnun
• Mikill faglegur áhugi

Nánari upplýsingar um félagið má finna á heimasíðu þess, www.ss.is
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Aðstoð á tannlæknastofu, 
heilt starf og hlutastarf
Aðstoðarmanneskja óskast í fullt starf á tannlæknastofu í 
Reykjavík. Einnig óskast aðstoðarmannneskja í 60% starf. Á 
tannlæknastofunni, sem staðsett er miðsvæðis í Reykjavík, starfa 
20 manns, tannlæknar, aðstoðarfólk og tannsmiðir.  Viðkomandi 
þarf að geta hafið störf fljótlega.  Starfið felst m.a. í að aðstoða 
tannlækna við störf þeirra, símavörslu og afgreiðslu. 
Umsóknir berist á atvinna@frettabladid.is merkt Aðstoð-1808

  

     Austurbæjar Apótek 
 

 Austurbæjar Apótek í Ögurhvarfi 3, Kópavogi 

 óskar eftir starfsmanni   frá 10-18 (eða 12-18).  

Hæfniskröfur:  Viðkomandi þarf að vera jákvæður  

með hlýlega framkomu, sjálfstæður, sveigjanlegur, 

reyklaus og með þjónustulund. 

 Tölvukunnátta er æskileg. 

Ferilskrá skal senda á bergljot.th@simnet.is  fyrir  

10. september 2018 
 

 

Leikskóli Seltjarnarness 
• Leikskólakennarar, fullt starf / hlutastarf.
• Leikskólaleiðbeinandi, fullt starf / hlutastarf.

Grunnskóli Seltjarnarness 
• Umsjónarkennara vantar í fullt starf.

Nánari upplýsingar um störfin og skil umsókna 
má finna á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar 
www.seltjarnarnes.is – Störf í boði

Umsóknarfrestur er til 31. 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

Óskum eftir starfsmanni í hellulagnir. 

Mikil vinna framundan.

Umsóknir berist á  
gardasmidi@gardasmidi.is
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Meginverksvið akstursstjóra er að skipuleggja og stýra akstursþjónustu fyrirtækisins um land allt. Samskip 
leggur metnað í að veita góða þjónustu í samræmi við þjónustuloforð fyrirtækisins og verkefni aksturstjóra 
felast m.a. í því að leggja mat á nauðsynlega flutningsgetu til að anna verkefnum hverju sinni og tryggja góða 
nýtingu flotans. 

> Samskip óska eftir akstursstjóra til starfa 

Umsóknarfrestur er til og með 26. ágúst n.k.  
Eingöngu er tekið á móti umsóknum í gegnum heimasíðu okkar www.samskip.is og eru 
umsækjendur beðnir um að skila inn ferilskrá ásamt greinagóðu kynningarbréfi. 

Nánari upplýsingar veitir Jóhannes Karl Kárason, flotastjóri,
johannes.karl.karason@samskip.com

Við leitum af öflugum og vel skipulögðum liðsmanni í starf akstursstjóra til að taka þátt í lifandi 
og fjölbreyttum verkefnum með okkur. 

Samskip eru alþjóðlegt flutningafyrirtæki sem býður flutningalausnir og tengda þjónustu á landi, sjó og í lofti með 
hagkvæmni að leiðarljósi. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum faglega ráðgjöf og heildarlausnir á sviði flutninga- 
og flutningatengdrar þjónustu. Við höfum á að skipa fjölbreyttum hópi starfsfólks sem vinnur ávallt með frumkvæði, 
samheldni og þekkingu að leiðarljósi. Við leggjum áherslu á markvissa fræðslu og þjálfun starfsfólks. Öryggis- og 
heilbrigðismál starfsfólks eru okkur mikilvæg og bjóðum við upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfið er æskileg t.d. 

verkfræði, framleiðslustjórnun, flutningafræði
• Marktæk reynsla af verkstjórn 
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Góð tölvufærni og hæfni í úrvinnslu gagna
• Góð íslensku og enskukunnátta í tali og riti   

er nauðsynleg

Eiginleikar:
• Afburða samskiptahæfni og jákvætt viðmót
• Rík þjónustulund og sveigjanleiki
• Metnaður, seigla og framsýni til þess að ná 

árangri í starfi
• Lausnamiðaður og skipulagður einstaklingur



 Sjónarhól

Hæfniskröfur og menntun:

What you’ll need:

• A Bachelor’s Degree is required or equivalent experience.

• Creative and innovative personality, complemented by a way with words.

• In-depth knowledge and understanding across all major social media
platforms, and how each platform can be deployed in different scenarios. 

• Solid understanding of social media metrics, with the ability to generate,
analyze and interpret data to make data-driven decisions.

• Excellent verbal and written communications skills in English.

• Strategically minded and goal oriented, with the ability to multi-task.

• Excellent time management and project management skills, with the
ability to prioritize and quickly execute high quality work.

• Entrepreneurial, energetic and agile with the ability to work both
independently and cross-functionally.

• Technically savvy and a quick learner.

• Experience with marketing automation tools and SEO.

• Knowledge of photo and video editing is a plus.

What you’ll do:

• Manage, implement and represent the Social Media strategy and channels
for NetApp Cloud, portfolio and products.

• Lead, create and execute day-to-day tactical social media posts and 
editorial calendar for NetApp Cloud’s social media channels.

• Manage cross-functional teams and outsourced resources to develop
content.

• Actively engage and respond on social media to increase and build
personal relationships with our followers. Be proactive in finding new
ways to approach and attract our audience over social channels.

• Improve message, content and SEO by establishing a social listening
process and reporting mechanism to proactively identify and report on
trends, voice of customer, keywords, influencers, sentiment and tonality.

• Create and implement social promotional plans around events, product
launches and campaigns.

• Document processes against measured benchmarks and report and
adjust efforts to what gives best results.

Visit netapp.com/iceland-jobs to apply and find out more information. Note that only applications in English will be accepted.

Play a crucial role in building awareness for NetApp’s Cloud brand

and supporting our Go-To-Market strategy. As a Social Media

Manager for NetApp cloud data services, you are responsible for

creatively promoting our products through a steady drumbeat of 

engagements, managing the NetApp Cloud social media channels;

increasing our follower base, and supporting marketing projects in

the areas of demand generation and events.  You are an innovative, 

technically savvy, self-motivated and driven individual with a passion

for success.

Social Media 
Manager for Cloud



Sálfræðingar
Vegna aukinna umsvifa leitar Heilsuborg að metnaðarfullum 
sálfræðingum til starfa. Um er að ræða þverfaglegt og 
fjölbreytt starf. Viðkomandi þarf að vera jákvæður og 

 
af sálfræðistörfum á sviði streitu/kulnunar. Einnig er gott  
ef viðkomandi hefur reynslu og þekkingu á að leiða 

Möguleiki er á 100% stöðu sem verktaki. Hlutastarf kemur 
einnig til greina.
 

Umsóknir sendist á sigrun@heilsuborg.is fyrir 1. september. 

Viltu starfa á einstökum vinnustað?

/  Höfðinn  / / /  heilsuborg@heilsuborg.is

Heilbrigð sál í 
hraustum líkama

heilsuborg.is

Heilsuborg

 

 

sem best. Allir sérfræðingar Heilsuborgar eru með 

SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

Starf lögfræðings hjá Sambandi 
íslenskra sveitarfélaga

Samband íslenskra sveitarfélaga hyggst ráða lögfræðing á lög-
fræði- og velferðarsviði. Lögfræðingar sambandsins koma fram 
fyrir þess hönd við undirbúning lagafrumvarpa og stjórnvalds-
fyrirmæla sem varða sveitarfélögin og vinna
að upplýsingagjöf, ráðgjöf og fræðslu til sveitarfélaga.

Þar sem aðstoð við sveitarfélög vegna innleiðingar laga um 
persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga er umfangs-
mikið verkefni hjá sambandinu er æskilegt að umsækjendur 
hafi haldgóða þekkingu á þeirri löggjöf. Lögfræðingurinn mun 
jafnframt starfa ásamt öðrum lögfræðingum og sérfræðingum 
sviðsins að margþættum og síbreytilegum verkefnum, sem meðal 
annars varða skipulags- og umhverfismál, skólamál, málefni 
félagsþjónustu sveitarfélaga og túlkun laga og reglna sem varða 
starfsemi sveitarfélaga. 

Gerð er krafa um embættispróf í lögfræði eða meistarapróf 
í lögum, ásamt góðri þekkingu á stjórnsýslurétti. Reynsla af 
störfum á þeim málefnasviðum sem að ofan greinir er kostur, 
ásamt þekkingu og áhuga á málefnum sveitarfélaga. Gott vald á 
íslensku máli í ræðu og riti og hæfni í framsetningu upplýsinga 
er skilyrði. Góð kunnátta í a.m.k. einu öðru Norðurlandamáli og 
ensku er æskileg, sem og góð tölvuþekking, bæði til öflunar og 
úrvinnslu upplýsinga. Leitað er að hæfum einstaklingi, karli eða 
konu, sem hefur til að bera frumkvæði, sjálfstæði, þjónustulund, 
hæfni í mannlegum samskiptum, nákvæmni í vinnubrögðum og 
forystu- og skipulagshæfileika. Æskilegt er að umsækjendur geti 
hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir
Guðjón Bragason, sviðsstjóri lögfræði- og velferðarsviðs,netfang: 
gudjon.bragason@samband.is, eða Valur Rafn Halldórsson 
sviðsstjóri rekstrar- og útgáfusviðs, netfang: valur@samband.is 
eða í síma 515-4900.

Samband íslenskra sveitarfélaga er framsækinn vinnustaður sem 
býður upp á opið vinnuumhverfi, samheldinn starfsmannahóp og 
skapar starfsmönnum gott svigrúm til starfsþróunar. Umsækjen-
dum er bent á að frekari upplýsingar um Samband íslenskra sve-
itarfélaga eru á heimasíðunni, www.samband.is. Þar er einnig að 
finna starfslýsingu fyrir starfið og mannauðsstefnu sambandsins.

Umsóknir, merktar „Umsókn um starf lögfræðings á lögfræði- 
og velferðarsviði“, berist eigi síðar en mánudaginn 27. ágúst nk. 
til Sambands íslenskra sveitarfélaga, Borgartúni 30, pósthólf 8100, 
128 Reykjavík, eða í tölvupósti til samband@samband.is

Læknisfræðileg myndgreining (Röntgen Domus) 
auglýsir stöðu læknaritara lausa til umsóknar
Um er að ræða 50-70% starf á líflegum og skemmtilegum 
vinnustað þar sem samheldinn og þéttur hópur starfsmanna 
vinnur að sameiginlegu markmiði.
Reynsla af læknaritun og löggilding læknaritara er kostur. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst eða eftir 
samkomulagi.

Umsókn og frekari upplýsingar sendist á á netfangið  
ragga@rd.is. 

Umsóknarfrestur er til og með mán 27.ágúst nk.

Röntgen Domus | Sími 551-9333 – www.rd.is

BIFVÉLAVIRKI ÓSKAST  
Á VERKSTÆÐI SUZUKI

Ferilskrá sendist á 
gylfi@suzuki.is 
fyrir 31. ágúst n.k

Þarftu að ráða starfsmann?
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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HúsaHúsaHú smiðsmiðjan jan er ler lifanifandi odi og skg skemmtemmtmmmtilegilegur vur vr vr innuinnun staðstaðs ur þur þur þur þar sar sar sem rem rem rem ríkiríkiríkiríkir góðgóðgóðgó ur sur sur starftarft sandsandi ogi og stesterk lkrk iðshiðshheildeild..
LögðLögð er er rík rík áheráhersla sla á síá símennmenntun tun og fog fræðsræðslu olu og aðg að stastarfsmrfsmenn enn eigieigigig þesþesþess kos kos k st a að efð eflastlast ogog þróaþróast íst stas rfi.rfi.
HúsaHúsasmiðsmiðjanjan er íer í hóphópi sti stærstu fyf rirtrirtækjaa lanla dsins, rekureku  17 versverslanilanir umr um lanand ald a lt og starfsmenn um 500.500.
GildGildin okkar eru:GildG in okkar eru: Metnaður, þjónustulund oog ség sérþekrþekkingking..Metnaður þjónustulund og sérþekekkingking

Byggjum á betra verði

Spennandi störf hjá 
Húsasmiðjunni í Skútuvogi

•••• SöSöSöSölulululumamamam ðuðuðuður r rr veveveverkrkrkrkfæfæfæfærararaa
••• StStStStararararfsfsfsfsmamamamaðuðuðuðurrrr áá þjþjþjþjónónónónusususustutuuuboboboborðrðrðrð
•••• GjGjGjGjalalalaldkdkdkdkereerii á á kakassssaaaaa

HúHúHúHúsasasasasmsmsmsmiðiðiðjajajajan n n n leleleleititititarararar aaaað ð ð ð krkrkrkrafafafaftmtmtmtmikikikiklulllum m eiee nsn taklinngum sem hafa mikla þjónustulu unnd, sýnýna a frfrfrfrumumumu kvkk æðæði í í ststararfifii oooog gg g búbúbúbúb a a a a yfyfyfy iririrr 
gógóðuðuðuummmm sasasasamsmsmsmskikikikiptptptptahahahahæfæfæfæfilililileieeieikukukkum m m m ttil þesssssss  að bæbætastt í hóp frábærra starfsmanna Húsasmiðjujunnnnara . UmUm er aðaðað rræðæðæðða a aa nonononokkkkkkkkuururur 
stststörörörff í í í í mimimimismsmsmsmununununanananandidididi ddddeieieie ldldldldumumumum HHHHúsúsasasmimiðjðjununnnnananan r r r í í SkSkútuvogi.

