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Sölufulltrúar
Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441
Viðar Ingi Pétursson, vip@frettabladid.is 512 5426

Hagstofa Íslands

Hagstofa Íslands er miðstöð
opinberrar hagskýrslugerðar
á Íslandi. Hlutverk hennar
er að vinna hlutlægar hagskýrslur, hafa forystu um
samhæﬁngu hagtalna,
stunda rannsóknir og stuðla
þannig að upplýstri umræðu
og faglegum ákvörðunum.

Hagstofa Íslands óskar eftir því að ráða

óskar
eftir að
ráða metnaðarfullan
metnaðarfullan
og áhugasaman
starfsmann til starfa.
og áhugasaman starfsmann

Gæðastjóri
Sérfræðingur
í gagnasöfnun
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða drífandi sérfræðing til að leiða gæðastarf stofnunarinnar.
Framundan
er að samþætta
gæðakerfi
stofnunarinnar
27001 öryggiskerfi hennar
Hagstofa Íslands
óskar eftir
að ráða
sérfræðingvið
tilvottað
starfaISO
í gagnasöfnunardeild.
og leiða áframhaldandi ferlavinnu og umbætur.
Deildin hefur umsjón með gagnasöfnun og framkvæmir úrtaksrannsóknir
Gæðastjóri er fremsti sérfræðingur Hagstofunnar á sviði gæðamála. Sem slíkur veitir hann
á vegum Hagstofunnar. Starﬁð felur í sér sérhæfð tæknileg verkefni við
stjórnendum ráðgjöf um gæðamál, sér um innri og ytri úttektir og er fulltrúi stofnunarinnar í
undirbúning, framkvæmd og frumúrvinnslu gagna vegna úrtaksrannsókna
samstarfi á alþjóðavettvangi. Gæðastjóri mun einnig halda utan um persónuverndarmál
sem og innsöfnun
frá fyrirtækjum
og stofnunum. Jafnframt kallar
Hagstofunnar
og mun gagna
hljóta þjálfun
í því.
starﬁð á teymisvinnu við hönnun, innleiðingu og spurningalistagerð vegna
nýrra gagnasafnana í samræmi við viðurkenndar aðferðir og verklagsreglur í
HÆFNISKRÖFUR
hagskýrslugerð.
. Háskólamenntun sem nýtist í starfi
. Þekking á persónuverndarlöggjöf er kostur
. Farsæl starfsreynsla af gæðastarfi
. Afbragðs geta til að tjá sig í ræðu og riti á
Hæfniskröfur
. Mikil fagleg þekking á gæðastarfi og
bæði ensku og íslensku
3aðferðum
Háskólapróf
sem
nýtist
í
starﬁ,
framhaldsmenntun
er kostur
gæðastjórnunar
. Frumkvæði til verka
og umbótasinnað
3
Reynsla
af
vinnu
og
forritun
í
gagnagrunnum
(svo sem SQL) er nauðsynleg
. Reynsla af innleiðingu gæðastaðla er kostur
hugarfar
3
Góð
þekking
á
tölfræðihugbúnaði
(svo
sem
R,
SPSS,
STATA)
. Reynsla af stjórnun umfangsmikilla verkefna . Góð samskiptafærni er æskileg
3er kostur
Reynsla af gagnasöfnun er kostur
. Góð skipulagsfærni og nákvæm vinnubrögð
Góð ritfærni
íslensku
ogstjórnsýslu
ensku
.3Þekking
og reynslaá af
opinberri
3er kostur
Góð samstarfs- og samskiptahæfni
3 Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Laun
eru samkvæmt kjarasamningi
fjármálaráðuneytisins
og hlutaðeigandi
stéttarfélags.
Umsóknarfrestur
er til og með
10. ágúst 2015
.
Umsóknarfrestur er til og með 17. september 2018 og skulu umsóknir berast í pósti á: StarfsUm er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst. Laun
umsókn, Borgartúni 21a, 150 Reykjavík eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is.
eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis og hlutaðeigandi stéttarfélags. Öllum
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í

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

Yﬁrverkfræðingur
rafveitu
Norðurál óskar eftir að ráða yﬁrverkfræðing rafveitu, starﬁð
heyrir undir framkvæmdastjóra viðhaldssviðs. Um er að ræða
fjölbreytt og krefjandi verkefni fyrir einstakling sem hefur
frumkvæði og metnað í starﬁ og býr yﬁr ríkri öryggisvitund.

Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 105 Reykjavík

Nánari Netfang
upplýsingar
um starfið veitir Helga Hauksdóttir í síma 528 1000.
starfsumsokn@hagstofa.is

Borgartúni 21a · 105 Reykjavík
Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099
www.hagstofa.is

Upplýsingar

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

Helstu verkefni:
•
•
•
•
•
•
•

Tryggja rekstur rafveitu með öryggi, skilvirkni
og hagkvæmni að leiðarljósi
Skipulagning og samhæﬁng vinnu í rafveitu
Innleiðing verkefna og verklags
Innkaup á raforku
Umsjón með dreiﬁkerﬁ rafveitu
Skýrslu- og áætlanagerð
Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
•
•
•
•
•
•

Rafmagnsverkfræði/tæknifræði (sterkstraumssvið)
A-löggilding til rafvirkjunarstarfa
Reynsla af störfum sem lúta að hönnun og/eða
uppsetningu háspennuvirkja er kostur
Rík öryggisvitund
Leiðtogahæfni og frumkvæði
Öguð vinnubrögð og sjálfstæði í starﬁ

Umsóknarfrestur er til og með 9. september nk. Sækja skal um starﬁð á vef Capacent,
www.capacent.is. Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starﬁð.
Umsjón með starﬁnu hafa Hilmar G. Hjaltason (hilmar.hjaltason@capacent.is) og Auður
Bjarnadóttir (audur.bjarnadottir@capacent.is) hjá Capacent ráðningum.
Norðurál á Grundartanga er eitt stærsta iðnfyrirtæki á Íslandi. Hjá fyrirtækinu starfa um
600 manns með fjölbreytta menntun og bakgrunn. Norðurál vill stuðla að jöfnu hlutfalli karla
og kvenna innan fyrirtækisins og jöfnum tækifærum til starfsþróunar.

|

Íslenskt ál um allan heim nordural.is
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Við mönnum stöðuna

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

Vantar þig aukatekjur?
Um starﬁð:

Hæfniskröfur:

Numerus óskar eftir að ráða spyrla til starfa í
tímabundið verkefni. Starﬁð felst í að hafa samband símleiðis við almenning og bjóða þeim að
vera þátttakendur í spurningavagni Numerus.
Unnið er að jafnaði tvö kvöld í viku.
Góðir tekjumöguleikar.)FOUBSWFMNF§OÈNJ
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PHHØ§GSOJÓNBOOMFHVNTBNTLJQUVN
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VINNUSTAÐAGREININGAR
SPURNINGAVAGNAR
SKOÐANAKANNANIR

Hvað er Numerus?
/( ,/-0,-.*!)78,$7$7&<))/(-&*7)$,!;'&-$)-:')$)/$7-+1,%/(", $)/(*"&1))/()$7/,-.<7/,
Fagmennska og trúverðugleiki eru einkennisorð okkar.
Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á
Jóhönnu Margrét Sigurðardóttur á netfangið johanna@numerus.is

V I LT Þ Ú V E R Ð A H L U T I
AF GÓÐU FERÐALAGI?

N E M A R Í F L U G FJA R S K I P T U M
Isavia óskar eftir að ráða nýnema í flugfjarskiptum. Námið hefst um miðjan október
n.k. og eru áætluð námslok í maí 2019. Námið
er tvíþætt: Bóklegur hluti í 12 vikur og fer fram
á dagvinnutíma, seinni hlutinn er starfsþjálfun
í 16–20 vikur í flugfjarskiptadeild í Gufunesi.
Nemendur eru á launum á námstímanum og
þeim sem standast lokapróf verður boðið starf
flugfjarskiptamanns. Um vaktavinnu er að ræða.

Hæfniskröfur
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• Tölvukunnátta og góður skrifhraði á tölvur
• Góð íslensku- og enskukunnátta
í töluðu og rituðu máli
• Umsækjendur þurfa að standast
heyrnar-, vélritunar- og lesblindupróf

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hallgrímur
Sigurðsson í síma 892 6265 eða í netfanginu
hallgrimur.sigurdsson@isavia.is.