KK jj f tt k l hhh ttttKonKonK ur,ur, jajafntfntf sesem km km karlar ar,, ereru hu hhvatvattartar 
tiltili aðaðð sæsææækjakjakjakja umumu . ÖllÖllÖ umumum umsumsóknóknóknóknumumumum
ververðurður svsvvvaraaraa ð oð oð g fg fariarir ð mð mð eðeðe þærþærær seseesem m
trútrúnaðnaðððarmarmaa ál.ál. 
NánNánNánariari upupplýplýsinsingargar umum ststarfarfiðið
veiveitirtir BjBjarkarki Þi Þór ór ÁrnÁrnÁrÁ asoason, n, rekrekstrstrrrarsarsarstjótjótjótjóriririri
HúsHúsasmasmiðjiðjunnunnnunnar ar í í SkúSkútuvtuvogiogiogiogi, bb, b, bjarjarjarjarkiakiakiakia@hu@hu@husa.sa.sa.isis.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 
26. ágúst 2018. Sótt er um störfin á 
husa.is/laus-storf.

husa.is

Leitað er eftir liðsauka í eftirtalin störf:

Nánari upplýsingar um störfin má finna á husa.is/laus-storf.

Starfsmaður á þvottastöð

• 
• 

• 
• 

Vagnstjóri - Hlutastarf

Menntunar- og hæfniskröfur
• 

• 

• 

• 

Umsóknarfrestur er til og með 2.september 2018.
radningar.straeto.is

Þjónustufulltrúi

Helstu verkefni: 
• 

• 
• 

• 

Menntunar- og hæfniskröfur
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

STOPP er starf hjá Strætó



Viltu hjálpa til við að vegfarendur komist greiðlega og örugglega 
um þjóðvegina - jafnvel á veturna?
Vegagerðin leitar að starfsfólki í vaktstöðina í Reykjavík 

Við bjóðum
Starf hjá Vegagerðinni í teymisvinnu við að tryggja öruggar og 
greiðar samgöngur um þjóðvegi landsins. Við bjóðum upp á starf 
þar sem þú leggur þitt að mörkum til að vegfarendur komist greið- 
lega á áfangastað, eða sérð til þess að upplýst sé um truflun eða 
hindrun í tæka tíð vegfarandanum til hagsbóta.

Verkefnin
Vaktstöð Vegagerðarinnar starfar allan sólarhringinn allt árið um 
kring. Þar fer fram vöktun á veðri og færð, vöktun á ástandi vega og 
vegbúnaðar, boðun viðbragðsaðila, samræming aðgerða og miðlun 
upplýsinga. 

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Háskólamenntun æskileg 
• Haldgóð reynsla sem nýtist í starfi
• Góð almenn tölvufærni og innsláttarhraði
• Almenn ökuréttindi
• Hæfni til að meta og vinna með tölulegar upplýsingar
• Góð kunnátta í ræðu og riti á íslensku og á ensku
• Öguð vinnubrögð, skipulagshæfni og metnaður í starfi.
• Góðir samstarfs- og samskiptaeiginleikar.
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt og sem hluti af teymi.
• Gott heilbrigði (stundum einmennt á vakt!)

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt 
báðum kynjum. 

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi 
stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 3. september 2018. Umsóknir berist 
Vegagerðinni á netfangið starf@vegagerdin.is.  Í umsókninni komi 
fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um þá menntun 
og hæfni sem óskað er. 

Nánari upplýsingar um starfið má finna á www.vegagerdin.is

Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að 
umsóknarfrestur rennur út.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Einar Pálsson forstöðumaður 
þjónustudeildar í síma 522-1000

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

STÖRF Í VAKTSTÖÐ  
VEGAGERÐARINNAR  
Í REYKJAVÍK 

Sölumenn óskast  
- hlutastarf

Innflutningsfyrirtæki með snyrtivörur, hárvörur, 
barnavörur o.fl. óskar eftir jákvæðum og metnaðar-

fullum sölumönnum í framtíðarstörf.

Starf sölumanns í verslanir og víða felst t.d. í:
• Kynningu og sölu á vörum. 
• Eflingu núverandi viðskiptasambanda og öflun nýrra.
• Framsetning vara í verslunum.

Starf sölumanns í hávörum felst t.d. í:
• Kynningu og sölu á hárvörum og tengdum vörum.
• Efling viðskiptasambanda og öflun nýrra.
• Námskeiðahald.

Hæfniskröfur:
• Búa yfir góðri þjónustulund, jákvæðni og hæfni í  
 mannlegum samskiptu.
• Metnaðarfullur, hafa góða skipulagshæfni og geta  
 unnið sjálfstætt.
• Góð kunnátta í íslensku og ensku.
• Almenn tölvukunnátta og bílpróf nauðsyn.
• Reynsla af sölustörfum er kostur.
• Sölumaður fyrir hárvörur þarf að hafa menntun  
 í greininni.

Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist fyrir 27.08.2018  
á atvinna@frettablaid.is merkt Sölumenn-hlutastörf.

GRINDAVÍKURBÆR 

Spennandi störf hjá Grindavíkurbæ
Grindavíkurbær auglýsir stöður tveggja sviðsstjóra lausar til umsóknar, þ.e. starf sviðsstjóra skipulags- og umhverfissviðs og starf sviðsstjóra 
frístunda- og menningarsviðs.

Leitað er að öflugum og metnaðarfullum leiðtogum í störfin. Starfshlutföll eru 100%. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.  
Konur, jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um. 

Auk faglegrar hæfni, sem tilgreind er sérstaklega fyrir hvort starf, er sú krafa gerð til umsækjenda að þeir hafi mikla samskipta- og skipulags- 
hæfni og getu til að stjórna breytingum ásamt hæfni til að miðla flóknum upplýsingum á einfaldan hátt. Reynsla af stefnumótandi áætlanagerð og 
gerð rekstrar- og fjárhagsáætlana er mikilvæg. Reynsla og þekking á málefnum sveitarfélaga er æskileg. Þá er krafist góðrar kunnáttu í íslensku 
í ræðu og riti. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Fannar Jónasson bæjarstjóri í síma 420 1100 og með tölvupósti fannar@grindavik.is.  
Umsóknarfrestur er til og með 27. ágúst nk. og skulu umsóknir sendar á framangreint netfang eða berast bæjarskrifstofu Grindavíkurbæjar að 
Víkurbraut 62, 240 Grindavík, merkt „Sviðsstjóri – umsókn“. Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál, en listi umsækjenda verður 
opinber að umsóknarfresti liðnum. Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs

Meðal helstu verkefna

heyra í samvinnu við fagnefnd sviðsins

sem heyra undir verksviðið

sviðsins og bæjarráð ásamt eftirfylgni mála

Menntunar- og hæfniskröfur
-

lagsfulltrúi

vGóð þekking á lögum og reglugerðum tengdum bygginga- og 
skipulagsmálum

byggingarmál

Sviðsstjóri frístunda- og menningarsviðs

Meðal helstu verkefna
-

garmálum ásamt þjónustu við íbúa á þessum sviðum

sviðsins og bæjarráð ásamt eftirfylgni mála

Menntunar- og hæfniskröfur

Grindavík er 3.400 manna bær sem hefur vaxið hratt í seinni tíð. Íbúafjölgunin er um 20% undanfarin 10 ár. Grindavík er einn öflugasti útgerðar-
bær landsins með kraftmiklum og vel reknum útgerðar- og fiskvinnslufyrirtækjum. Ferðamönnum hefur fjölgað jafnt og þétt undanfarin ár í takt 

Grindavík leggur áherslu á fjölskyldugildi. Grindavík er einn öflugasti íþróttabær landsins og styður vel við íþróttastarf barna með niðurgreiddum 
æfingagjöldum.  Í Grindavík er öflugur grunnskóli með niðurgreiddan skólamat og niðurgreidd námsgögn.  Í Grindavík eru hagstæð leikskóla- 
gjöld, lágt útsvar og lág fasteignagjöld. 
Grindavík er landmikið bæjarfélag, náttúrufegurð er mikil, stutt í margrómaðar gönguleiðir, fuglalíf mikið í klettum meðfram ströndinni við 
Reykjanestá, og góður 18 holu golfvöllur í skemmtilegu umhverfi við sjóinn.

ÖFLUGUR 
VERKEFNASTJÓRI
Köfunarþjónustan óskar eftir öflugum verkefnastjóra í fjölbreytt og lifandi starf.
Við erum stærsta atvinnukafaraþjónusta landsins með mikla reynslu og þekkingu. 
Einnig veitum við margs konar þjónustu varðandi rannsóknir á botni sjávar svo sem 
fjölgeislamælingar og kjarnaborun. Þar að auki sinnum við alls konar sérhæfðri verktöku 
sem krefst þekkingar, útsjónarsemi og áræðni. Fyrirtækið flytur í nýjar bækistöðvar á 
næstunni, sérstaklega hannaðar fyrir starfssemina.

Héðinsgata 1-3 | 105 Reykjavík | Sími 863 5699 | diving@diving.is 

Áhugasamir sendi ferilskrá og meðmæli á 
hallgrimur@diving.is. Varðandi frekari 
upplýsingar, vinsamlega hafa samband við 
Hallgrím Ingólfsson á hallgrimur@diving.is eða 
í síma +354-893-8303. Allar umsóknir eru 
meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.
Góð laun fyrir réttan aðila.  

Verkefnaöflun og sölustjórn

Tilboðsgerð og verðútreikningar

Útfærsla verka í samráði við 
starfsmenn og verkkaupa

Verkstjórn ákveðinna verka

Verkefnaþróun og nýjungar

Mikil verkþekking og reynsla

Gott tengslanet, þegar kemur að 
verkefnaöflun

Kostur að hafa tölvukunnáttu í DK, 
Excel og Word

Góð enskukunnátta

Sölumennskuhæfileikar

Frumkvæði og útsjónarsemi

Skipulagshæfileikar

Ákveðni og sjálfstæði

Jákvæðni og hæfileiki til að 
vinna í hópi

STARFSSVIÐ/ÁBYRGÐ HÆFNISKRÖFUR EIGINLEIKAR

www.kafari.is

 20 ATVINNUAUGLÝSINGAR  1 8 .  ÁG Ú S T  2 0 1 8  L AU G A R DAG U R



Norðurey Hótel óskar eftir  
starfsfólki í eftirfarandi störf

Starfsmaður í Gestamóttöku, vaktavinna 12 tíma vaktir.
 Mjög góð enskukunnátta skilyrði.
 20 ára og eldri.
 Annað tungumál kostur en ekki skilyrði.
 Vera stundvís og reglusamur.

Herbergisþrif um helgar.
 18 ára og eldri.
 Reynsla af þrifum.
 Vera stundvís og reglusamur.
 Reyklaus.

Starfsmaður í eldhús, vinnutími 6-14 virka daga.
 20 ára og eldri.
 Góð enskukunnátta æskileg.
 Reynsla af eldhússtörfum.
 Vera stundvís og reglusamur.
 Reyklaus.

 
og verður móttaka þeirra staðfest.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og 
öllum umsóknum verður svarað.

Doktorsnemi í ónæmisfræði Háskóli Íslands, Lífvísindasetur Reykjavík 201808/1581
Störf í vaktstöð Vegagerðin Reykjavík 201808/1580
Vélamaður Vegagerðin Selfoss 201808/1579
Vélamaður Fellabæ Vegagerðin Egilsstaðir 201808/1578
Verkstjóri vélaverkstæðis Vegagerðin Reyðarfjörður 201808/1577
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201808/1576
Deildarstjóri í markaðsleyfadeild Lyfjastofnun Reykjavík 201808/1575
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Efra Breiðholti Reykjavík 201808/1574
Lögfræðingur Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Reykjavík 201808/1573
Sérfræðingur Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Reykjavík 201808/1572
Ráðgjafi Vinnumálastofnun Reykjanesbær 201808/1571
Starfsmaður ÁTVR, Vínbúðin Siglufjörður 201808/1570
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201808/1569
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201808/1568
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Stykkishólmur 201808/1567
Sálfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201808/1566
Deildarlæknir/aðstoðarlæknir Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201808/1565
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201808/1564
Félagsráðgjafi Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201808/1563
Lögfræðingur Útlendingastofnun Kópavogur 201808/1562
Lögfræðingur - stjórnsýsla Útlendingastofnun Kópavogur 201808/1561
Doktorsnemi Háskóli Íslands, Raunvísindadeild Reykjavík 201808/1560
Doktorsnemi í vistfræði Háskóli Íslands, Rannsóknasetur Selfoss 201808/1559
Yfirlæknir Landspítali, krabbameinslækningar Reykjavík 201808/1558
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, öldrunarlækningadeild Reykjavík 201808/1557
Sjúkraliði Landspítali, smitsjúkdómadeild Reykjavík 201808/1556
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, smitsjúkdómadeild Reykjavík 201808/1555
Hópstjóri í símaveri Hagstofa Íslands Reykjavík 201808/1554
Aðstoðarmaður í mötuneyti Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201808/1553
Starfsmenn í aðhlynningu Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201808/1552
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201808/1551
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201808/1550
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, geðsvið Reykjavík 201808/1549
Sjúkraliði Landspítali, Rjóður Kópavogur 201808/1548
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201808/1547
Sjúkraliði Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201808/1546
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, dagdeild skurðlækninga Reykjavík 201808/1545
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, göngudeild þvagfæra Reykjavík 201808/1544
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, göngud. skurð/lyflækninga Reykjavík 201808/1543
Sjúkraliði Landspítali, dag/göngud. augnlækn. Reykjavík 201808/1542
Starfsmaður á fræðslusviði Biskupsembættið Reykjavík 201808/1541
Þjóðgarðsvörður Þjóðgarðurinn á Þingvöllum Reykjavík 201808/1540
Deildarstjóri Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201808/1539
Bókari Lánasjóður íslenskra námsmanna Reykjavík 201808/1538
Sérfræðingur Tryggingastofnun Reykjavík 201808/1537
Launafulltrúi og bókari Tryggingastofnun Reykjavík 201808/1536
Aðstoðarmaður dómara Landsréttur Kópavogur 201808/1535
Skrifstofustarf Landsréttur Kópavogur 201808/1534
Mannauðs- og rekstrarstjóri Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201808/1533
Fjármálastjóri Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201808/1532
Starfsmaður í mötuneyti Menntaskólinn við Hamrahlíð Reykjavík 201808/1531

Skóla- og frístundasvið

Grandaskóli – umsjónarkennari 

Laus er til umsóknar staða umsjónarkennara í 
Grandaskóla v. Keilugranda skólaárið 2018-2019. 

Helstu verkefni og ábyrgð
 Annast kennslu nemenda í samráði við skólastjórnendur  

 og foreldra
 Vinna að þróun skólastarfs með stjórnendum  

 og samstarfsmönnum
 Stuðla að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og  

 annað fagfólk

Hæfniskröfur
 Menntun og hæfni til almennrar kennslu 
 Hæfni í mannlegum samskiptum
 Faglegur metnaður og frumkvæði í starfi
 Reynsla og áhugi á að starfa með börnum

Frekari upplýsingar um starfið veitir Inga Sigurðardóttir 
skólastjóri. Netfang inga.sigurdardottir@rvkskolar.is eða í 
síma 664-8196. 

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut 
kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það 

margbreytilega samfélag sem borgin er.

Ertu söngfugl?
Kvennakór auglýsir eftir áhugasömum kórkonum. 

Fyrsta verkefni kórsins í haust er þátttaka í jólatón-
leikum, til styrktar Landspítala Háskólasjúkrahúsi, 
sem fyrirhugaðir eru í byrjun desember. Eftir áramót 
er stefnt á léttara efni ásamt djasshljómsveit.

undir stjórn Lilju Eggertsdóttur og gert er ráð fyrir að 

Raddprufur verða miðvikudaginn 29. ágúst.

 
netfangið:korconcordia@gmail.com

korconcordia

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

www.capacent.is 

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

Leikskólinn Akrar

• Leikskólakennarar - 50% og 100% staða

Leikskólinn Hæðarból

• Deildarstjóri

Fjölskyldusvið

• Starfsfólk óskast á heimili ungrar, 

 fatlaðrar konu

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

Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef 
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is.
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Má bjóða þér að taka þátt í 
metnaðarfullu skólastarfi.

Má bjóða þér að vera hluti af góðum og öflugum starfsmannahópi
sem vinnur saman að því að mæta ólíkum einstaklingum í krefj
andi 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.

Vegna forfalla vantar okkur
dönskukennara á unglingastig

í 60% starfshlutfall.
Nánari upplýsingar er að finna á www.mos.is og 
www.lagafellsskoli.is

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og KÍ. Upplýsingar veitir Jóhanna Magnús-
dóttir skólastjóri í síma 5259200 eða 8968230.

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu
og umsagnaraðila sendist rafrænt á netfangið
johannam@lagafellsskoli.is

Umsóknarfrestur um stöðuna er til 2. september 2018.

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um.www.skaginn3x.com

Systurfyrirtækin Skaginn hf., Þorgeir og Ellert hf. á Akranesi og 3X Technology ehf. á Ísafirði mynda saman Skaginn 3X. 
Fyrirtækin framleiða og selja sérsniðnar hátæknilausnir fyrir matvælaiðnað á alþjóðamarkaði og er viðskiptavinina að finna 
víðsvegar um heiminn. Tæknistigið er hátt og starfsmenn eru rúmlega 300 talsins í starfsstöðvum sem eru um 14.000 m². 
Starfsemin hefur vaxið mjög síðustu misseri en frumkvöðla- og nýsköpunarandinn hefur viðhaldist allt frá fyrsta degi. Áhersla 
er lögð á að bjóða gæðavörur og ryðja braut nýrrar tækni sem færir viðskiptavinum og umhverfinu verulegan ávinning.

Vegna mikilla anna óskum við eftir að ráða verkefnastjóra
til að leiða verkefni félagsins erlendis

Menntunar- og hæfniskröfur

• Reynsla af stjórnun alþjóðlegra verkefna

• Menntun sem nýtist í starfi, t.d. iðn-, tækni- eða verkfræðimenntun

• Reynsla, þekking og áhugi á sjávarútvegi er mikill kostur

• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

• Góð samskiptahæfni og metnaður til að ná árangri

• Lausnamiðuð hugsun

• Gott vald á ensku í ræðu og riti er skilyrði, gott vald á rússnesku
æskilegur kostur 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Gyða Björk Bergþórsdóttir
(job@skaginn3x.com).

Umsóknir skulu berast í gegnum heimasíðu Skaginn 3X.
Umsóknarfrestur er til og með 27. september 2018. 

ERTU LEIÐTOGI
MEÐ ÁHUGA Á FRAMTÍÐINNI?
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Veitingastaðurinn Blik Bistro Mosfellsbæ

VAKTSTJÓRAR / ÞJÓNAR
Erum að leita eftir tveimur þjónum í fullt starf sem vaktstjórar.

Um er að ræða skemmtilega vaktavinnu og leitum við 

eftir vönum einstaklingi með metnað til að leggja sitt af 

mörkum að gera góðan veitingastað enn betri. 

Getum einnig bætt við okkur þjónum og afgreiðslufólki í hlutastarf og íhlaupavinnu.

www.blikbistro.is

Ferilskrá skal senda á netfangið: gunnar@golfmos.is 

www.hagvangur.is

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!
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KRUMMA – BÓKARI

KRUMMA er 32 ára iðn-og verslunar fyrirtæki

starfsmann.

Upplýsingar: elin@krumma.is

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Ármúli 31  –  108 Reykjavík  –  Sími 425 1500  –  www.sensa.is

Ef þú telur þig hafa það sem þarf til að ná árangri í 
krefjandi umhverfi þá vinsamlega sendu okkur 
upplýsingar um þig á starf@sensa.is. Umsóknum þarf 
að skila inn fyrir 1. september nk. 
Allar umsóknir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Sensa óskar eftir að ráða sérfræðinga í samhentan hóp þar sem allir eru tilbúnir að 
leggja sitt af mörkum til að veita viðskiptavinum sínum framúrskarandi þjónustu. 
Leitað er að samviskusömum og metnaðarfullum einstaklingum til að annast og halda 
utan um núverandi viðskiptavini auk þess að afla nýrra verkefna hjá núverandi og
væntanlegum viðskiptavinum.

Spennandi tímar
- ertu með?

SÖLUDEILD SENSA
Sölusérfræðingur
Hlutverk sölusérfræðings hjá Sensa er að koma sér upp djúpri og viðamikilli þekkingu 
á þeim lausnum sem fyrirtækið hefur valið til að hjálpa viðskiptavinum sínum að ná 
árangri.

Viðskiptastjóri
Hlutverk viðskiptastjóra hjá Sensa er að byggja upp og viðhalda traustu og 
heilbrigðu viðskiptasambandi við viðskiptavini fyrirtækisins.

Sölufulltrúi 
Hlutverk sölufulltrúa hjá Sensa eru samskipti við viðskiptavini og birgja,  í samvinnu við 
sölusérfræðinga og viðskiptastjóra.  

Helstu verkefni: 
 Dagleg samskipti við viðskiptavini
 Ráðgjöf og tilboðsgerð
 Eftirfylgni og lokun sölutækifæra
 Samskipti við erlenda birgja

Ákjósanlegir eiginleikar:  
 Brennandi áhugi á upplýsingatækni, og þeirri umbreytingu sem á sér stað
Reynsla af sölu- eða ráðgjafastörfum í tæknigeiranum er mikill kostur
 Háskólamenntun á sviði viðskipta og/eða upplýsingatækni er kostur en ekki skilyrði

TÆKNILEGUR SÉRFRÆÐINGUR 
(GAGNAGEYMSLUR OG NETÞJÓNAR)
Sensa leitar að sérfræðingi á sviði gagnageymslna (e. Storage) fyrir 
gagnageymslu- og afritunarlausnaframboð NetApp, ásamt netþjónum og lausnum 
frá Cisco. Tæknilegur sérfræðingur kemur að rekstri, þarfagreiningu og ráðgjöf á 
virðisaukandi lausnum fyrir viðskiptavini og innviði Sensa. Hlutverk tæknilegra 
sérfræðinga hjá Sensa er að koma sér upp og viðhalda djúpri þekkingu á sínu sviði.

Hefur þú:
 Reynslu og þekkingu á gagnageymslulausnum.
 Reynslu og þekkingu á netþjónum, diskastæðum og afritun. 
 Starfstengdar gráður t.d. frá Netapp eða Cisco eru kostur.
 Brennandi áhuga á gagnageymslum og netþjónum.

SÉRFRÆÐINGUR Á TÆKNIBORÐ SENSA
Við erum að leita að öflugum tæknimanni með góða þekkingu og reynslu af rekstri 
Microsoft stýrikerfa. Ef þú hefur brennandi áhuga á tækni og þróun, ert með góða 
öryggisvitund og vilt vinna hjá framsæknu tæknifyrirtæki þá viljum við fá þig í okkar 
lið. Í starfinu felast rekstur á miðlægum Microsoftþjónum viðskiptavina, rekstur 
útstöðva og annarra jaðartækja ásamt því að þjónusta viðskiptavini gegnum 
fjartengingu.

Hefur þú:
 Góða þekkingu og reynslu í rekstri miðlægra kerfa.
 Hæfileika til að vinna skipulega að mörgum verkefnum á sama tíma.
 Hæfileika til að læra og aðlagast nýrri tækni.
 Sjálfstæð vinnubrögð og góða samskiptahæfileikar.
 Microsoft og Cisco gráður kostur, en ekki nauðsynlegar.



Vilt þú stýra
      vöruþróun?

Vörustjóri íbúðalána 
Við leitum að metnaðarfullum og kraftmiklum leiðtoga í starf vörustjóra íbúðalána. 
Vörustjóri íbúðalána er hluti af einingu sem ber ábyrgð á vöruþróun, vörustjórnun og 
verðlagningu á helstu vörum viðskiptabankasviðs. 

Arion banki er leiðandi á íbúðalánamarkaði og er brautryðjandi á Íslandi í þróun 
stafrænna lausna á þessu sviði, með sjálfvirku greiðslumati og rafrænu íbúðalánaferli. 
Bankinn hefur hlotið alþjóðleg verðlaun fyrir árangur sinn í stafrænni vegferð íbúðalána.

· Ábyrgð á almennum rekstri íbúðalánasafns  
  bankans, s.s. sölu, verðlagningu og afkomu. 
· Ábyrgð á þróun vöru, stefnumótun          
  og að greina framtíðarmöguleika og         
  viðskiptatækifæri, þ.m.t. að greina möguleg  
  ný viðskiptamódel.
· Fylgjast með þróun stafrænna lausna      
  og tækifærum á því sviði, einkum      
  markaðssetningar í gegnum stafrænar        
  leiðir bankans.

· Háskólamenntun sem nýtist í starfinu.
· Þekking á vörustýringu og vöruþróun/ 
  hönnun. 
· Reynsla úr starfi í fjármálafyrirtæki er  
  æskileg.
· Mjög góð samskipta- og samvinnufærni.
· Góð þekking á gagnavinnslu.
· Frumkvæði, sjálfstæði og drifkraftur.

Nánari upplýsingar veita Bernhard Bernhardsson sviðsstjóri, sími 444 4452,  
bernhard.bernhardsson@arionbanki.is, og Hildur Sigurðardóttir mannauðsstjóri, 
sími 444 6364, hildur.sigurdardottir@arionbanki.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 2. september 2018. Sótt er um starfið á arionbanki.is. 

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.

Helstu verkefni Menntunar- og hæfniskröfur

arionbanki.is

ERTU Í LEIT AÐ DRAUMASTARFINU?    

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is

Tilraunastöð HÍ í meinafræði að Keldum
Verkefnastjóri á skrifstofu

Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum óskar 
eftir að ráða verkefnastjóra á skrifstofu Tilraunastöðvarinnar.  

Helstu verkefni eru: 
 Vinna við fjárhags- og viðskiptamannabókhald
 Ýmis verkefni tengd starfsmannahaldi
 Ýmis önnur verkefni

Menntunar-  og hæfniskröfur:
 Háskólamenntun á sviði viðskiptafræði eða önnur 

 sambærileg menntun
 Æskileg þekking á Oracle fjárhags- og mannauðskerfi 

 ríkisins
 Gott vald á upplýsingatækni 
 Mjög gott vald á Excel
 Faglegur metnaður, nákvæmni og öguð vinnubrögð
 Lipurð, jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum
 Frumkvæði og sjálfstæði

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum stéttarfélaga 
opinberra starfsmanna við fjármálaráðuneytið. Við ráðningu 
í störf við Tilraunastöðina er tekið mið af jafnréttisstefnu 
Keldna. 

Um fullt starf er að ræða og æskilegt að starfsmaður geti hafið 
störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir Helgi Helgason (sími 5855120).
Umsókn og ferilskrá sendist framkvæmdastjóra Keldna til og 
með 27.8.2018 (netfang starfkeldur@hi.is). 
Öllum umsóknum verður svarað. 

Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum er 
háskólastofnun með margþætta starfsemi.
Stofnunin sinnir grunn- og þjónusturannsóknum í líf- og 
læknisfræði dýra og manna. 
Tilraunastöðin sinnir einnig þjónustu vegna heilbrigðiseftirlits í 
dýrum og eftirlits með búvöruframleiðslu.

VIKING LIFE SAVING EQUIPMENT Á ÍSLANDI
Óskar eftir að ráða sölumann með reynslu.

Við óskum eftir nákvæmum, skipulögðum, heilsuhraustum og 
jákvæðum einstakling til starfa hjá traustu fyrirtæki. 

Stýrimannsréttindi er kostur, góð tölvu og ensku kunnátta 
skilyrði. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á 
vhj@viking-life.com eigi síðar en 26. ágúst 2018.
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Fjármálastjóri
Menntaskólinn í Kópavogi leitar að kraftmiklum og fjölhæfum 
einstaklingi í starf fjármálastjóra skólans. Um er að ræða fullt starf. 
Æskilegt er að viðkomandi sé menntaður viðskiptafræðingur, 
rekstrarfræðingur eða hafi aðra sambærilega menntun og hafi 
reynslu af vinnslu í bókhalds- og launakerfi ríkisins eða sambæri-
legu kerfi.

Helstu verkefni eru vinna í bókhaldi skólans, frágangur reikninga, 
launaskráning og launabókhald, innheimta skólagjalda, uppfærsla 
innkaupakerfis og eignakerfis, skýrslur um fjármál, fjárhags- og 
rekstraráætlun, allt í Oracle kerfi ríkisins.

Áríðandi er að umsækjandi hafi góða almenna  tölvukunnáttu, sér 
í lagi góða kunnáttu í Excel, skipulögð og nákvæm vinnubrögð, 
færni í mannlegum samskiptum og þjónustulipurð. Einnig er góð 
íslenskukunnátta nauðsynleg. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Margrét Friðriksdóttir skóla-
meistari margret.fridriksdottir@mk.is og í síma 594 4000. 
Sótt er um starfið á starfatorgi eða í netfang skólameistara og skulu 
afrit prófskírteina, starfsferilskrá og kynningarbréf fylgja umsókn. 

Umsóknarfrestur er til og með 27. ágúst n.k. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning liggur fyrir. Launa-
kjör eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og 
fjármálaráðherra.

Nánari upplýsingar um stofnunina er að finna á www.mk.is.

Spennandi
    greiningarstarf

Sérfræðingur í ferlastjórnun og gögnum 

Arion banki leitar að sérfræðingi í greiningu verkferla og gagna. Viðkomandi mun 
tilheyra áhættustýringu bankans og vinna í gagnastýringarhópi hans. Hlutverk 
hópsins er að bæta stjórnkerfi bankans fyrir gögn, með tilliti til krafna eftirlitsaðila. 
Í hópnum eru sérfræðingar frá ýmsum sviðum bankans, s.s. áhættustýringar-, fjármála-, 
viðskiptabanka- og upplýsingatæknisviði. Hópurinn skipuleggur umbætur í meðferð 
gagna og hrindir þeim í framkvæmd í samstarfi við aðrar einingar bankans.

· Taka þátt í að móta gagnaumhverfi bankans
· Skilja hlutverk gagna í virðiskeðju bankans
· Greina gagnanotkun í verkferlum og þarfir
  deilda fyrir gögn
· Greina flæði gagna í gegnum bankann
· Leggja til breytingar á verklagi til að bæta  
  meðferð gagna
· Breytingastjórnun
· Samskipti við hagsmunaaðila

· Þekking á ferlastjórnun (Business  
  Process Management)
· Reynsla af störfum á fjármálamarkaði   
  er kostur
· Þekking á breytingastjórnun
· Háskólamenntun sem nýtist í starfi,  
  framhaldsmenntun er kostur

Nánari upplýsingar veita Höskuldur Hlynsson gagnastjóri, sími 856 7164, og Hanna 
María Pálmadóttir mannauðsstjóri, hanna.maria.palmadottir@arionbanki.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 5. september nk. Sótt er um starfið á arionbanki.is.

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.

Helstu verkefni Hæfniskröfur

arionbanki.is

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is

Aðstoð á tannlæknastofu, 
heilt starf og hlutastarf
Aðstoðarmanneskja óskast í fullt starf á tannlæknastofu í 
Reykjavík. Einnig óskast aðstoðarmannneskja í 60% starf. Á 
tannlæknastofunni, sem staðsett er miðsvæðis í Reykjavík, starfa 
20 manns, tannlæknar, aðstoðarfólk og tannsmiðir.  Viðkomandi 
þarf að geta hafið störf fljótlega.  Starfið felst m.a. í að aðstoða 
tannlækna við störf þeirra, símavörslu og afgreiðslu. 
Umsóknir berist á atvinna@frettabladid.is merkt Aðstoð-1808

Óskum eftir starfsmanni í hellulagnir. 

Mikil vinna framundan.

Umsóknir berist á  
gardasmidi@gardasmidi.is
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Landsnet óskar eftir tilboðum í smíði og uppsetningu á undirstöðum vegna stækkunar
á tengivirkinu við Laxárvatn og nýju tengivirki við Hnjúka í Blönduósbæ í samræmi við 
útboðsgögn LAV-01
Verkið felur í sér jarðvinnu, smíði og uppsetningu á forsteyptum undirstöðum, staðsteypu á spennaþró, 
lagningu jarðskauta og lagnaleiða. 

Helstu verkliðir eru:
 Jarðvinna    1250 m3

 Forsteyptar undirstöður   16 stk
 Spennaþró    55 m3

 Jarðskaut    300 m
 Lagnaleiðir    75 m

Verkinu skal að fullu lokið 20. desember 2018. 
Verkinu er nánar lýst í útboðsgögnum LAV-01 sem verða aðgengileg í útboðskerfi Landsnets
frá og með 18.08.2018, sjá nánar á www.utbodsvefur.is
 Tilboðum skal skila rafrænt í útboðskerfi Landsnets fyrir kl. 14:00, 13.09.2018.
Tilboð verða opnuð kl. 14:00 GMT, 13.09.2018 að Gylfaflöt 9,
112 Reykjavík, að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

ÚTBOÐ LAV-01: TENGIVIRKI LAXÁRVATNI OG
HNJÚKUM, JARÐVINNA OG UNDIRSTÖÐUR

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

  

     Austurbæjar Apótek 
 

 Austurbæjar Apótek í Ögurhvarfi 3, Kópavogi 

 óskar eftir starfsmanni   frá 10-18 (eða 12-18).  

Hæfniskröfur:  Viðkomandi þarf að vera jákvæður  

með hlýlega framkomu, sjálfstæður, sveigjanlegur, 

reyklaus og með þjónustulund. 

 Tölvukunnátta er æskileg. 

Ferilskrá skal senda á bergljot.th@simnet.is  fyrir  

10. september 2018 
 

 

Leikskóli Seltjarnarness 
• Leikskólakennarar, fullt starf / hlutastarf.
• Leikskólaleiðbeinandi, fullt starf / hlutastarf.

Grunnskóli Seltjarnarness 
• Umsjónarkennara vantar í fullt starf.

Nánari upplýsingar um störfin og skil umsókna 
má finna á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar 
www.seltjarnarnes.is – Störf í boði

Umsóknarfrestur er til 31. 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
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ÚTBOÐ
RIF Á HÚSUM VIÐ LÆKJARFIT 3, 5 OG 7

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 52555 8500  • GARDABAER.BAA IS

Umhverfis- og tæknisvið Garðabæjar óskar eftir tilboðum í verkið: Rif á húsum við Lækjarfit

Byggingarnar sem á að rífa eru steinsteypt fjölbýlishús. Útboðsverk þetta er fólgið í niðurrifi húsanna 
í heild og frágangi lóðar. Hús nr. 5 og 7 eru tilbúin til niðurrifs en hús nr. 3 á að rífa eftir u.þ.b. 1 ár. 

Verkið skiptist gróflega í eftirfarandi verkþætti:

Gólffermetrar: Steyptar botn- og milliplötur ....................Alls um 1.100 m²
Útveggir: Steyptir útveggir ...................................................Alls um 910 m²
Þök: Timburþök klædd bárujárni .........................................Alls um 580 m²
Lóðarfrágangur: Skila á lóðunum grófjöfnuðum .................Alls um 620 m²

Tilboðið skal gert á grundvelli útboðsgagna frá Strendingi verkfræðiþjónustu dags. í júlí 2018. 
Útboðsgögnin verða einungis aðgengileg á rafrænu formi á vef Garðabæjar – gardabaer.is 
- þar sem þeir sem vilja geta nálgast gögnin og skráð sig fyrir móttöku þeirra.

Helstu dagsetningar:

Útboðsgögn aðgengileg á vef Garðabæjar frá og með ..........18. ágúst 2018
Opnun tilboða .............................................þriðjudaginn 4. september 2018
Verklok fyrri hluti ................................................................31. október 2018
Verktími seinni hluti ...............................................15. júlí til 31. ágúst 2019

Tilboðin verða opnuð á bæjarskrifstofum Garðabæjar, í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess óska, 
þann 4. september 2018 kl. 11:00.

Umhverfis- og tæknisvið Garðabæjar

ÓSKAST TIL LEIGU

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

Samflutningur þjónustustofnana 
GRR og ÞÞM - Leiguhúsnæði 

20824 – Ríkiskaup f.h. ríkissjóðs óska eftir að taka á leigu 
húsnæði fyrir SÞS - Samflutningur þjónustustofnana GRR 
og ÞÞM (Greiningarstöð ríkisins og Þjónustu- og þekking-
armiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstakl-
inga). Umsjónaraðili er Framkvæmdasýsla ríkisins. 

Miðað er við að húsnæðið verði tekið á langtímaleigu til 25 
ára, fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar. 
Gerð er krafa um góða staðsetningu á höfuðborgar-
svæðinu, gott aðgengi þ.m.t. fyrir hreyfihamlaða,  
hjólandi og gangandi og næg bíla- og hjólastæði. SÞS er 
þjónustu stofnun fyrir almenning og því skiptir stað setning 
húsnæðisins, þ.e. nálægð við helstu stofnbrautir og  
almenningssamgöngur, miklu máli við staðarval. Greið leið 
þarf að vera að verslunum og kaffihúsum í næsta nágrenni 
SÞS til að hægt sé að meta þátttöku og færni einstaklinga 
í samfélagi. Að auki þarf að vera hægt að prófa notkun 
ýmissa ferlihjálpartækja á auðveldan hátt utanhúss.  
Allt nærumhverfi og aðgengi þar að skiptir máli. 

Húsrýmisþörf stofnunarinnar er áætluð um  2.957 fermetrar. 
Húsnæðið skiptist í skrifstofur og m.a. viðtals- / skoðunar- / 
prófunar- / athugunar- / lækninga- / þjálfunarrými, verk-
stæði. 

Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður að 
uppfylla verða aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa  
www.rikiskaup.is  eigi síðar en mánudaginn, 20. ágúst 2018.

Við mat á hagkvæmni tilboða verður m.a. tekið tillit til 
leiguverðs, stærð húss og skipulag þess út frá fyrirhugaðri 
starfsemi, öryggi , afhendingatíma, staðsetningu, aðkomu 
og bílastæðum.
Fyrirspurnir varðandi verkefni 20824 skulu sendar á  
netfangið utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef 
Ríkiskaupa. 

Fyrirspurnarfrestur rennur út 20. september en svarfrestur 
er til og með 24. september. 
Leigutilboðum þar sem fram kemur stærð, ástand og 
staðsetning húsnæðis, ásamt leiguverði, skal skila til 
Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 Reykjavík, eigi síðar en kl. 
13:00 fimmtudaginn 27. september 2018.

Merkja skal tilboðin; nr. 20284 – Samflutningur þjónustu-
stofnana GRR og ÞÞM - Leiguhúsnæði 
Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin 
lögum um opinber innkaup nr. 20/2016, sbr.  a. lið 1. mgr.  
6a. gr.
 
Gögn sem fylgja skulu tilboði þurfa m.a. að innihalda eftir-
farandi upplýsingar:
 Afhendingartíma húsnæðis
 Staðsetningu, stærð húsnæðis og tillöguteikningar
 Fjölda bílastæða, aðkomu að lóð og byggingu, 
 Leiguverð per/m2 og heildarleiguverð
 Húsgjöld
 Gildandi deiliskipulag svæðis þ.e. lóðar og aðlægra lóða
 Tilvísun í gildandi aðalskipulag
 Áskilinn er réttur til að óska eftir því við leigusala að  

 hann leggi fram úttektarskýrslu, frá óháðum aðila, um að  
 húsnæðið sé laust við myglu. Það skal gert áður en  
 skrifað er undir leigusamning.

BÓKHALDSFULLTRÚA Í
FJÁRHAGSBÓKHALD ALP
ALP hf. leitar að vandvirkum og talnaglöggum einstaklingi í starf bókhaldsfulltrúa 
fjárhagsbókhalds. Unnið er í öflugu teymi sem ber alfarið ábyrgð á öllu reikningshaldi fyrir 
bílaleigurnar Avis, Budget, Payless og Zipcar.
Helstu verkefni fela í sér almenn bókhaldsstörf, launavinnslu og innskráningu gagna.
Hæfnikröfur:
• BSc gráða í viðskiptafræði eða sambærilegum greinum 
• Reynsla af almennum bókhaldsstörfum 
• Reynsla  af afstemmingum nauðsynleg
• Frumkvæði og nákvæm vinnubrögð
• Hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund 
• Metnaður og áhugi  á að vaxa í starfi
• Reynsla af launaútreikningum

Nánari upplýsingar um starfið veitir Brynhildur Gunnarsdóttir, verkefnastjóri fjárhagsbókhalds, brynhildur@alp.is
Umsóknum skal skilað inn í gegnum netfangið atvinna@alp.is
Umsóknarfrestur er til 2. september. Öllum umsækjendum verður svarað og farið er með umsóknir sem trúnaðarmál. 

Bílaleigur AVIS og Budget eru meðal stærstu bílaleiga í heimi og starfa í 180 löndum með yfir 5.000 leigustöðvar. Á Íslandi er AVIS og Budget ört vaxandi fyrirtæki með leigustöðvar um allt land og geta viðskiptavinir AVIS og Budget leigt bíla við öll 
tækifæri. Hjá AVIS og Budget starfar öflugur og reyndur hópur fólks sem vinnur ávallt með þjónustu og áreiðanleika að leiðarljósi. Leitast er við að skapa starfsfólki gott starfsumhverfi og aðstöðu en ánægja starfsfólks og viðskiptavina er lykilatriði í 
velgengni AVIS og Budget.

ERTU Í LEIT AÐ DRAUMASTARFINU?    

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is
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Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 
sigurdur@landmark.is 
sími 896 2312

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

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

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

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

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

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

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

Eggert Maríuson
Löggiltur fast. 
eggert@landmark.is 
sími 690 1472 

Jóhanna Gustavsdóttir 
Löggiltur fast.  
johanna@landmark.is 
sími 698 9470  

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

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Lögg.fasteignasali / 
Skjalagerð
gudrun@landmark.is 
sími 512 4900 

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

Andri Sigurðsson Andri Sigurðsson Andri Sigurðsson
Lögg. fast. og eigandiLögg. fast. og eigandiLögg. fast. og eigandi
andri@landmark.is andri@landmark.is andri@landmark.is

 sími 690 3111 sími 690 3111

HELLUVAÐ 7  – 110 RVK. 

OPIÐ HÚS Mánudaginn 20. ágúst 12:30-13:00
- 4ra herbergja útsýnisíbúð á efstu hæð
- Eigninni fylgir stæði í bílageymslu
- Tvær íbúðir á hæð
- Gluggar á þrjá vegu 
- Laus fljótlega
- Stutt í skóla og leikskóla 
V. 49,9 millj.

Andri s. 690 3111 

LAUTASMÁRI – 201 KÓP. 

- Vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 6. hæð
- Mjög gott skipulag 
- Eigninni fylgir stæði í bílageymslu 
- Mjög snyrtileg og vel umgengin sameign
- Stutt í alla helstu þjónustu
- Laus fljótlega
V. 46,9 millj.

Andri s. 690 3111

BRÍETARTÚN  – 105 RVK. 

- Vel skipulögð 3ja herbergja íbúð
- Nýleg rafmagnstafla
- Húsið var málað og sprunguviðgert 2015
- Fallegur garður í mikilli rækt
- Þak endurnýjað árið 2004
-  Stutt í alla helstu þjónustu
V. 37,6 millj.

Andri s. 690 3111  

OPIÐ HÚS 

VESTURBERG 36 Í RVK 

OPIÐ HÚS Sunnud. 19. ágúst milli kl 15:00 - 15:30  
- Opið 127,9 fm 3ja herb endaraðhús.
- Lokaður garður, á einni hæð.
- Endurnýjað eldhús.
- Stutt í þjónustu.
Verð 58,9 millj. 

Eggert s.690 1472

LANGAFIT 12 – 200 GBÆ.

OPIÐ HÚS Mánudaginn 20. ágúst 17:15-17:45.
- Falleg 3ja – 4ra herbergja íbúð 
- Sérinngangur
- Fallegur garður í mikilli rækt
- 2-3 svefnherbergi
- Nýleg eldhúsinnrétting 
V. 37,5 millj.

Andri s. 690 3111 

KJARRHÓLMI 26  – 200 KÓP. 

OPIÐ HÚS Þriðjudaginn 21. ágúst 17:15-17:45.
- Vel skipulögð 4ra herbergja íbúð 
- Glæsilegt útsýni
- Fallegur garður í mikilli rækt 
- Þvottahús innan íbúðar
-  Laus fljótlega 
V. 39,5 millj. 

Andri s. 690 3111

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

MIÐVANGUR – 220 HFJ.

BÓKIÐ SKOÐUN
- Raðhús á 2.hæðum alls 188 fm
- Fjölskylduvænt og vel skipulagt 
- Rúmgóðar stofur / 4 svefnherb.
- Búið að endurnýja aðalbaðherb
- Afgirt suður-verönd, heitur pottur
- Ca. 35fm svalir sem bjóða uppá möguleika
GETUR VERIÐ LAUST FLJÓTLEGA
V. 68,9 millj.

 Sveinn s. 6900.820

VESTURGATA 7 Í RVK 

OPIÐ HÚS Sunnud. 19. ágúst milli kl 16:00 - 16:30  
- Opin 2ja herb 70,9 fm íbúð með svalalokun.
- Sameiginleg setustofa fyrir íbúa.
- Þjónusta við eldri borgara á staðnum.
- Laus við kaupsamning.
Verð 39,9 millj.  

Eggert s.690 1472

ÁLFKONUHVARF 29 Í KÓP 

OPIÐ HÚS Sunnud. 19. ágúst milli kl 14:00 - 14:30  
- Björt og opin 4ra herb 128,4 fm endaíbúð.
- Sérinngangur og lokaður pallur.
- Björt og opin stofa.
- Stutt í leikskóla.
Verð 54,9 millj. 

Eggert s.690 1472

OPIÐ HÚS 

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS 
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SELD

SELD

SELD

VALLAKÓR
6A og 6B

HESTHÚS
Hesthús í

200 metra fjarlægð

SUNDLAUG
Salalaug í 

2,5 km fjarlægð

ÍÞRÓTTASVÆÐI
Íþróttamiðstöðin Kór í
50 metra fjarlægð

VERSLUN
Matvöruverslun

í 50 metra fjarlægð

ELDRI BORGARAR
Afþreying fyrir eldri borgara

við íþróttamiðstöðina Kór

LÍKAMSRÆKT
Líkamsræktarstöð
í 2,5 km fjarlægð

LEIKSKÓLI
Leikskólinn Kór

í 200 metra fjarlægð

GRUNNSKÓLI 
Hörðuvallaskóli

í 200 metra fjarlægð

GOLFVÖLLUR
GK Golfvöllurinn

í 4 km fjarlægð

ÚTIVISTARSVÆÐI
Elliðavatn, Heiðmörk og

Vífilsstaðavatn í 2-3 km fjarlægð

Snorri Björn Sturluson
Sími: 699-4407

snorri@domusnova.is

Nýbílavegur 8 | Kópavogur | S: 527-1717 | domusnova.is

Kristinn B. Ragnarsson
Sími 898-4125

kristinn@eignastofan.is

Síðumúla 29 | Reykjavík | S: 537-7500 | eignastofan.is

Ólafur H. Guðgeirsson
Sími: 663-2508

olafur@stakfell.is

Borgartún 30 | Reykjavík | S: 535-000 | stakfell.is

• 2 herb. íbúðir frá 70 fm
• 3 herb. íbúðir frá 80 - 117 fm
• 4 herb. íbúðir frá 127 fm
• Verð frá 37,9 milljónum kr
• Allar íbúðir með sérinngangi og 

þvottaherbergi
• Útsýnisíbúðir með m.a. útsýni yfir      

Elliðavatn og Heiðmörk

• Allar íbúðir með stórum skjólsælum 
svölum og því nægt pláss fyrir grillið og  
útihúsgögnin

• Fullbúnar íbúðir með gólfefnum, parketi 
og flísum, eldhústækjum, ísskápi og 
uppþvottavél

• Hverri íbúð fylgir 1-2 stæði í bílakjallara,   
lyftur beint úr bílakjallara upp á hæðir

• Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar
• Fullbúin sýningaríbúð

Íbúðir til sölu

Traustur byggingaraðili

OPIÐ HÚS
Í DAG LAUGARDAG 
KL 13:00 - 15:00 



Húsið er einangrað að utan og klætt með álklæðningu. Margar íbúðir afhendast 
með stæði í bílakjallara, lyfta er í hverjum stigagangi. Dyrasímar fylgi hverri íbúð. 
Íbúðum verður skilað fullfrágengnum án gólfefna, fyrir utan votrými sem eru flísalögð. 
Eldhúsinnrétting verður frá Nobilia frá Þýskalandi. Val er um fjórar samsetningar 
á innréttingum, borð plötum, flísum og höldum. Eldhús innrétting skilast fullbúin 
með blöndunartækjum og eldhústækjum, þ.e. span-hellu-borði, viftu í innréttingu 
eða eyjuháfi yfir helluborði þar sem það á við, innbyggðum ísskáp, innbyggðri 
uppþvottavél og ofni. Eldhústæki eru frá Progress Design Line. Baðherbergisgólf 
og sturtu rými verða flísalögð. Baðinnrétting verður með neðri skápum, hvítri postu-
línshandlaug og efri skápum með spegli framan á hurðum og ljósi. Blöndunartæki 
verða af gerðinni Grohe. Tengi er fyrir þvotta vél og þurrkara, þar sem ekki er þvotta 
hús. Sameign og lóð skilast frágengin samkvæmt skilalýsingu, kynnið ykkur nánar 
hjá söludeild TORG.
  
Áætluð afhending fyrstu íbúða er haust 2019.
 
Allar nánari upplýsingar veitir söludeild Fasteignasölunar TORG
HRINGIÐ BEINT Í SÖLUMENN!

Dórothea
Fasteignasali
898 3326

Þorsteinn
Fasteignasali
694 4700

Árni Ólafur
Fasteignasali
893 4416

Berglind
Fasteignasali
694 4000

Jón Gunnar
Fasteignasali
848 7099

Sigríður
Fasteignasali
699 4610

Sigurður
Fasteignasali
898 6106

Hafdís
Fasteignasali
820 2222

Þóra
Fasteignasali
822 2225

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
698 7695

Hrönn
Fasteignasali
692 3344

Hólmgeir
Lögmaður
520 9595

Þorgeir
Fasteignasali
696 6580

Lilja
Fasteignasali
663 0464

Hafliði
Fasteignasali
846 4960

NÝJAR ÍBÚÐIR 
TIL SÖLU! 
EFSTALEITI 27, LÁGALEITI 1-3

Sýningaríbúð að Jaðarleiti 6

SALA HEFST Á ÖÐRUM ÁFANGA!
Hringdu í 520-9595 eða beint í sölumenn!

Íbúðir frá 35fm studíóíbúðum upp í 5herb. 160,4fm.

Verð frá 28.900.000,-

Stúdíóíbúð verð frá 28.9m. 2. herb. verð frá 33.9m.
3. herb. verð frá 58.9m.  4. herb. verð frá 64.9m.
5. herb. verð frá 79.8m.

 Sunnudaginn 19. ágúst 
kl.13:00-14:00

OPIÐ HÚS 



NÝJAR ÍBÚÐIR 
Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR

Frakkastígsreitur | Frakkastígur 8E , Hverfisgata 58 A og B

519 5500 · fastborg.is 588 9090 · eignamidlun.is

Á Frakkastígsreit eru í byggingu 67 litlar og meðalstórar íbúðir sem 
munu tengjast skjólgóðum, lokuðum garði. 

Á götuhæðum bygginganna sem snúa að Laugavegi, Frakkastíg og 
Hverfisgötu verða verslanir, veitingahús og fjölbreytt þjónusta.  

Um er að ræða 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir. Stæði í bílageymslu fylgir 
með hluta af íbúðunum. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna. 

Stærðin er frá 56 til 150 fm
Verð er frá 41,9 m.

GENGIÐ INN 
UM PORT FRÁ 
FRAKKASTÍG

SÖLUAÐILAR

OPIN HÚS
mánudaginn 20. ágúst 
þriðjudaginn 21. ágúst

MILLI KLUKKAN
17.00 – 18.00

Velkomin í



VEGNA AUKINNA UMSVIFA LEITUM VIÐ AÐ
ÖFLUGUM FASTEIGNASALA 

OG NEMA TIL LÖGGILDINGAR.

Við leitum að sjálfstæðum og traustum einstaklingum sem hafa
áhuga á að koma inn í gamalt, traust og framsækið fyrirtæki sem

vinnur á ört vaxandi markaði.

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

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

Björt og rúmgóð tveggja herbergja íbúð á 1. hæð með sérafnotareit 
í garði í Bústaðahverfinu í Reykjavík. Eldhúsið er með nýlegri hvítri
innréttingu og björtum borðkróki. Baðherbergi er upprunalegt og
komið að viðhaldi.
Rakaskemmdir eru í útvegg og ástandsskýrsla Fumherja liggur fyrir 

OPIÐ HÚS
MÁN. 20. ÁGÚ.

KL. 18:00 - 18:30

61 m2 |  VERÐ: 31.500.000

HÖRÐALAND 12 | 108 Rvk

ÓSKAR BERGSSON | Fasteignasali | Sími: 893 2499

ÍBÚÐ

Björt og vel skipulögð íbúð á efstu hæð með útsýni og stórum 
suðursvölum.  Þrjú svefnherbergi og stórar stofur.  Endurnýjað eldhús
og baðherbergi.  Íbúðin er á 4. hæð.  Snyrtileg sameign og stigahúsið 
bjart, teppalagt með einkaskáp fram á gangi.  Stór lóð og næg
bílastæði. Falleg íbúð í góðu húsi.

OPIÐ HÚS
MÁN. 20. ÁGÚ.

KL. 17:00 - 17:30

107 m2 |  VERÐ: 43.900.000

HÁALEITISBRAUT 153 | 108 Rvk

RAKEL ÁRNADÓTTIR | sölufulltrúi | Sími: 895 8497

ÍBÚÐ

Falleg og björt fjögurra herbergja íbúð með rúmgóðum stofum
og þremur svefnherbergjum.  Vandaðar innréttingar og stæði
í bílageymslu.  Ljós eik er í innihurðum og innréttingum.  Eikar 
plankaharðparket á gólfum.  Falleg eign á vinsælum stað.  

OPIÐ HÚS
MÁN. 20. ÁGÚ.

KL. 17:00 - 17:30

121 m2 |  VERÐ: 54.900.000

STRANDVEGUR 16 | 210 Gbæ

ÓSKAR BERGSSON | Fasteignasali | Sími: 893 2499

ÍBÚÐ

Vel skipulögð og rúmgóð tveggja herbergja í búð á 1.
hæð með stórum palli. Möguleiki er á að bæta við
svefnherbergi.  Búið er að skipta um glugga og fyrir 
neðan glugga í stofum. Nýir ofnar og ofnalagnir. 

OPIÐ HÚS
MÁN. 20. ÁGÚ.

KL. 18:00 - 18:30

79 m2 |  VERÐ: 29.900.000

GRÝTUBAKKI 18  | 109 Rvk

RAKEL ÁRNADÓTTIR | sölufulltrúi | Sími: 895 8497

ÍBÚÐ

Falleg og björt íbúð á efri hæð með risi.  Rúmgóðar stofur 4-5
svefnherbergi, endurnýjað baðherbergi, bílskúr.  Á aðalhæð eru tvær 

g g j g

samliggjandi stofur, eitt svefnherbergi, eldhús og nýlega endurnýjað
baðherbergi.  Í risi eru þrjú svefnherbergi og í kjallara er eitt herbergi

ggj g g ý g ýj

sem er í leigu.  28 fm bílskúr og er hann leigður út.  Þvottahús í 
sameign og er gert ráð fyrir þvottavél fyrir hverja íbúð.  Góð eign í 
rólegri fjölskylduvænni götu.

130,5 m2 |  VERÐ: 56.500.000

STANGARHOLT 26 | 105 Rvk

ÓSKAR BERGSSON | Fasteignasali | Sími: 893 2499

HÆÐ

Falleg, björt og mikið endurnýjuð íbúð á annarri hæð með möguleika
á sér íbúð í risi.  Sér inngangur, tvennar svalir.  Bílskúr.  Opið er á milli
eldhúss og borðstofu.  Eldhúsið er endurnýjað frá grunni, rúmgott
með góðu borðplássi og er eyja á milli eldhúss og borðstofu.  Á

gg

aðalhæðinni eru tvö svefnherbergi.  Baðherbergið er nýuppgert en er 
ekki alveg fullklárað.

171 m2 |  VERÐ: 69.900.000

STÓRHOLT 27 | 105 Rvk

ÓSKAR BERGSSON | Fasteignasali | Sími: 893 2499

HÆÐ
HRINGIÐ OG LEITIÐ 

UPPLÝSINGA

Falleg og rúmgóð 130 fm. íbúð á 5. hæð með tveimur svefn-
herbergjum, útsýni og stæði í bílageymslu í nýlegu lyftuhúsi.  
Eldhúsið hefur verið endurnýjað að hluta með nýjum tækjum
og skápahurðum.  Inn af eldhúsi er þvottahús með opnanlegum 
glugga.  Tvö svefnherbergi og er möguleiki á þriðja herberginu

130 m2 |  VERÐ: 64.900.000

BOÐAGRANDI 2A | 107 Rvk

ÓSKAR BERGSSON | Fasteignasali | Sími: 893 2499

ÍBÚÐ
HRINGIÐ OG LEITIÐ 

UPPLÝSINGA

Nýtt atvinnuhúsnæði við Tónahvarf 6 í Kópavogi. Húsnæðið skiptist
niður í sjálfstæð iðnaðarbil frá 275 fm til 136 fm.  Iðnaðarhurðir eru 
með lofthæð 420 cm og 330 cm ásamt gönguhurð.  Efri hæðin er björt 
með 573 cm lofthæð og er millipallur á hluta af hæðinni.  Innkeyrsludyr
efri hæðar snúa í suður.  Lofthæð neðri hæðar er 372 cm og snúa
innkeyrsludyr í norður.  Afhending í haust 2018.

140 - 250 m2 |  VERÐ FRÁ: 37.900.000

TÓNAHVARF 6 | 203 Kóp

ÓSKAR BERGSSON | Fasteignasali | Sími: 893 2499

ATVINNUHÚSNÆÐI
HRINGIÐ OG LEITIÐ 

UPPLÝSINGA

Fallegt einbýlishús með möguleika á aukaíbúð í kjallara á vinsælum
stað í Kópavogi.  Fimm svefnherbergi, stórar stofur, endurnýjað 
baðherbergi, rúmgóður bílskúr.  Stór pallur.  Baðherbergið var 
endurnýjað 2009.   Á neðri hæðinni, kjallaranum, er þvottahús, tvö

g g p g

svefnherbergi, sjónvarpshol og geymslur.  Fyrir liggur samþykkt
byggingarnefndarteikning um útitröppur og sérinngang í kjallarann.  
Bílskúrinn er 38 fm.

258 m2  |  VERÐ: 89.000.000

VÍÐIGRUND 39 | 200 Kóp

ÓSKAR BERGSSON | Fasteignasali | Sími: 893 2499

EINBÝLISHÚS

OPIÐ HÚS
ÞRI. 21. ÁGU.

KL. 18:00 - 18:30

LAUS VIÐ KAUPSAMNING.

Vönduð og vel skipulögð þriggja herbergja íbúð merkt 201 sem
skiptist í anddyri, stofu, eldhús, tvö svefnherbergi, baðherbergi
með þvottavélaaðstöðu og 7,7 fm geymslu á jarðhæð.
Eldhús og stofa mynda alrými þar sem útgengt er út á 14 fm
suðvestursvalir.  Snjóbræðsla fyrir framan hús.

258 m2  |  VERÐ: 49.900.000

NÝBÝLAVEGUR 78 | 200 Kóp

VILHJÁLMUR EINARSSON | Fasteignasali | Sími:  864 1190

ÍBÚÐ

EIN ÍBÚÐ EFTIR - LAUS VIÐ KAUPSAMNING.

Vandað og fallegt parhús með aukaíbúð í kjallara.  Þrjú til fjögur
svefnherbergi.  Eldhúsið er bjart, mjög rúmgott um 20 fm og 
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hefur innréttingin verið endurnýjuð með granítborðplötum. 
g j j g g gg j j g g

Stofurnar eru samliggjandi og er arinn í setustofu.
g ýj gg ýj g

 Úr stofum er 
pp

gengið út í sólstofu og úr henni út á stóran pall til suðurs.
ggj g

 Heitur 
pottur og hefur verið byggt yfir pottinn.
g g gg

 Bílskúr.

OPIÐ HÚS
ÞRI. 21. ÁGÚ.

KL. 18:00 - 18:30

262 m2 |  VERÐ: 92.000.000

DALTÚN 3 | 200 Kóp  

RAKEL ÁRNADÓTTIR | sölufulltrúi | Sími: 895 8497

PARHÚS

LAUST VIÐ KAUPSAMNING.

OPIÐ HÚS
MIÐ. 22. ÁGÚ.

KL. 17:00 - 17:30



Senter

Heiðarleiki, fagleg vinna 
og virðing
Ætlar þú að selja fasteign ? frítt söluverðmat 
án skuldbindinga, sanngjörn söluþóknun.
Vertu í sambandi núna í síma 695 3502 

Sigrún Matthea Sigvaldadóttir
Lokið námi til löggildingar fasteignasala

Sími 695 3502
sms@remax.is

Vigdís R.S.Helgadóttir
Löggiltur fasteignasali

Hrísrimi 11
112 Reykjavík
Einstakt útsýni og hátt til lofts

Stærð: 75,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1991

Fasteignamat: 30.850

Verð: 39.900.000
RE/MAX Senter og Guðlaugur kynna í einkasölu mjög skemmtilega og fallega 75,3 fm þriggja
herbergja íbúð á efstu hæð ( 3. hæð ) við Hrísrima 11, 112 Reykjavík Hátt til lofts og einstakt útsýni
bæði frá íbúð og sólríkum svölum þess. Húsiðað utan nýlega múrviðgert, tréverk endurnýjað ásamt því
að þakkantur og þakgluggar voru endurnýjaðir. Tröppur flotaðar og lagfærðar og útiljós endurnýjuð.
Húsið allt málað að viðgerðum loknum ásamt gluggum og handriðum. Bókið skoðun í síma 661 6056 /
gulli@remax.is

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD. FRÁ KL. 16:30 - 17:00

661-6056

Drápuhlíð 40 
105 Reykjavík
Vel staðsett eign í Hlíðunum

Stærð: 74,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1949

Fasteignamat: 36.400.000

Verð: 38.900.000
RE/MAX Senter og Guðlaugur kynna í einkasölu 74,7 fm íbúð (risíbúð) á eftirsóttum stað miðsvæðis í
105 Reykjavík við Drápuhlíð 40, 105 Reykjavík. Íbúðin er að miklu leyti upprunaleg og býður upp á
ýmsa möguleika. Verið er að vinna við utanhúsviðgerðir og endursteiningu að Drápuhlíð 38 og 40
samkvæmt samþykktri kostnaðaráætlun, framkvæmdir þær verða greiddar af seljanda. Bókið skoðun í
síma 661 6056 eða sendið tölvupóst á gulli@remax.is

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD. FRÁ KL. 14:00 - 14:30

661-6056

Barmahlíð 29
105 Reykjavík
ásamt tveimur studioíbúðum

Stærð: 148,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1947

Fasteignamat: 51.950.000
Bílskúr: Já

Verð: 64.900.000

RE/MAX  Senter  og  Guðlaugur  kynna  í  einkasölu  fjögurra  herbergja  106,2  fm  efri  hæð  með  sérinngangi  á
eftirsóttum  stað  miðsvæðis  í  105  Reykjavík  við  Barmahlíð  29.  Ásamt  tveimur  samliggjandi  bílskúrum  sem
breytt  hefur  verið  í  studioíbúðir  og  er  hver  studioíbúð  21,3  fm.  Samtals  er  eignin  skv.  skráningu  Þjóðskrá
Íslands að stærð 148,8 fm. Fasteignamat ársins 2019 verður 56.400.000kr.

Möguleiki á góðum leigutekjum. Bókið skoðun í síma 661 6056 / gulli@remax.is

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD. FRÁ KL. 15:00 - 15:30

661-6056

Strikið 12
210 Garðabær
Stór íbúð á 1.hæð með útsýni

Stærð: 157,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 57.100.000

Verð: 68.900.000

Vel  skipulögð,  stór  og  björt  íbúð  á  1.hæð  í  góðu  fjölbýlishúsi  fyrir  eldri  borgara.  Eigninni  fylgir  stæði  í
bílageymslu, pallur og stórar svalir með útsýni út á sjó. Eignin er teiknuð sem 4ra herbergja íbúð en í dag er
hún nýtt sem 3ja herbergja íbúð með mjög stórri stofu.

Eignin skiptist í; 2 stofur, eldhús, 2 baðherbergi, 2 svefnherbergi (möguleiki á þriðja), fataherbergi, þvottahús,
2 geymslur, sér pallur, svalir og stæði í bílageymslu.

Opið  hús  er  á  sunnudaginn  kl.  15-15.45  og  einnig  er  hægt  að  bóka  sér  sýningu  í  síma  666  8  999  eða  á
brynjar@remax.is

Senter

BRYNJAR
Lögg. fasteignasali

brynjar@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Á SUNNUDAGINN KL. 15-15.45

666 8 999

Melalind 8
Kópavogi
Góð 4 herb íbúð með bílskúr

Stærð: 150 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1997

Fasteignamat: 48.300.000

Verð: 59.900.000

Falleg íbúð með bílskúr á vinsælum stað í Lindarhverfinu í Kópavogi
Íbúðin  skiptist  flísalagt  hol  með  góðum  skápum,  rúmgóða  parketlagða  stofu,  úr  stofu  er  gengið  út  á  stórar
svalir  með  svalalokun,flísalgt  eldhús  með  viðar  innréttingu,  flísalagt  baðherbergi  með  sturtu,  bakari,
þvottaaðstöðu og nýrri innréttingu.hjónaherbergi með góðum skápum og 2 barnaherbergi með skápum.
Á jarðhæð er sér geymsla, gengið er í sameiginleg hjóla/vagnageymslu utanfrá.
Sérstæður endabílskúr með inngönguhurð á hlið, vask og heitu/ köldu vatni er í bílskúrslengju á móti húsinu.
Mjög snyrtileg sameign sem var nýlega máluð og teppalögð.
Skv fmr er eignin skráð 150 fm þar af er bílskúr 27,6fm og geymsla 6,5fm.

Senter

Guðmundur
Lögg. fasteignasali

gudmundur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mán 20 Ágúst kl 17:00-17:30

898-5115



Kvistavellir 39
221 HAFNARFJÖRÐUR

Rúmgott 229,9 m2 einbýlishús á einni hæð 
með fjórum rúmgóðum svefnherbergjum með 
bílskúr, útgengi úr stofu og eldhúsi á rúmgóðan 
pall með heitum potti.

STÆRÐ: 229,9 fm EINBÝLI       HERB: 5

82.900.000
Heyrumst
Halldór   618 9999
Löggiltur fasteignasali

Eyjabakki 4
109 REYKJAVÍK

Eignin skiptist í forstofu, stofu, eldhús, hjóna-
herbergi, barnaherbergi, baðherbergi , tvær 
geymslur og svalir.

STÆRÐ: 95,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

35.900.000
Heyrumst
Halldór   618 9999
Löggiltur fasteignasali

Gvendargeisli 12
113 REYKJAVÍK

Björt og vel skipulögð endaíbúð á 2. hæð með 
sérinngangi af svölum  með fallegu útsýni 
ásamt stæði bílageymslu í Grafarholti . 
Þvottahús og geymsla eru innan íbúðar.

STÆRÐ: 117,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

49.900.000
Heyrumst
Helga   822 2123
Löggiltur fasteignasali

Sléttuvegur 15
103 REYKJAVÍK

Rúmgóð þriggja herbergja íbúð í vinsælu húsi fyrir 55 

ára og eldri. Y rbyggðar suðursvalir. Í húsinu er funda og 

veislusalur, líkamsræktaraðstaða, heitur pottur, sauna og 

starfandi húsvörður. Laus til afhendingar!

STÆRÐ: 95,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

49.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Austurströnd 8
170 SELTJARNARNES

Frábær útsýnis íbúð á 8 og efstu hæð, bílastæði 
í kjallara og sér geymsla. Stór stofa og stórar 
svalir, útsýni í allar áttir sem á sér enga 
hliðstæðu. Þrjú svefnherbergi og sjónvarpshol.

STÆRÐ: 123,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

64.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Gvendargeisli 110
113 REYKJAVÍK

Stórglæsilegt sex herbergja einbýlishús á einni 
hæð við Gvendargeisla 110 í Grafarholti. Eignin 
er einstaklega vel skipulögð og vel hönnuð. 
Vandað er til verka að innan sem utan.

STÆRÐ: 296,7 fm EINBÝLI             HERB: 6

115.000.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Láland 1
108 REYKJAVÍK

Einstakt einbýlishús við Láland í Fossvogi. 
Húsið var tekið í gegn og endurnýjað árið 2004. 
Tveggja herbergja 62 fm auka íbúð með 
sérinngangi á neðri hæð, tekin í gegn 2006.

STÆRÐ: 501,8 fm EINBÝLI        HERB: 11

Heyrumst
Hannes    699 5008
Löggiltur fasteignasali

Aratún 7
210 GARÐABÆR

Fallegt hús á einni hæð teiknað af Kjartani Sveinssyni. 

Einstaklega fallegur afgirtur garður með ca 70 fm timbur-

verönd og skjólveggjum í s-vestur. Fjögur svefnherbergi, 

tvö baðherbergi, tvær stofur ásamt sjónvarpsrými.

STÆRÐ: 140 fm EINBÝLI       HERB: 6

74.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Bæjarlind 7 - íb.301
201 KÓPAVOGUR

Ný 3 herbergja íbúð með stæði í bílageymslu í glæsilega 

hönnuðu fjölbýlishúsi að Bæjarlind 7. Húsið er álklætt 

með áltré gluggum og verður því viðhaldslítið. Aukin 

lofthæð. Íbúðin afhendist við kaupsamning!

STÆRÐ: 117,6 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

59.000.000
Heyrumst
Jón   777 2288
Sölufulltrúi/Í námi til lögg. fasteignasala

OPIÐ HÚS    20. ágúst 18:00 – 18:30 OPIÐ HÚS    20. ágúst 17:00 – 17:30 OPIÐ HÚS    18. ágúst 14:00 – 14:30

BÓKIÐ SKOÐUNBÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS    20. ágúst 18:30 – 19:00

OPIÐ HÚS    20. ágúst 17:00 – 17:30OPIÐ HÚS    20. ágúst 17:00 – 17:30

SÝNUM SAMDÆGUR - 777 2288



NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA
 Kristján 

Þórir Hauksson
Lögg. fasteignasali

696 1122
  kristjan@fastlind.is

 

Þorsteinn
Yngvason
Lögg. fasteignasali

696 0226
  thorsteinn@fastlind.is

Stefán 
Jarl Martin
Lögg. leigumiðlari

892 9966
  stefan@fastlind.is

 

Hannes 
Steindórsson
Lögg. fasteignasali

699 5008
  hannes@fastlind.is

Uppspretta  
ánægjulegra  
viðskipta

Hlíðasmári 6    201 Kópavogur
510 7900     www.FASTLIND.is

 
 

 

Fallegar og vel skipulagðar
Íbúðir í glæsilegu húsi.
Íbúðir afhendast fullbúnar með
gólfefnum, ísskáp, uppþvottavél,
þvottavél & þurrkara.

Lokuð og upphituð bílageymsla,
stórar svalir með lokuðu svalaskýli.

Fullbúnar sýningaríbúðir til sýnis.

Áætluð afhending október 2018.

 

 
Stærðir 75 - 139 fm

Verð á 2 herbergja frá 42 m. kr.

Verð á 4 herbergja frá 62.9 m. kr.

KYNNINGARVEFUR: www.AFHUS.is
HVERFISSÍÐA: www.GLADHEIMAHVERFID.is

Álalind 14
VIÐ KYNNUM

LIND Fasteignasala

BYGGINGARAÐILI:

 SÖLUSÝNINGAR:
  Laugardaginn 18. ágúst kl. 14.00-14.30
  
  Sunnudaginn 19. ágúst kl. 14.00-14.30

ÍBÚÐIR Í SÖLU:
Íbúð Stærð Bílastæði Verð

101 74,7 Já SELD

102 129 Já SELD

103 133 Já SELD

104 76 Nei SELD

201 74,7 Já SELD

202 129 Já 62.9 m kr.
203 133 Já 63.9 m kr.

204 76,7 Nei SELD

301 74,8 Já SELD

302 129 Já 63.5 m kr.

303 133 Já 64.5 m kr.

304 76,2 Nei SELD

401 75,1 Já SELD

402 129 Já 63.9 m kr.

403 134 Já SELD

404 76,2 Nei 42.0 m. kr.

501 75,9 Já SELD

502 130 Já 64.4 m kr.

503 134 Já 65.5 m kr.

504 76,5 Já SELD

601 74,9 Já SELD

602 130 Já 64.9 m kr.

603 137 Já 66.7 m kr.

604 76 Já SELD

701 75,4 Já SELD

702 131 Já 67.9 m kr.

703 137 Já SELD

704 77,4 Já SELD

801 75,6 Já SELD

802 130 Já 68.9 m kr.

803 137 Já SELD

804 77,4 Já 47.5 m kr.

901 75,6 Já SELD

902 130 Já 69.9 m kr.

903 139 Já 71.7 m kr.

904 78,1 Já 48.9 m kr.

1001 75,7 Já SELD

1002 131 Já 81.8 m kr.

1003 139 Já 83.8 m kr.

1004 77,4 Já 55.5 m kr. 



Með þér alla leið

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali
Sími:  897 0634

Ragnheiður Pétursdóttir
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 845 8958

Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Svan G. Guðlaugsson
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson
lögg. fasteignasali
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Páll Þórólfsson
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali
Sími: 865 4120

Um er að ræða 34 fm bjálkahús byggt 2012
sem stendur á 2813 fm eignarlóð
í grónu sumarbústaðalandi 
Fallegt úrsýni

9,9 millj.Verð :

Helgi Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Norðurnes

s. 780 2700

276 Kjósarhreppur

Glæsilegt 100fm sumarhús á fallegum 
útsýnisstað í Úthlíð 
Mjög vandað hús og vel um gengið
Verönd allan hringinn í kring um bústaðinn, 
heitur pottur, gott leiksvæði, 
heitt og kalt vatn

39,9 millj.Verð :

Helgi Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vörðás

s. 780 2700

801 Biskupstungur

Mjög fallegur 51,3 fm ásamt ca 17 fm 
svefnlofti, sumarbústaður vel staðsettur
á 2637 fm leigulóð 
Forstofa, tvö svefnherbergi, eldhús, 
bað, stofa, Lóðin er falleg í góðri rækt 
Fallegt útsýni út á vatnið

15,0 millj.Verð :

Helgi Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vatnsendahlíð 

s. 780 2700

311 Skorradalshreppur

Mjög falleg og vel skipulögð 79,8 fm 
3 herb. íbúð í kjallara með sérinngangi
Endurnýjað eldhús og baðherbergi

Frábær staðsetning

41,0 millj.Verð :

Helgi Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hávallagata 13

s. 780 2700

101 Reykjavík

Einbýlishús á einni hæð, 
4 svefnherbergi
Heitur pottur
Rúmgott þvottahús
Bílskúr

79,9millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fannafold 119

s. 775 1515

112 Reykjavík

227,2 fm einbýlishús
Mikið endurnýjuð eign
Góð tveggja herbergja íbúð 
með sérinngangi
Glæsilegur garður

Tilboð óskast 

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ekrusmári 6 

s. 775 1515

201 Kópavogur

Laugarnesvegur 62 105 Reykjavík

Glæsileg 66 fm, 2ja herbergja

Sérstaklegar glæsilegar þaksvalir 

Mikil og góð sameign, hjólageymslur
Lyftuhús

49,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Mýrargata 26

s. 775 1515

101 Reykjavík

151,5 fm íbúð á tveimur hæðum
4 svefnherbergi
2 baðherbergi
Tvennar svalir
Stæði í bílageymslu

74,0 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

 Skúlagata 44

s. 775 1515

101 Reykjavík

Fallegt og vel skipulagt raðhús við Kríuás í 

Stórt bílaplan með hita 
Frágengin lóð með stórum palli og potti 

sem stutt er í gönguleiðir og náttúrperlur

74,9 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kríuás 27

s. 899 5856

220 Hafnarfjörður

3-4 herbergja íbúð á 3ju hæð 
Hús byggt árið 1985 
Tvennar svalir eru í íbúðinni
Fallegt útsýni

48,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

Laugarnesvegur 62

s. 775 1515

105 Reykjavík

Vinsæll og rótgróinn veitingastaður sem
hefur verið í blómlegum rekstri í tæp 30 ár
Um er að ræða sölu á rekstri, 
tækjum og tólum
Einnig hægt að semja samhliða um kaup eða 
leigu á veitingahúsi um 214 fm ásamt einbýlis-
húsi sem verið hefur í leigu fyrir starfsmenn

Tilboð óskast

Atli S. Sigvarðsson löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Gallery Pizza

s. 899 1178

860 Hvolsvöllur

Rúmlega 300 fm raðhús með 
aukaíbúð sem er 73 fm
Arinn í stofu, 4 svefnherbergi 
Svalir með útsýni
Bílskúr

105,0 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Beykihlíð 21

s. 775 1515

105 Reykjavík
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Verð: 55,5 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 19. ágúst kl. 15:00 - 15:40

Frábær 3ja herbergja íbúð á 2.hæð í litlu 
fjölbýli sem er fallega staðsett við voginn 
með glæsilegu útsýni
Íbúðin er 99 fm auk 30,8 fm bílskúr
Útgengt úr stofu útá góðar svalir með
frábæru sjávarútsýni

Básbryggja 51
110 Reykjavík

Verð: 39,3 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 21. ágúst kl. 17:00 - 17:30

Falleg og björt 2ja herb. íbúð á jarðhæð
Gott innra skipulag og fínt alrými
Sér inngangur og um 18 fm svalir
Sér þvottahús innan íbúðar

Austurkór 2 
Kópavogur

Jón Rafn Valdimarss. 695 5520

Nánari upplýsingar veita:

Hrönn Bjarnadóttir,  aðstm. fasteignasala
hronn@miklaborg.is sími: 663-5851

Ólafur Finnbogason, lögg. fasteignasali
olafur@.is sími: 822 2307

Atli S. Sigvarðsson lögg. fasteignasali
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Ennisbraut 3 Kjósahreppi
Fallegt sumarhús rúmlega 100 fm
Eignarland 1 hektara
Heitt vatn og ljósleiðari við lóðarmörk
Úti hús sem er ekki skráð

g j

Heitur pottur í yfirbyggðu rými
Einstaklega fallega staðset í næsta 

33,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ennibraut 3

s. 845 8958

540 Kjósarhreppur

Fallegt raðhús á pöllum í Fossvogi skráð 
hjá FMR 228,8 fm. Bílskúr að stærð 22,9 fm
Suðursvalir og stór timburverönd í suður
Fjögur góð svefnherbergi
Stórar bjartar stofur með útgengt út á 
suðursvalir. Endurnýjað baðherbergi
Mjög gott útsýn 

84,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Giljaland 31

s. 845 8958

108 Reykjavík

4ra herbergja íbúð á 3. hæð 
Tvennar stórar svalir eru til 
austurs og vesturs
Nýlegt eldhús 
Vel skipulögð íbúð 
Sameiginlegt þvottahús á hæðinni

50,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kaplaskjólsvegur

s. 775 1515

107 Reykjavík

EiEEinsnsnstatatatakktt úúttsýný i

125 fm íbúð
svölum til viðbótar

Tvö svefnherbergi / Tvö baðherbergi

Tvennar svalir sjávar- og borgarútsýni

Verð frá 77,2 millj.

76 fm íbúð ásamt 9 fm

Eitt svefnherbergi

Frábært borgarútsýni
Fáanlegar frá 6. hæð og ofar

Verð frá 53,7 millj

148 fm sjávarútsýnisíbúð ásamt 22 fm 

Tvö svefnherbergi, annað með sér fata- 
og baðherbergi

Verð frá 78,9 millj.

148 fm endaíbúð
svölum til viðbótar

Tvö svefnherbergi / Tvö baðherbergi

Tvennar svalir í suður og norður ásamt
gluggum í vestur

Glæsilega hönnuð íbúð með miklu
 veggjaplássi og stórri stofu

Verð frá 78,6 millj

127 fm útsýnisíbúð með tvennum

um 150 fm þaksvölum

Stórkostlegt útsýni, einstök eign. 
360 gráða útsýni.

Tvö svefnherbergi

Verð frá 94,5 millj. (Tvær íbúðir í boði)

132-149 fm útsýnisíbúð 

svölum ásamt um
150 fm þaksvölum

Tvö svefnherbergi

Verð frá 105,9 millj.

Tilbúnar til afhendingar vandaðar 2ja og 3ja herbergja
íbúðir með frábæru útstýni til sjávar og fjalla

Fullbúnar íbúðir án gólfefn í stofu 
og herbergjum

Vönduð AEG tæki í eldhúsi
m.a. ísskápur og uppþvottavél

til viðbótar við uppgefna fermetra

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 19. ágúst kl. 14:00 - 15:00

Grandavegur 42  
– Perla í vesturbænum



F A S T E I G N A M I Ð L U N
Breiðumörk 13 | Simi 483 5900 | Gsm. 892 9330 | kk@fagvis.is

Kristinn G.Kristjánsson, Lögg. fasteignsali

Hjallabrún 31, Hveragerði
Opið hús  verður milli kl. 15:00 og 15:45 sunnud. 19. ágúst. 
Nýtt fullbúið 135 fm parhús.  Glæsileg eign og mátulega stór. 
Þrjú svefnherbergi og góður bílskúr. Mjög gott skipulag.  
Verð 48,8 millj.

OPIÐ HÚS

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

Drífa Þrastardóttir
Lögg. fasteignasali

Soffía Theodórsdóttir
Lögg. fasteignasali

Fallegar íbúðir í byggingu 
við Reykjamörk 4-6 í Hveragerði

Hveragerði er heitur reitur

Verið er að byggja fjögur hús á tveimur hæðum miðsvæðis í 
Hveragerði. Þrjú tvíbýli og eitt fjórbýli með sérinngangi í allar 
íbúðir.  Íbúðirnar skilast fullfrágengnar án gólfefna, nema 
bað og forstofa verða flísalögð.  Lóðin verður fullfrágengin 
með steyptum göngustíg, malbikuðum bílastæðum og 
trjágróðri sem setur fallegan svip á svæðið og gefur skjól.  

Íbúðirnar eru á bilinu 54,0 – 78,0 fm.
Íbúðirnar afhendast fullbúnar þann 1. mars 2019
Verð frá 26,0 millj.

Örfáar íbúðir eftir

Þú ert ráðin/n!

FAST
Ráðningar

Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum
www.fastradningar.is

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

EINSTÖK STAÐSETNING 
OG ÓTRÚLEGT ÚTSÝNI  

Ægissíða 78

Erum með í sölu heila húseign við Ægisíðu 78 (504,9 fm). 
Heildareignin hefur verið endurnýjuð á mjög vandaðan hátt 
að utan og innan á sl.10 árum. 

Húsið skiptist í kjallara, tvær hæðir og rishæð. Í dag er húsið 
notað sem einbýlishús með séríbúð á jarðhæð, en auðvelt er 
að skipta því upp í þrjár íbúðir. Garðurinn er vel skipulagður og 
hannaður með staðsetningu hússins í huga og vel hirtur með 
lokaðri verönd ásamt heitum potti (rafmagns). Einstakt útsýni 
er af öllum hæðum og þá sérstaklega af efstu hæðunum.

SÖLUAÐILAR

Ólafur Finnbogason
Löggiltur fasteingasali

822 2307

Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteingasali

824 9093

Verð:

Vel staðsett 36,1fm sumarhús á 2000fm eignalóð  

Bústaðurinn skiptist í : stofu, herbergi, eldhús, baðherbergi og geymslu.  
Húsið þarfnast viðhalds. Lóðin er gróinn með fallegum trjám.  
Verönd er fram með austur, suður og vestur hlið hússins. 
Rafmagn og vatn er tengt í bústaðinn.  
Bústaðurinn er vel staðsettur í göngufæri við Þingvallavatn og er hverfið 
lokað af með rafmagnshliði. Allt innbú fylgir húsinu.

Þingvellir

9,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir Helgi Jónsson 
Löggiltur fasteignasali í síma : 780-2700 
eða á helgi@miklaborg.is

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

Garðar B. Sigurjónsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala, í námi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 898-0255

Gunnar Þórisson
Aðstoðarmaður
fasteignasala, í námi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 692-6226

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
S: 853-9779

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

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður
fasteignasala, í námi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 869-4879

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

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

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

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

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

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

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

VIÐ ERUM TRAUSTI

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN  
20. ÁGÚST KL 17:00 – 17:30
Björt og mikið endurnýjuð
95,4 fm. 3ja herbergja íbúð á
jarðhæð. Eignin er mjög vel
staðsett miðsvæðis með skóla
og alla þjónustu á næsta leiti.
Verð: 44,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN  
21. ÁGÚST KL. 18:00 – 18:30
Einstaklega glæsileg og nýlega
uppgerð 5-6 herbergja hæð
með sérinngangi auk bílskúrs
með aukaíbúð. Eignin er skráð
165,6 fm., þar af er bílskúr 36,6
fm. Húsið er ný steinað að utan
og hefur fengið mikið viðhald.
Verð: 91,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 
22. ÁGÚST KL. 18:00 – 18:30
Rúmgóð og björt
4ra herbergja hæð á fyrstu
hæð auk frístandandi bílskúrs.
Eignin er skráð 119,6 fm., þar
af er bílskúrinn 25,1 fm. Tvær
rúmgóðar stofur og auðvelt er
að breyta annarri í herbergi.
Stór garður í kringum húsið.
Verð: 51,9 millj. 

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN  
20. ÁGÚST KL. 17:00 – 17:30
Rúmgóð, björt og mikið endur-
nýjuð 2ja herbergja íbúð á
fyrstu hæð. Eignin er skráð 63,6
fm., þar af er 5,6 fm. geymsla í 
kjallara hússins. Góðar svalir
með fallegu útsýni. 
Verð: 31,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 
22. ÁGÚST KL. 17:30 – 18:00
Rúmgóð og falleg 5 herbergja
íbúð á þriðju hæð með
sérgeymslu í kjallara. Eignin er
skráð 117 fm., þar af er 4,8 fm.
geymsla.
Verð: 40,9 millj.

OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN  
23. ÁGÚST KL. 18:00 – 18:30
Rúmgóð og mjög falleg 118,9
fm. 3ja herbergja íbúð á þriðju
hæð auk 25,2 fm. frístandandi
bílskúrs í góðu lyftuhúsi.
Þvottahús innan íbúðar. 
Suðursvalir og einstaklega gott
útsýni.
Verð: 59,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Stóragerði 13 – 108 Reykjavík

Tómasarhagi 51 – 107 Reykjavík

Laugarnesvegur 74 – 105 Reykjavík

Móabarð 34 – 220 Hafnarfjörður

Hraunbær 120 – 110 Reykjavík

Kristnibraut 12 – 113 Reykjavík

OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN  
23. ÁGÚST KL. 17:00 – 17:30
Einstaklega glæsilegt og
vandað 272,7 fm. einbýlishús á
þremur hæðum með aukaíbúð
á jarðhæð og rúmgóðum
bílskúr. Húsið stendur á
rólegum stað innarlega í 
götunni með einstaklega stórri
lóð. Húsið hefur verið mikið
endurnýjað og fengið gott
viðhald.
Verð: 109 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN  
21. ÁGÚST KL. 17:00 – 17:30
Rúmgóð og björt 57,8 fm. 3ja
herbergja íbúð með tveimur
svölum. Eignin hefur fengið
töluverða endurnýjun á síðustu
árum. Sameiginleg bílastæði
eru bakvið hús. Snyrtileg
sameign.
Verð: 36,5 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN  
19. ÁGÚST KL. 16:00 - 16:30
Virkilega fallegt 181,7 fm.
timburhús á þessum eftirsótta
stað í miðborginni. Eignin er á
þremur hæðum með aukaíbúð í 
kjallara með sérinngangi.
Pallur, innkeyrsla við hús og
gróinn garður. Sjón er sögu 
ríkari.
Verð: 94,5 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN  
21. ÁGÚST KL. 17:30 – 18:00
Fallegt, rúmgott og bjart ein-
býlishús með fallegum garði,
hellulagðri verönd og heitum
potti. Eignin er skráð 195,8 fm.,
þar af er 46 fm. tvöfaldur
bílskúr. Einnig er 10 fm.
gróðurhús og óskráður 17 fm.
sólskáli. Hiti í stétt og bílaplani.
Verð: 89,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

g

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Kaldasel 15 – 109 Reykjavík

Rauðarárstígur 38 – 105 Reykjavík

Njarðargata 9 – 101 Reykjavík

Espilundur 11 – 210 Garðabær



Halldór Ingi 
Andrésson 
Lögg. fasteignasali 
s: 897 4210

Heimir H.  
Eðvarðsson 
Framkvæmdastjóri 
s: 893 1485

Benedikt 
Ólafsson
Lögg.  fasteigna,- 
og skipasali.
s.  661 7788

Þorgeir 
Jóhannsson
Löggiltur fasteigna,
- og skipasali. 
Lögg. leigumiðlari.
S.  867 2428

Inga G. 
Vífilsdóttir
Ritari/bókhald 

ÞÓRÐARSVEIGUR 4 - 112 RVK.           
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 20 ÁGÚST.  KL 17:30 – 18:00
Að Þórðarsveig 4, 4 hæð íbúð merkt: 404
- Glæsileg 72,4 fm. 2Ja herb. íbúð í góðu lyftuhúsi með stæði í 

lokaðri bílageymslu. 
- Einstaklega björt og falleg íbúð. Sér inngangur frá svölum.
- Eldhúss og stofa er eitt opið rými. Vandaðar innréttingar.
- Eign með fallegu útsýni. Stutt í alla þjónustu.
- 4 hæð íbúð merkt: 404
- V. 34,9 millj.

Benedikt
s.  661 7788

ASPARFELL 4, 203 – 109 RVK.
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 20 ÁGÚST.  KL 17:30 – 18:00
Að Asparfell 4 íbúð 203 bjalla 7 
- 4-5 herbergja íbúð á annarri hæð til hægri.
- Glæsileg 111,6 fm. vel skipulögð 4-5 herb. íbúð í uppgerðu 

lyftuhúsi.
-Húsvörður í húsinu.
- Einstaklega björt og falleg  íbúð, baðherb.og gestasnyrting. 
-Tvennar svalir. Öryggismyndavélar.
- Eignin verður laus til afhendingar mánuði eftir kaupsamning. 
- V. 41,9 millj.

Halldór
s.  897 4210

KLAUSTURHÓLAR 8 B GATA-801 SELFOSS
Pantið tíma fyrir skoðun
-  Vandað sumarhús skráð 51,3 fm. byggt árið 2008.
-  Húsið skiptist: Forstofu, tvö svefnherbergi, baðherbergi, stofu, 

eldhús, geymsla.
-  Eignarlóð 1 hektari. Leyfi er fyrir byggingu annars bústaðar á 

landinu.
-  Fallegt sumarhús með varmadælu á skipulögðu sumar-

húsasvæði.  
-  Stutt er í veiði, sundlaug, golfvöll, íþróttavöll, gönguleiðir og 

þekktra staða á Suðurlandi. 
-  V.  14,9 millj.

Benedikt  s.  661 7788

FLJÓTSBAKKI 28 – 801 SELFOSS
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 19 ÁGÚST FRÁ KL 15:00 TIL 15:30
- Fallegt 89,3 fm sumarhús, þar af eru óskráðir 18 fm. hús / 

geymsla ( auðvelt að breyta í gestahús ).
- Forstofa, björt stofa / borðstofa, gott eldhús, þrjú svefnherb., 

baðherbergi með sturtu, hátt til lofts. 
- Heitur pottur, stór pallur, leikhús fyrir börn.   
- Eignarlóð 1 hekt. 
- Leyfi er fyrir byggingu annars bústaðar á landinu.
- Hitaveita, Steypt gólfplata, sökkull, svæðið afgirt með 
 rafmagnshliði. 
- Fallegar gönguleiðir. Sumarhús sem vert er að skoða

- V.  34,8 millj.                                                 Benedikt  s.  661 7788 

BORGARLEYNIR, 801 SELFOSS.
- Fallegt 62,4 fm sumarhús auk ca. 5 geymslu.
- Steypt plata, hiti í plötu, hitaveita og heitur pottur.
- Eignarlóð 9.400 fm kjarri vaxin með glæsilegu útsýni.
- Lokað svæði með rafmagnshliði.
- V. 25,9 millj.

Heimir
s.  893 1485

LJÓSVALLAGATA 12, 101 - RVK.
OPIÐ HÚS MÁNUD. 20 ÁGÚST FRÁ 17.30 TIL 18:00.
- Mjög vel staðsett íbúð í gamla Vesturbænum við Hólavalla-

kirkjugarð.
- Íbúðin er skráð 44,7 fm. en samkvæmt nýrri teikningu er hún 

47,8 fm. að sögn eiganda.  
- Stutt í Háskóla Íslands og alla þjónustu, frábær fyrstu fyrir 

háskólafólk með auka herbergi.
- Eign sem vert er að skoða í hjarta Reykjavíkur, göngufæri í alla 

þjónustu.
- V.  29,9 millj.

Þorgeir
s.  867 2428

GERPLUSTRÆTI 10D - 270. MOS.
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 20 ÁGÚST.  KL 18:30 - 19:00
Að Gerplustræti 10 D íbúð endaíbúð á jarðhæð 1 hæð til vinstri.
- Glæsileg 133,9 fm. vel skipulögð 5 herb. 133,9 fm. endaíbúð í 

nýju velbyggðu lyftuhúsi.
- Einstaklega björt og falleg  íbúð, fataskápar í öllum herb. frá 

HTH.
- Eignin afhendist án gólfefna nema baðherbergið er flísalagt. 

Stæði í lokaðri bílageymslu. 
- Eignin er laus til afhendingar. Göngufæri í grunn og leikskóla 

án þess að fara yfir götu.
- Frábært verð aðeins:
- V. 49,9 millj.                                   Benedikt Benedikt  s.  661 7788

LÆKJARBREKKA, 801 SELFOSS,
- Glæsilegt bjálkahús, ný klætt að utan og einangrað.
- Skráð 97,2 en er um 110 fm að gólffleti auk geymslu ca. 7 fm.
- Steypt plata, hiti í gólfum, hitaveita og heitur pottur.
- Lóðin er 5.125 fm eignarlóð með fallegu útsýni.
- Lokað svæði með rafmagnshliði.
- V. 32,7 millj.

Heimir
s.  893 1485

REYKJAHVOLL 30  - 271 MOSFELLSBÆR.           
EINSTÖK STAÐSETNING Á EINBÝLISHÚSALÓÐ.
- Frábær staðsetning á þessari einbýlishúsalóð í útjaðri Mos-

fellsbæjar með náttúruna við höndina. 
- Leyfilegt er að byggja allt að 300 fm. Tveggja hæða ein-

býlishús, útsýni út að sjó og Esjuna.
- Náttúruperla sem stutt í í Hafravatn og gönguleiðir.
- ATH. Gatnagerðargjöld eru ógreidd og munu væntanlegir 

kaupendur greiða þau við Mosfellsbæ þegar það á við.
- V. 16,5 millj. 

Benedikt  
s.  661 7788

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS