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

S TA R F S S TÖ Ð :
R E Y K J AV Í K

UMSÓKNARFRESTUR:
16. SEP TEMBER

UMSÓKNIR:
I S AV I A . I S/AT V I N N A

Sif er flugumferðarstjóri
í flugturninum á
Keflavíkurflugvelli. Hún er
hluti af góðu ferðalagi.
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Vilt þú taka þátt í að gera Nestisstöð N1
á Sauðárkróki að enn betri veitingastað?
N1 leitar að kraftmiklum og drífandi verslunarstjóra til að stýra
þjónustustöð og veitingastað félagsins á Sauðárkróki.
Helstu verkefni

Hæfniskröfur

• Daglegur rekstur þjónustustöðvarinnar

• Menntun á sviði verslunarstjórnunar
eða önnur sambærileg menntun sem
nýtist í starfi

• Yfirumsjón með veitingasölu
• Verkstjórn
• Starfsmannastjórnun

• Reynsla á sviði verslunar-, þjónustuog veitingareksturs

• Innkaup og samskipti við birgja

• Góð almenn tölvukunnátta

• Birgðarstýring og kostnaðareftirlit

• Frumkvæði og árangursdrifni

• Önnur tilfallandi verkefni á stöðinni

• Samskiptafærni og jákvætt viðhorf
• Leiðtogahæfileikar

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 verslunarstjóri Sauðárkrókur, ferilskrá og kynningarbréf
fylgi með umsókn. Umsóknarfrestur til og með 16. september nk.
Við hvetjum bæði kyn til að sækja um
auglýst störf hjá fyrirtækinu.

VR-15-025

440 4000

Íslandsbanki

Sérfræðingur hjá
Fyrirtækjaráðgjöf
Vegna mikilla umsvifa leitum við að kraftmiklum liðsmanni
í samhentan hóp Fyrirtækjaráðgjafar Íslandsbanka.

@islandsbanki

Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka hefur gegnt leiðandi hlutverki við mótun og uppbyggingu
íslensks fjármálamarkaðar undanfarin ár. Deildin veitir ráðgjöf við kaup og sölu fyrirtækja,
skráningu fyrirtækja á markað, skuldabréfa- og hlutafjárútboð og yfirtökutilboð á félögum.
Fyrirtækjaráðgjöf vinnur náið með lykilstjórnendum fyrirtækja og eru flest stærstu fyrirtæki
landsins í viðskiptavinahópi deildarinnar.
Helstu verkefni og ábyrgð:

Hæfniskröfur:

L Verðmat og greining á fyrirtækjum
L Gerð kynningargagna
L Kynning og rökstuðningur
greiningarefnis
L Samskipti við viðskiptavini

L Háskólamenntun sem nýtist í starfi
L Próf í verðbréfaviðskiptum æskilegt
L Starfsreynsla af fjármálamarkaði er kostur en
ekki skilyrði
L Þekking á reikningshaldi og gerð verðmata er
kostur
L Færni í notkun Excel og PowerPoint
L Áhugi á fjármálamarkaði, sjálfstæð vinnubrögð,
frumkvæði og kraftur

isb.is

Umsóknir óskast fylltar út á islandsbanki.is/storf.
Umsóknarfrestur er til og með 10. september.
Nánari upplýsingar veitir:
Sigrún Ólafsdóttir, ráðningarstjóri: 844 4172 — sigrun.olafs@islandsbanki.is

3
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Fossaleynir 17
(Grafarvogi),
112 Reykjavík
www.studlar.is

Tvær stöður sálfræðinga við meðferðarstöð ríkisins
fyrir unglinga að Stuðlum eru lausar til umsóknar
Lausar eru til umsóknar tvær stöður sálfræðinga á Stuðlum. Starfshlutfall er 100%. Stuðlar starfa á grundvelli barnaverndarlaga og reglugerðar um Meðferðarstöð ríkisins. Stuðlar sinna unglingum á aldrinum 12-18 ára með hegðunarerfiðleika, þ.m.t.
vímuefnavanda.
Starfssvið
Meðal verkefna sálfræðings er:
3 Greining og meðferð unglinga og vinna með
fjölskyldum þeirra.
3 Gerð og framkvæmd meðferðaráætlana.
3 Ráðgjöf og stuðningur við barnaverndarnefndir, skóla sem
og samvinna við ýmsar aðrar stofnanir.
3 Ráðgjöf og handleiðsla við starfsfólk Stuðla sem og við
aðrar meðferðarstofnanir.
3 Þátttaka í almennri stefnumótun.
3 Þátttaka í ART (agression replacement training) og notkun
áhugahvetjandi samtals (motivational interviewing).

Persónulegir eiginleikar
3 Lögð er áhersla á persónulega eiginleika, svo sem góða
samstarfshæfni og jákvæð viðhorf til skjólstæðinga.
Hæfnikröfur:
3 Réttindi til að starfa sem sálfræðingur.
3 Þekking og reynsla á meðferð og greiningu unglinga
er æskileg.
3 Þekking og færni í hugrænni atferlismeðferð, fjölskyldumeðferð, atferlismótun og félagsnámskenningum.
3 Frumkvæði í starfi og skipulagshæfileikar.
3 Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt og í teymi.

Sérrfræðingar
g í
ráðningum
m
Ánægðir
g
viðskiptavinir
p
ir
e u ok
er
o ka
kar besta augl
glýs
ýssin
i g

Nánari upplýsingar veitir Funi Sigurðsson, forstöðumaður Stuðla í síma 530-8800 eða á netfanginu funi@bvs.is.
Við úrvinnslu umsókna gildir mat forstöðumanns Stuðla á hæfni og eiginleikum umsækjanda.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi ríkisins við Sálfræðingafélag Íslands. Umsóknir skulu berast til Barnaverndarstofu,
Borgartúni 21, 105 Reykjavík eða á netfangið bvs@bvs.is. Umsóknarfrestur er til og með 17. september 2018 og þarf
umsækjandi helst að geta hafið störf sem fyrst.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Auglýsingin gildir í 6 mánuði frá birtingu.

FAST

Ráðningar

liind@fastradnin
ni gar
g .iss
mjoll@
mjo
ll@
@fas
f tra
trradninga
nga
gar.is

www.fa
f stradning
ngar.is

Deildarstjóri Radíódeildar
Laust er til umsóknar spennandi og krefjandi deildarstjórastarf yfir Radíódeild Vodafone.
Deildin gegnir lykilhlutverki í rekstri fyrirtækisins og ber deildarstjórinn ábyrgð á hönnun og
rekstri farsíma-, sjónvarps- og útvarpskerfa, ásamt stoðkerfum þeirra. Viðkomandi mun
stýra teymi sérfræðinga og krefst starfið góðra hæfileika og reynslu af stjórnun tæknimanna
í krefjandi og hröðu umhverfi.
Hæfniskröfur:
Ö+VN«OPHQQWXQVHPQ´WLVW¥VWDUILH¨DPHQQWXQ¥WNQLIU¨LUDIHLQGDYLUNMXQH¨D
öðru sambærilegu.
ÖzUDQJXUVU¥NUH\QVOD±UWNQLOHJXVWM«UQHQGDVWDUILHUPLNLOONRVWXU
Ö)UDP±UVNDUDQGLOHL¨WRJDKILOHLNDURJIUEUVDPVNLSWDIUQL
Ö6MOIVW¨LVNLSXODJVKIQLRJ®JXQ¥YLQQXEU®J¨XP
Ö*HWDWLOD¨YLQQD¥ODJVGULIQXVWDUILµDUVHPYHUNHIQLQHUP®UJRJPLVPXQDQGL
Umsóknarfrestur er til og með 9. september nk.
Nánari upplýsingar um starfið er að finna á radningar.syn.is
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Almannarómur er sjálfseignarstofnun um eflingu máltæknilausna fyrir íslensku og vinnur að því að tryggja að íslenskan standi
jafnfætis öðrum tungumálum í tækniheiminum. Almannarómur rekur miðstöð um máltækni samkvæmt samningi við menntaog menningarmálaráðuneytið sem byggður er á verkáætlun um máltækni 2018-2022.

Framkvæmdastjóri Almannaróms – Miðstöðvar um máltækni
Stjórn Almannaróms – Miðstöðvar um máltækni auglýsir eftir framkvæmdastjóra. Leitað er að drífandi eldhuga sem brennur
fyrir framþróun og viðgangi íslenskunnar í heimi tækninnar. Um fjölbreytt og spennandi verkefni er að ræða, studd af
stjórnvöldum, háskólum og öðrum haghöfum.

Framkvæmdastjóri Almannaróms verður talsmaður íslenskrar máltækni og ber ábyrgð
á að hrinda máltækniáætlun í framkvæmd, þ.e. áætlun um máltækni fyrir íslensku 2018-2022,
sem er fjármögnuð með árlegu framlagi af fjárlögum.

Upplýsingar veitir:
Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is

Framkvæmdastjóri ber fjölþætta ábyrgð á starfi Almannaróms, meðal annars alþjóðlegu
samstarfi og þekkingaröflun, klasamyndun um máltækni og samstarfi við innlenda
og erlenda rannsóknarhópa, sprotafyrirtæki, stærri fyrirtæki og opinberar stofnanir.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 11. september nk.
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg
starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er
grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur
fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Mikilvægt er að framkvæmdastjóri búi yfir samskipta- og skipulagshæfni. Reynsla af
opinberum útboðum og alþjóðlegum samskiptum er kostur. Áhugi og skilningur á samhengi
þróunar íslensku og tækni er skilyrði.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

Sérfræðingur í útboðum
og samningagerð
Innkaup og rekstrarþjónusta OR óskar eftir lögfræðingi
til starfa við útboðs- og samningamál. Um er að ræða krefjandi
og fjölbreytt starf í góðu starfsumhverfi.
Innkaup og rekstrarþjónusta starfar sem þjónustueining á sviði
innkaupa fyrir dótturfélög samstæðunnar. Helstu viðfangsefni
eru útboð, samningagerð, rekstur samninga og innkaup á
vörum og þjónustu.
Starfs- og ábyrgðarsvið
• Framkvæmd og úrvinnsla útboða
• Yfirlestur og aðstoð við gerð útboðsgagna
• Gerð og rekstur innkaupa- og verksamninga
• Þjónusta og ráðgjöf við innri viðskiptavini á sviði innkaupamála
Menntunar- og hæfniskröfur
• Rík þjónustulund og samskiptafærni
• Háskólamenntun á sviði lögfræði
• Reynsla af samningagerð
• Gott vald á íslensku og ensku
• Frumkvæði og lausnamiðun hugsun
Við hvetjum jafnt karla sem konur til að sækja um.
Nánari upplýsingar veitir Ásdís Eir Símonardóttir
mannauðssérfræðingur, starf@or.is.
Sótt er um á ráðningavef OR, starf.or.is
Umsóknarfrestur er til og með 6. september 2018

Orkuveita Reykjavíkur
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Starf sérfræðings
á skrifstofu menningarmála
Auglýst er laust til umsóknar starf sérfræðings á
skrifstofu menningarmála á sviði lista- og safnamála
auk málefna menningararfs í mennta- og menningarmálaráðuneyti.
Nánari upplýsingar er að finna á vef ráðuneytisins,
menntamalaraduneyti.is

HEFUR ÞÚ ÁHUGA Á AÐ STARFA VIÐ RANNSÓKN Á HEIMSVÍSU?

Umsóknarfrestur er til og með 1. október 2018

Auglýst er eftir hjúkrunarfræðingi (study nurse/study coordinator) í fullt starf í tengslum við vísindarannsóknina
Blóðskimun til bjargar. Markmið hennar er að rannsaka árangur skimunar fyrir góðkynja einstofna mótefnahækkun
(MGUS) sem er forstig mergæxlis. Verkefnið er unnið í samstarfi við Háskóla Íslands, Landspítala, Krabbameinsfélag
Íslands, Binding Site í Bretlandi og Memorial Sloan Kettering krabbameinsmiðstöðina í New York. Skimað er fyrir
forstigi mergæxlis með blóðprufu og þeim einstaklingum sem greinast með forstig mergæxlis fylgt eftir í slembdri
klínískri tilraun (randomized clinical trial (RCT)) til þess að meta ávinning af skimunarrannsóknum.
Helstu verkefni:

Helstu menntunar- og hæfniskröfur:

Hjúkrunarfræðingurinn mun tilheyra rannsóknarteymi
verkefnisins. Í verkahring hans verður, meðal annars
móttaka þátttakenda sem greinst hafa með forstig
mergæxla.
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Starf lögfræðings á skrifstofu
laga og stjórnsýslu
Auglýst er laust til umsóknar starf lögfræðings á
skrifstofu laga og stjórnsýslu í mennta- og menningarmálaráðuneyti. Um er að ræða fullt starf í eitt ár
vegna afleysinga.
Nánari upplýsingar er að finna á vef ráðuneytisins,
menntamalaraduneyti.is
Umsóknarfrestur er til og með 1. október 2018

Hægt er að sækja um og fá allar nánari upplýsingar
á heimasíðu HÍ: http://www.hi.is/laus_storf
Umsóknarfrestur er til og með 10. september 2018

ATVINNUTÆKIFÆRI - HVALFJÖRÐUR
Til sölu kræklingarækt og vinnubátar

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

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

www.capacent.is

Um er að ræða:
1. Uppsett svæði til kræklingaræktunar í Hvalfirði búið að setja út línur.
Vilyrði fyrir ostrurækt í firðinum.
2. Áltvíbytnu, 10 mtr á lengd og 4,5 á breidd búin tveimur
Cummins vélum, jet drifi og nýjum krana.
Báturinn er mjög stöðugur og með gott dekkpláss.
3. Polar Cirkel vinnu-plastbátur með 60 ha Yamaha mótor,
með púlti og stýri.
Ber mikið og er úr svörtu plasti sem þolir mikið slark
Mjög gott verð.
Tækifæri fyrir duglegan einstakling/einstaklinga.
Nánari upplýsingar hjá fjardarskel@gmail.com

PENNINN ÓSKAR EFTIR LAUNAFULLTRÚA & GJALDKERA
Starfssvið:

Hæfniskröfur:

• Launavinnsla, þ.m.t. útreikningur og greiðsla
launa og skil á launatengdum gjöldum.

• Reynsla af launavinnslu og færslu bókhalds.

• Upplýsingagjöf og samskipti við starfsfólk
vegna launa- og kjaratengdra mála.

• Þekking á kjarasamningum og réttindum.

• Umsjón með tímaskráningarkerﬁ.
• Aðstoð og upplýsingagjöf til stjórnenda.

• Þekking á tímaskráningarkerﬁ.
• Góð tölvukunnátta, þekking á
Navision er kostur

• Skýrslugerð til stjórnenda.

• Frumkvæði í starﬁ, nákvæmni
og öguð vinnubrögð skilyrði.

• Greiðsla innlendra og erlendra reikninga.

• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.

Um 100% starfshlutfall er að ræða
og er mikilvægt að viðkomandi geti
haﬁð störf sem fyrst.
Áhugasamir vinsamlegast sækið
um starﬁð á heimasíðu
Pennans Eymundsson:
https://www.penninn.is/is/laus-storf
Umsóknarfrestur er til og með 10.
september nk.

• Önnur tilfallandi verkefni.
Austurstræti 18

Álfabakka 16, Mjódd

Hafnarﬁrði - Strandgötu 31

Ísaﬁrði - Hafnarstræti 2

Skólavörðustíg 11

Kringlunni norður

Keﬂavík - Sólvallagötu 2

Vestmannaeyjum - Bárustíg 2

Laugavegi 77

Kringlunni suður

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Húsavík - Garðarsbraut 9

Hallarmúla 4

Smáralind

Akranesi - Dalbraut 1

Flugstöð Leifs Eiríkssonar

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is
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Sérfræðingar í fasteignaskráningu og fasteignamati
Þjóðskrá Íslands leitar eftir að ráða sérfræðinga til starfa við fasteignaskráningu og
fasteignamat á Fasteignaskrársviði.
Við leitum að snjöllum starfsmönnum annars
vegar í teymi sem vinnur við skráningu
mannvirkja og eignaskiptayfirlýsinga og
hins vegar í teymi fasteignamatsútreikninga.
Starfsemin krefst daglegra samskipta við
fasteignaeigendur og sveitarfélög og lögð er
mikil áhersla á lipra og ábyrga þjónustu.

Hæfniskröfur:
• Menntun á sviði byggingarmála, fasteignasölu eða
sambærilegu sviði er skilyrði
• Reynsla af matsstörfum á byggingar- eða fasteingasviði
er kostur
• Reynsla af útreikningi byggingarkostnaðar er kostur
• Réttindi í gerð eignaskiptayfirlýsinga er kostur
• Góðir skipulagshæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð
• Góð íslenskukunnátta er skilyrði

Umsóknarfrestur er til og með 17. september 2018. Umsóknum skulu fylgja starfsferilskrár og kynningarbréf.
Umsóknir óskast sendar á netfangið starfsumsoknir@skra.is.
Um er að ræða fullt starf og laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og
viðkomandi stéttarfélag hafa gert og stofnanasamningum.

Hlutverk Þjóðskrár Íslands er að greiða götu fólks og
fyrirtækja í samfélaginu og gæta upplýsinga um réttindi
þeirra og eignir. Við sinnum því með því að safna, varðveita
og miðla upplýsingum um fólk, mannvirki og landeignir.
Innan starfssviðs Þjóðskrár er rekstur fasteignaskrár og
þjóðskrár, útgefið fasteignamat og brunabótamat, rekstur
island.is og umsjón með útgáfu vegabréfa.
Við leggjum ríka áherslu á jákvæð samskipti og góða
samvinnu sem er undirstaða góðrar þjónustu. Við teljum
eftirsóknarvert að fá til liðs við okkur þá sem vilja starfa í
anda gilda okkar um virðingu, sköpunargleði og áreiðanleika.
Við höfum metnað til að hlúa að vinnustað okkar og
leggjum áherslu á fjölskylduvænt starfsumhverfi með
sveigjanleika fyrir starfsmenn. Þjóðskrá Íslands tekur nú þátt í
tilraunarverkefni um styttingu vinnuvikunnar.

Athygli er vakin á því, að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Öllum umsóknum
verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Nánari upplýsingar veitir Guðjón Steinsson, deildarstjóri mats- og hagdeildar í gegnum netfangið gs@skra.is

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

VEFSTJÓRI

VILTU STÝRA EINNI STÆRSTU VEFVERSLUN LANDSINS?
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Konur, jafnt sem karlar, eru hvattar
til að sækja um. Öllum umsóknum
verður svarað og farið með þær sem
trúnaðarmál.
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Nánari upplýsingar um starfið
veitir Magnús Magnússon,
markaðsstjóri Húsasmiðjunnar,
magnusm@husa.is.
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Byggjum á betra verði

Umsóknarfrestur:
9. september.
Sótt er um á:
www.husa.is/laus-storf

Ein besta vefverslun
landsins tvö ár í röð!

HAGNÝTT STARFSNÁM HJÁ ÍSLANDSSTOFU

HEFUR ÞÚ ÁHUGA Á FERÐAÞJÓNUSTU?
Helstu verkefni og ábyrgð

Hæfniskröfur

Upplýsingar

Markmið starfsnámsins er að gefa

 8PV NMDQGLVNDOYHUDtKiVNyODQiPL
 VHPWHQJLVWVW|UIXPÌVODQGVVWRIXi

 VYLéLIHUéDíMyQXVWXRJVNDSDQGLJUHLQD

Nánari upplýsingar veitir Karen

íYtIM|OEUH\WWDVWDUÀVHPXQQLéHUi

 ìHNNLQJiÌVODQGLRJIHUéDíMyQXVWX

NDUHQ#LVODQGVVWRIDLV

VYLéLIHUéDíMyQXVWXRJVNDSDQGLJUHLQD

 Áhugi á fjölmiðlum, almannatengslum
eða alþjóðlegri markaðssetningu

Umsóknum skal skilað á

 *yéNXQQiWWDtHQVNXRJtVOHQVNX
- önnur tungumálakunnátta æskileg

fyrir 17. september 2018.

XQJXIyONLI ULiDéDÁDVpUUH\QVOXRJ
íHNNLQJDUiIHUéDPiOXPRJDéN\QQDVW

KMiÌVODQGVVWRIX
Starfshlutfall er 40%. Ráðningartímabil
er frá 1. nóvember 2018 út maí 2019.

Möller
 Sívertsen, verkefnisstjóri,
IHUéDíMyQXVWXRJVNDSDQGLJUHLQD

Bílstjóri/lagerstarfsmaður
Óskum eftir duglegum og samviskusömum bílstjóra/lagerstarfsmanni í fulla vinnu. Vinnutími frá kl 8-16 alla virka daga.
Stundvísi og góð íslenskukunnátta skilyrði.
Þarf að geta haﬁð störf mjög ﬂjótlega.
Umsókn og ferilsskrá sendist á henry@gunnars.is

starfsnam.islandsstofa.is

 6NLSXO|JéRJQiNY PYLQQXEU|Jé

Alltaf gott veður á
Akureyri!
Fjölbreytt og spennandi störf í boði hjá Akureyrarbæ
Akureyrarbær er menningar- og skólabær sem iðar af
mannlíﬁ, allan ársins hring.

Kynntu þér málið!
Nánari upplýsingar um störﬁn er að ﬁnna
á heimasíðu Akureyrarbæjar, www.akureyri.is

Skoðunarmaður óskast
Óskum eftir að ráða starfsmann til að skoða híﬁ- og fallvarnarbúnað
Starfslýsing
■ Leitum að starfskrafti til að sjá um vettvangs
skoðanir og samsetningar á híﬁ- og
fallvarnarbúnaði
■ Leitum að starfskrafti sem er tilbúinn
að aﬂa sér menntunar og réttinda til að
framkvæma slíkar skoðanir og útgáfu
vottorða
■ Starﬁð felst m.a. í að setja saman nýjan
híﬁbúnað sem og skoðanir og viðgerðir á
notuðum búnaði
■ Utanumhald um skoðunarskýrslur
■ Almenn lagerstörf

Hæfniskröfur
■ Reynsla af notkun á híﬁ- og
fallvarnarbúnaði er kostur
■ Góð ensku kunnátta, bæði í ritun og tali.
Réttindakennsla og námskeið fara fram á
ensku.
■ Reynsla og þekking á notkun Ofﬁce
hugbúnaðar
■ Iðnmenntun er kostur
■ Lyftarapróf og vélaréttindi æskileg

Blikksmiðurinn hf
óskar eftir starfsfólki.
Starfsvettvangur okkar er aðallega á sviði nýrra loftræstikerfa og
þjónustuverkefna, auk allra almennra blikksmíðaverkefna.
Okkur vantar bæði blikksmiði og rafvirkja auk aðstoðarmanna,
helst með reynslu, til starfa á þessum vettvangi.
Í boði er góð vinnuaðstaða og mikil vinna framundan.

Umsóknarfrestur er til og með 14. september.
Fyrirspurnir og umsóknir skal senda á netfangið hjortur@isfell.is
Ísfell ehf * Óseyrarbraut 28 * 220 Hafnarfjörður * Sími 5200 500 * isfell.is

Vegna mikilla fyrirliggjandi verkefna, vantar okkur eftirfarandi
starfsfólk:
1. Blikksmiði, umsækjendum er bent á að hafa samband við verkstjóra í síma 577 - 2731
2. Rafvirkja, í tilfallandi tengivinnu við loftræsingar og tilheyrandi.
umsækjendum er bent á að hafa samband við verkefnastjóra
rafvirkjadeildar í síma 848 - 3352
3. Starfsfólk í þjónustudeild, umsækjendum er bent á að hafa
samband við verkefnastjóra þjónustudeildar í síma 897-4749
4. Aðstoðarmenn, umsækjendum er bent á að hafa samband
við verkstjóra í síma 577 - 2731

Vegna góðrar verkefnastöðu þurfum við að bæta í hóp starfsmanna. Við leitum að
öεugum einstaklingum sem treysta sér til að gera það sem þarf til þess að ná
stundvísi og samviskusemi. Einstaklingar af báðum kynjum eru hvattir til að sækja
um en eitt af stefnumálum fyrirtækisins er að auka hlutfall kvenna í greininni.

Þjónustudeild
Auglýsum eftir vönum rafvirkjum til starfa við þjónustudeild fyrirtækisins. Viðkomandi þurfa
að vera sjálfstæðir, þjónustuliprir og hafa áhuga á því að tileinka sér nýjungar.

Símann, Neyðarlínuna, Björgunarmiðstöðina í Skógarhlíð, Verne Global, Ölgerðina, Eik
Fasteignafélag, Húsasmiðjuna, Héðinn, Nathan & Olsen, Hörpu Tónlistarhús, Reginn, FLE,
Smáralind, Advania o.ε.

Almenn rafvirkjastörf
höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum. Viðkomandi þarf að vera vanur að vinna í teymi.
Reynsla af sambærilegum störfum er kostur en alls ekki skilyrði.

útboðsmarkaði og í þjónustu við fyrirtæki og stofnanir.
Fyrirtækið er eitt stærsta sinnar tegundar á sviði rafverktöku á Íslandi.
Helstu verkefni eru almennar raεagnir, tölvu- og
ljósleiðaralagnir, töεu- og stjórnskápasmíði og loftneta
þjónusta.

metnaðarfulla einstaklinga sem hafa áhuga á að sýna
frumkvæði og sjálfstæði í vinnu.
Fagleg vinnubrögð og framúrskarandi árangur eru
leiðarljós fyrirtækisins. Öεugt starfsmannafélag er
starfrækt hjá fyrirtækinu og er aðstaða starfsmanna öll hin
glæsilegasta.

á Íslandi árið 2017 δmmta árið í röð.

VILTU KOMA Í
RJÓMAÍSINN?
Emmessís ehf leitar að kraftmiklum,
metnaðarfullum og jákvæðum
starfsmanni í sölu og dreifingu.
Helstu verkefni eru sala, þjónusta,
dreifing og samskipti við viðskiptavini.
Kostur væri ef viðkomandi hefði reynslu af
sambærilegu starfi og meirapróf er skilyrði.
Um framtíðarstarf er að ræða.
Æskilegt er að viðkomandi geti
hafið störf sem fyrst.

Umsóknir ásamt ferilsskrá skal senda á

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á
starf@emmessis.is
eigi síðar en föstudaginn 14. september 2018.
| Smiðjuvegur 8 | 200 Kópavogur | 517 7600 |

Starfsmaður óskast til
afgreiðslustarfa í Árbæjarapótek
Um er að ræða fullt starf frá kl. 9-18 virka daga.
Reynsla æskileg.
Umsækjendur hafi samband í síma 567-4200
(Kristján) eða með tölvupósti í
arbapotek@internet.is

STÖRF HJÁ

GARÐABÆ

Öryggis- umhverfis- og gæðastjóri hjá PCC
PCC BakkiSilicon er búið bestu og reyndustu tækni sem fáanleg er í dag.

Hofsstaðaskóli
• Leiðbeinandi á tómstundaheimili

Hjá okkur starfa um 110 manns með ýmiss konar bakgrunn og menntun.
Unnið er eftir jafnréttisáætlun. Við hvetjum því konur jafnt sem karla til að sækja um hjá okkur.

Leikskólinn Bæjarból
• Deildarstjóri
Fjölskyldusvið
• Forstöðumaður á heimili fatlaðs fólks
• Starfsfólk á heimili ungrar fatlaðrar konu
Krókamýri - heimili fyrir fatlað fólk
• Starfsmaður
Móaflöt- skammtímavistun fyrir
fötluð börn
• Starfsmaður í morgunaðstoð
frá kl. 06:30-10:30

Öryggis- umhverfis- og gæðastjóri hefur yfirumsjón
með rekstri öryggis- umhverfis- og gæðakerfa
fyrir tækisins. Hann sér um uppbyggingu og innleiðingu á vottun stjórnkerfis fyrirtækisins byggðu
á ISO 9001, 14001 og ISO 45001. Viðkomandi hefur
yfirumsjón með rekstri rannsóknarstofu og stýrir
því starfi ásamt samskiptum við stjórnvöld varðandi
öryggis- og umhverfismál. Viðkomandi þarf að vera
framsýnn og hafa haldgóða reynslu af öryggisumhverfis- og gæðamálum ásamt því að hafa
tileinkað sér verkfæri LEAN í framleiðsluferli.
Viðkomandi mun hafa mannaforráð og þarf að
hafa brennandi áhuga á málaflokknum og búa yfir
afburða samskiptafærni ásamt hæfni til að fá aðra
með sér til góðra verka.

Ægisgrund- heimili fyrir fatlað fólk
• Starfsmaður - 30% starfshlutfall

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Menntun í verkfræði eða önnur háskólamenntun

á sviði vísinda eða tækni
 Lágmark 5 ára reynsla frá sambærilegum iðnaði
 Góð reynsla af því að hafa mannaforráð
 Þekking á verkfærum LEAN í framleiðslu
 Þekking á SharePoint er kostur
 Reynsla af HSEQ (heilsa, öryggi, umhverfi og

gæði) í iðnaðarumhverfi
 Reynsla af uppbyggingu og innleiðingu á

stöðugum umbótum
 Sjálfstæði í vinnubrögðum
 Afburða samskiptahæfileikar
 Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns,
eru hvattir til að sækja um.
Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is.
Lind Einarsdóttir

Allar nánari upplýsingar veitir Lind hjá
FAST Ráðningum í síma 552-1606 eða
lind@fastradningar.is
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Umsækjendur er vinsamlega beðnir um að
sækja um starfið á www.fastradningar.is

Umsóknarfrestur er til og
með 10. september nk.

Rafkaup leitar að starfsfólki
Sölumaður í verslun

Starfsmaður á lager

Í starfinu felast öll almenn verslunarstörf s.s. sölumennska, vöruframsetning, innkaup, áfylling og fleira. Um hlutastarf er að ræða
og er vinnutími virka daga frá kl. 12:00 –18:00 og einn til tveir
laugardagar í mánuði frá kl. 11:00 – 16:00.

Í starfinu felast öll almenn lagerstörf s.s. afgreiðsla pantana,
vörumóttaka, áfyllingar ofl. Vinnutími er alla virka daga frá
kl. 8:00 – 17:00.
Hæfniskröfur:

Hæfniskröfur:
*

Reynsla af verslunarstörfum

*

Stundvísi

*

Sjálfstæð vinnubrögð

*

Gott skipulag

*

Góð þjónustulund

*

Góð íslenskukunnátta

*

Reynsla sem nýtist í starfi

*

Stundvísi

*

Sjálfstæð vinnubrögð

*

Gott skipulag

*

Góð þjónustulund

Einungis reyklausir einstaklingar, eldri en 25 ára, koma til greina og þarf viðkomandi að hafa hreint sakarvottorð.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Um framtíðarstörf er að ræða.
Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda til atvinna@rafkaup.is fyrir 5. september 2018.

Rafkaup er þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í sölu og þjónustu á lömpum, lampabúnaði og ljósaperum.
Markmið félagsins er að vera ávallt í fremstu línu varðandi þjónustu til viðskiptavina sinna og markaðssetningu
á þeirri vöru sem fyrirtækið selur.

Ráðningarþjónusta

S aarrfsma
St
mað

Starfsmaður í steypustöð
Leitað er að sjálfstæðum og metnaðarfullum einstaklingi til starfa í steypustöð.

Starfssvið

Hæfniskröfur

 Starﬁð er fólgið í framleiðslu steinsteypu ásamt
skráningu, afhendingu og almennu viðhaldi.

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

Steypustö
teypustö

Einingaverksmiðjan var stofnuð 1994 og
framleiðir forsteyptar einingar til húsbygginga.

Nánari upplýsingar um starﬁð er að ﬁnna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starﬁð þar.
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GAKKTU TIL LIÐS VIÐ
KRAFTMIKINN HÓP

Ökuleiðsögumenn
Helstu verkefni:
5 Leiða hópa okkar í skipulagðar ferðir um landið.

Við hjá Kletti - sölu og þjónustu óskum eftir að ráða þjónustulipran
og ábyrgðarfullan sölumann í varahlutadeild Kletts.

HÆFNISKRÖFUR
• Þekking á vörubílum og vinnuvélum
• Lausnamiðuð, sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
• Góðir samskiptahæﬁleikar og snyrtimennska
• Frumkvæði og geta til að vinna eftir stöðlum framleiðanda
• Góð íslensku- og enskukunnátta, bæði töluð og rituð
• Góð tölvukunnátta

Umsóknir sendist á svsi@klettur.is
til og með 15. september 2018. Óskað er eftir ferilskrá
með meðmælum og kynningarbréﬁ þar sem fram kemur
ástæða þess að sótt er um starﬁð. Nánari upplýsingar veitir
Sveinn Símonarson, framkvæmdastjóri þjónustusviðs
(svsi@klettur.is, s. 825 5752).

Klettur er leiðandi í sölu og þjónustu vörubíla, vinnuvéla og tækja. Hjá Kletti vinna um 95 manns við þjónustu og sölu á meðal annars
Scania og Caterpillar tækjum og vélum, IR loftpressum og Goodyear hjólbörðum.
Gildi Kletts eru heiðarleiki, fagmennska, liðsheild og staðfesta.

KLETTAGARÐAR 8-10
590 5100
www.klettur.is

Skóla- og frístundasvið

Verkefnastjóri hjá Nýsköpunarmiðstöð
menntamála á skóla- og frístundasviði
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir starf verkefnastjóra innleiðingar á Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna
og verkefninu Opinskátt um ofbeldi í skóla- og frístundastarﬁ í Reykjavík.
Skóla- og frístundasvið veitir börnum og fjölskyldum í borginni heildstæða þjónustu og annast m.a. rekstur grunnskóla, leikskóla, frístundamiðstöðva, starfsemi Námsﬂokka Reykjavíkur og skólahljómsveita.
Um er að ræða nýtt starf til þriggja ára vegna innleiðingar Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og verkefnisins Opinskátt um
ofbeldi í starfsemi skóla- og frístundasviðs. Verkefnastjóri veitir ráðgjöf og fræðslu til stjórnenda og starfsmanna í skóla- og
frístundastarﬁ og styður við þróun og nýsköpun. Verkefnið tengist innleiðingu nýrrar menntastefnu Reykjavíkurborgar. Næsti
yﬁrmaður er deildarstjóri Nýsköpunarmiðstöðvar menntamála á skóla- og frístundasviði.
Helstu verkefni:
. Innleiða Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og verkefnið
Opinskátt um ofbeldi í starfsemi skóla- og frístundasviðs í
samvinnu við starfsfólk.
.$( %/2& (#13 ("&'%&6 &)%2"
Barnasáttmálann og lýðræðisvinnu auk verkefnisins
Opinskátt um ofbeldi.
.""5&!)""()2&'6%""(%#&'%&!""&6 #
frístundasviðs að fræðslu til foreldra/forráðamanna eftir
þörfum.
.0)% &!)"""""#('"&6 #%5&'("
sviðs í tengslum við málefnið.

Leiðsögumenn!
Ört stækkandi fyrirtæki í ferðaþjónustu leitar að öflugu
starfsfólki til að slást í för fyrir ævintýri haustsins og
vetursins.
Við gerum kröfu um ríka þjónustulund og mikla færni í
mannlegum samskiptum. Að auki er góð enskukunnátta
algjört skilyrði. Önnur tungumálakunnátta ásamt reynslu
og þekkingu á bókunarkerfinu Bókun mikill kostur.
Tröllaferðir er ört vaxandi ferðaþjónustufyrirtæki sem
sérhæfir sig í ævintýraferðum um Ísland.
Helstu starfsstöðvar þess eru í Reykjavík, á Þingvöllum,
í Skaftafelli og á Sólheimajökli. Hjá fyrirtækinu starfar
fjöldinn allur af fólki víðsvegar að úr heiminum.

Menntunar- og hæfniskröfur
.3&6 $%63&)2($$ &!""'("%&&'6!&'("
og félagsmálafræði, leikskólakennarafræði, grunnskólakennarafræði eða sambærileg menntun.
. %! &!""'("#&'(%
.52'/%+"& &'%,!27%"(!#2(" "(!
og þekking á skóla- og frístundastarﬁ.
.0"#3(3!""%4''"(!# 92%/2&)""(
með börnum og unglingum.
.+"& "" 2"()%"
. %!8%&%"/"5&!&$'(!
. %(!)/25&'%,&$( &/, %#&3 &'/2
vinnubrögð.
. 625& "&((""3''#/"' 2'3&5%/2(#%'
. 62"&((""3''#7""(%'("(!3 (""3''#&'(%
. 62'7 )((""3''

Hæfniskröfur:
5 Þekking á landi og þjóð og geta til að miðla þeirri
þekkingu á áhugaverðan og eftirtektarverðan hátt.
5 Góð framkoma.
5 Aukin ökuréttindi (D réttindi), öll aukin réttindi umfram
D er kostur.
5 Nám og reynsla í leiðsögn er kostur.
5 Brennandi áhugi á ferðalögum innanlands.

Jöklaleiðsögumenn
Helstu verkefni:
Leiða hópa í göngu- og ísklifursferðir um skriðjökla
Mýrdals- og Vatnajökuls.
Hæfniskröfur:
5 Hard Ice 1 námskeið. Hard Ice 2/3 er mikill kostur, sem
og öll önnur námskeið er hafa með leiðsögn á jöklum
að gera.
5 Aukin ökuréttindi er kostur.
5 Góð framkoma.
5 Reynsla af jöklaferðum er mikill kostur.
5 Nám og reynsla í leiðsögn er kostur.
5 Brennandi áhugi á ferðalögum innanlands.

Yfirborðskafarar (snorkeling guides)
Helstu verkefni:
5 Leiða hópa í yfirborðsköfun (snorkeling) í Silfru
í Þingvallavatni.
Hæfniskröfur:
5 Padi Dive Master réttindi.
5 Aukin ökuréttindi er mikill kostur.
5 Góð framkoma.
5 Reynsla af jöklaferðum er kostur.
5 Nám og reynsla í leiðsögn er kostur.
5 Brennandi áhugi á ferðalögum innanlands.
Frekari upplýsingar um fyrirtækið og starfsemi þess má
nálgast á heimasíðu fyrirtækisins, www.trollaferdir.is
Við hvetjum alla til að sækja um óháð kyni, aldri og
þjóðerni.
Umsóknum skal skilað á tölvupóstfangið
info@trollaferdir.is og skal henni fylgja CV, kynning og
mynd af umsækjanda.
Umsóknarfrestur er til og með 20. september,
en fyrirtækið tekur við umsóknum allt árið um kring.

ERTU Í LEIT AÐ
DRAUMASTARFINU?

Umsókn fylgi yﬁrlit yﬁr nám og fyrri störf og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starﬁð.
Ráðið verður í stöðuna frá 1. október 2018, eða eftir samkomulagi. Umsóknarfrestur er til og með 15. september 2018.
Um laun og starfskjör fer samkvæmt kjarasamningum Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Umsækjendur eru
beðnir að sækja um starﬁð á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf. Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður E.
Stefánsdóttir, mannauðsstjóri, sími 411-1111. Netfang: ragnheidur.e.stefansdottir@reykjavik.is.

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

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is
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Sérfræðingur í skjölun á klínískum upplýsingum
Vegna þróunar og markaðssetningar lækningatækja
Starﬁð felur í sér gerð og viðhald nauðsynlegra skjala til staðfestingar á virkni og öryggi lækningatækja Össurar
sem hluti af tækniskrá vörunnar og í samræmi við gæðastaðla. Einnig þátttöku í skilgreiningu á virkni- og
öryggiskröfum og skipulagningu klínískra prófana í samstarﬁ við þróunarteymi.

STARFSSVIÐ

HÆFNISKRÖFUR

•

Ritun og viðhald klíniskra skjala í tækniskrá lækningatækja

•

Össurar

•

•

Aðkoma að ákvörðunum um læknisfræðilegar virkni- og

•

Þátttaka í skipulagningu klínískra prófana og rannsókna

•

Tölfræðileg úrvinnsla og skjalfesting niðurstaðna klínískra

öryggiskröfur lækningatækja í tengslum við hönnun og þróun

Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ
Skilningur á mikilvægi skjölunar og gæðakrafna vegna
klínisks stuðnings við lækningavörur

•

Reynsla í skipulagningu gagnasafna og úrvinnslu gagna
með til þess gerðum hugbúnaðarlausnum

•

prófana

Þekking á og/eða vilji til að læra og tileinka sér kröfur og
staðla varðandi klíniskt mat á lækningatækjum

•
•

Góð skipulagsfærni og nákvæmni
Góð samskipta- og tjáningarhæfni á ensku, bæði rituðu
og töluðu máli

•

Hæfni í mannlegum samskiptum

•

Frumkvæði og sjálfstæði í störfum

Umsóknarfrestur er til og með 30. september 2018.
Sótt er um starﬁð á vef Össurar, ossur.is/mannaudur. Athugið að velja viðeigandi starf.
Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300.

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja.
Hjá félaginu starfa um 3000 manns í 25 löndum.
Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki.

WWW.OSSUR.COM

Við leitum að metnaðarfullum
verkefnisstjóra á upplýsingasviði
Viðkomandi mun leiða þróun á viðskiptagreind og vöruhúsi gagna hjá
Landsvirkjun. Verkefnisstjóri tekur þátt í mótun framsækinna lausna
fyrir ýmsa starfsemi Landsvirkjunar auk uppbyggingar á greiningum,
mælaborðum og skýrslum. Framundan eru skemmtileg og krefjandi
verkefni sem fela í sér endurbætur og virðisauka.
- Háskólamenntun sem nýtist í starfi
- Reynsla af sambærilegum verkefnum
- Reynsla á sviði verkefnastjórnunar
- Góð þekking á hugmyndafræði og aðferðum við uppbyggingu
vöruhúss gagna
- Brennandi áhugi á gögnum og framsetningu þeirra
- Framúrskarandi samstarfs- og samskiptahæfni
- Skipulagshæfni, sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði í starfi
- Góð íslensku- og enskukunnátta

Sótt er um starfið á vef Hagvangs, www.hagvangur.is. Nánari upplýsingar veita Inga
Steinunn Arnardóttir (inga@hagvangur.is) og Þóra María Guðjónsdóttir (thora.maria.
gudjonsdottir@landsvirkjun.is). Umsóknarfrestur er til og með 11. september 2018.

Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafnlaunaúttekt PwC, sem staðfestir að fyrirtækið
greiðir körlum og konum jöfn laun fyrir
sömu eða jafnverðmæt störf.

Landsvirkjun hvetur konur
jafnt sem karla til að sækja
um starfið.

www.landsvirkjun.is
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VERKEFNASTJÓRI Á SÖLU- OG ÞJÓNUSTUSVIÐI

Spennandi nýtt starf
við rekstur Vínbúða
Við leitum að öflugum einstaklingi í nýtt starf verkefnastjóra reksturs
Vínbúða sem getur unnið sjálfstætt og leitt verkefni á árangursríkan
hátt í góðu samstarfi við samstarfsfólk og stjórnendur fyrirtækisins.
Helstu verkefni og ábyrgð

Hæfniskröfur

•

•

•
•
•

•
•

Kostnaðargreining og eftirlit með rekstri Vínbúða
Greining umbótatækifæra
Mannaflagreining og skipulag
Greining og leiðbeiningar við vörumeðhöndlun
í Vínbúðum
Stjórnun einstakra verkefna
Þjónusta og aðstoð við rekstur Vínbúða

•
•
•
•

•

World Class óskar eftir
aðstoðarmanni í eldhús
Vinnutími er 8:00-15:00
Umsækjandi þarf að hafa mikinn áhuga á
matreiðslu, vera skipulagður og hafa góða
hæfileika í mannlegum samskiptum.
Starfið hentar jafnt konum sem körlum.
Áhugsamir sendi umsókn ásamt ferilskrá til
gisli@worldclass.is fyrir 15. september.

Háskólagráða sem nýtist í starfi, s.s viðskiptafræði
Meistaragráða æskileg
Reynsla af stjórnun eða rekstri æskileg
Mjög góð tölvukunnátta
Góð samskiptahæfni og hæfileiki til að vinna í hóp,
leiðbeina og þjálfa
Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði
í vinnubrögðum

Starfshlutfall er 100%.
Umsóknarfrestur er til og með 17. september nk. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is
Nánari upplýsingar veitir: Guðrún Símonardóttir – starf@vinbudin.is, 560 7700.

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

World Class

ÁTVR rekur 51 Vínbúð um allt land og er með skrifstofur og
dreifingarmiðstöð á Stuðlahálsi 2. Stefna ÁTVR er að vera
eitt af fremstu þjónustufyrirtækjum landsins og fyrirmynd á
sviði samfélagsábyrgðar. Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn
sé öruggur, heilsueflandi og skemmtilegur þar sem samskipti
einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

ÉG VINN
MIKILVÆGASTA
STARF Í HEIMI
LAUSAR STÖÐUR
Í LANGHOLTSKÓLA
Leitum af öﬂugum kennurum
í 4. og 6. bekk
Hreiðar Sigtryggsson skólastjóri veitir nánari
upplýsingar í síma: 553 3188 eða 664 8280.
Nánari upplýsingar á
www.reykjavik.is/laus-storf/sfs

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!
www.hagvangur.is
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Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!
www.hagvangur.is

VIÐ LEITUM AÐ...

FRAMÚRSKARANDI
RÆSTITÆKNI Í FULLT STARF
GG Verk er framsækið byggingafyrirtæki sem leggur mikla áherslu á
starfsánægju og teymisanda. Við bætum nú við okkur dugmiklum
o]f࢙h/:lѴb:vl-mmbঞѴ-:vf࢙ঞѴs;vv-:v|-u=vl_;uC:झ
bmm0ি:lo]vhub=v|o=v࣐_u;bm|o]s-ul;:;mm࢙m/]fѴ;]u-ĺ

Sendu okkur umsókn og
ferilskrá á katla@ggverk.is
merkt RÆSTINGAR

517 1660 · ggverk.is

LAUS STÖRF HJÁ TVG-ZIMSEN
$(Ŋ,blv;mѴ;b|-u-:hu-[lbhѴlo]m࢙h/ll;bmv|-hѴbm]lझ|क़v|क़u=Ĺ
fॕmv|=ѴѴ|uি-झ|oѴѴ-7;bѴ7o];uh;=m-v|fॕu-झY]=u-h|ĺ
(b:hol-m7b su=- -: ;u- v|m7झvbuķ vhbrѴ-]:bu झ bmm0uक़]:lķ _-=- =ulh/:bķ l;|m-: ঞѴ -: m࢙ ࢙u-m]ub o] ;b|-
=u-lিuvh-u-m7bsfॕmv|ĺ

fॕmv|=ѴѴ|uিbझ|oѴѴ-7;bѴ7
"|-u=vvb:
$oѴѴvhuvѴ];u:
&rrѴvbm]-]fक़=ঞѴb:vhbr|-bm"-lvhbrঞb:|oѴѴ-Cuक़Ѵ7

(;uh;=m-v|fॕubझY]=u-h|
"|-u=vvb:
+Culvfॕml;:vhu࢙mbm]Y]v;m7bm]+Culvfॕml;:|;hfvhu࢙mbm]o]hov|m-:-u;[buѴb|
"-lvhbrঞb:;uѴ;m7-o]bmmѴ;m7-v-lv|-u=v-:bѴu-lsuॕmY]=u-h|Ѵ-vm-

Hæfniskröfur
-Ѵ70/uu;mvѴ--=|oѴѴvhf-Ѵ-];u:vhbѴu:b
࢙lvh;b:झ|oѴѴlb:Ѵm=u࢙$oѴѴvhॕѴ-uझhbvbmv/vhbѴ;]|
$-Ѵm-]Ѵ;]]mbo]m࢙h/lbmm0uक़]:
ॕ:झvѴ;mvhŊo];mvhhmm࢙-

Hæfniskröfur
"|-u=vu;mvѴ-झY|mbm]vlb:Ѵm/vhbѴ;]
"f࢙Ѵ=v|/:bo]=-]l;mmvh$-Ѵm-]Ѵ;]]mbo]m࢙h/lbmm0uक़]:
ॕ:झvѴ;mvhŊo];mvhhmm࢙-

:;bmv;u|;hb:b:lvॕhmlझ];]ml;=vझ:$(Ŋ,blv;mķĺ|]ĺbv
&lvॕhm-u=u;v|u;uঞѴo]l;:Ɩĺv;r|;l0;uĺ
$(Ŋ,blv;m;u|u-v|o]l;|m-:-u=ѴѴ|=ubu|/hbझक़ul;|bĺ(b:_f࢙$(Ŋ,blv;mѴ;]]flohhu=u-lb:-:0fॕ:-rr࢙0;v|
lक़]Ѵ;]sfॕmv|v;lक़Ѵ;u࢙ĺ
f࢙$(Ŋ,blv;mv|-u=-lƌƇ_/=bѴ;bh-uझhbuv|-u=vl;mml;:b:-lbhѴ-u;mvѴझ=Ѵ|mbm]v0u-mv-mlo];uu;m7u=-]l-:uझ
_;uubv|क़:ĺ
"|-u=v-m7bmmohh-u;u=u-lিuvh-u-m7bo]Ѵb:v_;bѴ7bmvhbr|buohhu_क़=:l࢙Ѵbĺ
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Ráðningarþjónusta

Verslunarstarf
Thorvaldsensfélagið óskar eftir að ráða starfsmann í verslunina Thorvaldsens Bazar sem selur
fyrst og fremst íslenskt handverk. Ágóði af allri sölu fer til góðgerðarmála.
Vinnutími er frá kl. 10:00 til kl. 18:00 virka daga.

Starfssvið

Hæfniskröfur

 Sala og ráðgjöf til viðskiptavina
 Umsjón með innkaupum

 Góðir söluhæﬁleikar og hæfni í
mannlegum samskiptum

V rs
Ve
r luna
luna
nars
r taarf
rf

Verslunar
Verslunar

Verslunarr
V
Ve

 Umsjón með söluuppgjöri

 Þekking/áhugi á handverki og hönnun kostur

 Framstillingar í verslun

 Góð íslensku- og enskukunnátta
 Skipulagshæﬁleikar

Nánarii upplýsingar
Ná
lý
um félagið má ﬁnna á heimasíðu þess: www.thorvaldsens.is

3TUJOHBSLJSLKVWBSTMB
"VHMâTUFSFGUJSTUBSGTNBOOJUJMB§TJOOBSTUJOHVN
PHLJSLKVWÚSTMVÓIMVUBTUBSm
7JOOVUÓNJOOFS
¢SJ§KVEBHBSLM
NJ§WJLVEBHBSLM
"OOBSIWFSTVOOVEBHVSLM
6NTØLOBSGSFTUVSFSUJMPHNF§TFQUFNCFSOL
'ZSJSTQVSOJSVNTUBSm§PHVNTØLOJS
TFOEJTUÈTFMKBLJSLKB!TFMKBLJSLKBJT
4FMKBLJSLKB

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

! #  # "         

Leikskóli Seltjarnarness
Leikskólabörnum fjölgar á Seltjarnarnesi og við stækkum leikskólann
okkar. Við þurfum því á góðu fólki að halda til liðs við okkar frábæra
hóp. Skólinn státar af metnaðarfullri starfsemi, ýmsum viðbótarkjörum
og tilboði um námssamninga. Í leikskólastarfinu er lögð sérstök áhersla
á tónlist og umhverfismennt.
Við óskum að ráða í eftirfarandi störf:
• Leikskólakennarar, fullt starf / hlutastarf

Skútustaðahreppur

%FJMEBSTUKØSBPHTUBSGTGØMLWBOUBSÈMFJLTLØMBOO:M.ÚHVMFJLJÈMFJHVIÞTO§J
%FJMEBSTUKØSJPHTUB§HFOHJMMMFJLTLØMBTUKØSBØTLBTUWJ§
MFJLTLØMBOO:MÓ.âWBUOTTWFJUIJ§GZSTUB.ÚHVMFJLJFSÈ
MFJHVIÞTO§J6NFSB§S§BTUÚ§VPH¢BSGWJ§
LPNBOEJB§HFUBIBm§TUÚSGTFNGZSTU
&JOOJHWBOUBSÓBnFZTJOHBTUÚ§VTUSBY
.FOOUVOTLJMFHFOFLLJTLZMEB
6NTØLOBSGSFTUVSFSUJMTFQUFNCFS
)WFUKVNLBSMBKBGOUTFNLPOVSUJMB§TLKBVN
/ÈOBSJVQQMâTJOHBSÈXXXTLVUVTUBEBISFQQVSJT

• Leikskólaleiðbeinendur, fullt starf / hlutastarf
Hafðu samband og heyrðu hvað við höfum upp á að bjóða! Hringið í Margréti eða
Sonju (5959280 / 5959290) eða sendu tölvupóst á netföngin mandy@nesid.is eða
sonja@nesid.is
Nánari upplýsingar um störfin og skil umsókna má finna á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar www.seltjarnarnes.is – Störf í boði.

Umsóknarfrestur er til 16. september 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 og samþykktum Seltjarnar-

Óskar eftir bifreiðastjórum
Starfssvið

Hæfniskröfur

 Akstur með
ferðamenn
 Umhirða á rútum
 Akstur skólabíla

 Aukin ökuréttindi
(D-réttindi)
 Hreint sakavottorð
 Hæfni í mannlegum
samskiptum og góð
þjónustulund

nesbæjar um launakjör starfsfólks Leikskóla Seltjarnarness.

Um er að ræða fullt starf eða hlutastarf
Frekari upplýsingar um störﬁn
veitir Jóhanna
Gunnarsdóttir í
síma 515 2709.

Vinsamlega
sendið ferilskrá
með tölvupósti á
johanna@teitur.is.

Öllum umsóknum
verður svarað
og fullum trúnaði
heitið.

Umsóknarfrestur er til
og með 14. september nk.

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.

Hópstjóri

Þjónustufulltrúi

Óskum eftir að ráða hópstjóra í þjónustuver fyrir
Eignaumsjón hf.

Óskum eftir að ráða þjónustufulltrúa fyrir
Eignaumsjón hf.

Þjónustuver Eignaumsjónar annast samskipti við viðskiptavini,
ráðgjöf, undirbúning funda o.m.ﬂ.
Helstu verkefni hópstjóra eru:
앫 Verkstjórn daglegra verkefna þjónustuvers
앫 Upplýsingagjöf, ráðgjöf og samskipti við viðskiptavini
앫 Samskipti við þjónustuaðila og verktaka
앫 Auk annarra fjölbreytilegra starfa í þjónustuveri
Eignaumsjónar hf.

Helstu verkefni eru:
앫 Upplýsingagjöf og samskipti við viðskiptavini
앫 Umsjón og vinnsla innheimtu húsgjalda og annarrar innheimtu
fyrir hönd viðskiptavina
앫 Undirbúningur vegna húsfunda
앫 Skráningar á gögnum
앫 Undirbúningur og uppsetning á innheimtuáætlunum
앫 Samskipti við þjónustuaðila f.h. viðskiptavina
앫 Auk annarra fjölbreytilegra daglegra starfa í þjónustuveri
Eignaumsjónar hf.

Æskilegt er að umsækjandi sé að lágmarki með stúdentspróf eða
sambærilega menntun. Marktæk starfsreynsla af sambærilegu starﬁ
er mikill kostur. Tölugleggni og góð þekking á helstu tölvuforritum
s.s. outlook, excel og word ásamt almennri tölvukunnáttu. Áhersla
er lögð á samskiptahæfni, ríka þjónustulund, skipulagshæﬁleika,
lipurð í mannlegum samskiptum, fagmennsku og nákvæm
vinnubrögð.

Æskilegt er að umsækjandi sé að lágmarki með stúdentspróf eða
sambærilega menntun. Marktæk starfsreynsla af sambærilegu starﬁ
er kostur. Tölugleggni og góð þekking á helstu tölvuforritum s.s.
excel og word ásamt almennri tölvukunnáttu. Áhersla er lögð á
áhugasemi, fagmennsku og nákvæm vinnubrögð, frumkvæði og
eftirfylgni, auk lipurðar í mannlegum samskiptum. Viðkomandi þarf
að geta unnið sjálfstætt sem og í hópi.

Eignaumsjón er 17 ára gamalt
fyrirtæki og er leiðandi í
þjónustu við húsfélög og
rekstrarfélög og býður
heildarlausnir í rekstri
fjöleignarhúsa bæði
íbúðarhúsnæðis og
atvinnuhúsnæðis. Félagið
hefur umsjón með daglegum
rekstri fjölmargra hús- og
rekstrarfélaga og kemur
faglega að lausn mála sem
koma upp í fjölbýlum og
fjöleignarhúsum. Markmið
félagsins er að gera rekstur
húsfélaga markvissari og
ódýrari, auðvelda störf stjórna
og spara tíma þeirra sem að
húsfélaginu standa.
Gegnsæi og hlutleysi í öllum
rekstri og aðgengilegar
upplýsingar um rekstur og
ákvarðanir auka skilvirkni og
bætir samskipti.

Umsóknarfrestur er til og með 9. september nk., gengið verður frá ráðningu sem fyrst.
Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf., veitir frekari upplýsingar um starﬁð í síma 588 3031, en símatími er alla virka daga
frá kl. 13-15. Vinsamlega sendið umsóknir og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is.
STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031 - stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfsmanna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.
Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.
Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræðiog stjórnunarstöður.

www.stra.is
Með starf
fyrir þig

Til hvers að auglýsa ?
Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.
Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.
Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.
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Ráðningarþjónusta
Rótgróið fyrirtæki í ﬁskvinnslu og ferskﬁskútﬂutningi óskar eftir að ráða öﬂuga
einstaklinga til starfa við gæðaeftirlit og verkstjórn.

Laus störf
hjá Kópavogsbæ

Gæðastjóri/Aðstoðarverkstjóri

Verkstjóri

Starfssvið

Starfssvið
· Umsjón og ábyrgð á daglegum störfum
s.s. innvigtun á ﬁski, á framleiðslu,
móttöku pantana og útskipun á ﬁski.

· Umsjón og ábyrgð á gæðaeftirliti s.s. sýnatöku,

Ýmis störf

skráningum í gæðakerﬁ og eftirfylgni gæðastaðla.

· Starfsmaður hjá Sundlaug Kópavogs - Karl
· Starfsmaður í Tónlistarhúsi Kópavogs
· Starfsmaður í Þjónustumiðstöð við almenna

· Umsjón og ábyrgð á gæðahandbók og aðstoð
við almenna verkstjórn.

Hæfniskröfur

þjónustu

Hæfniskröfur

· Þekking og reynsla af ﬁskvinnslu og sjávarútvegi

· Próf í HACCP gæðakerﬁ

· Reynsla af stjórnunarstörfum

· Þekking og reynsla af ﬁskvinnslu og sjávarútvegi

· Góð íslensku- og enskukunnátta

· Góð íslensku- og enskukunnátta

· Góð almenn tölvukunnátta

· Góð almenn tölvukunnátta

· Rík hæfni í mannlegum samskiptum

· Rík hæfni í mannlegum samskiptum

Grunnskólar

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

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

HH Ráðgjöf3Fjarðargata 13 - 153220 Hafnarfjörður3Sími: 561 59003Fax: 561 59093hhr@hhr.is3www.hhr.is

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins. Meginmarkmið bankans er
að stuðla að stöðugu verðlagi. Seðlabankinn skal enn fremur stuðla að fjármálastöðugleika.
Þá sinnir Seðlabankinn jafnframt viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi.
Hjá Seðlabankanum starfar öflug liðsheild og leggur bankinn ríka áherslu á metnaðarfullt
starfsumhverfi sem einkennist af fagmennsku, þekkingu, sveigjanleika og jákvæðum samskiptum.

Leikskólar

Sérfræðingur á sviði fjármálastöðugleika - þjóðhagsvarúð
Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í deild þjóðhagsvarúðar á sviði fjármálastöðugleika.
Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík.
Fjármálastöðugleiki er svið innan Seðlabankans sem fylgist með þróun fjármálakerfisins, styrk þess og skilvirkni
og áhrifum efnahagslegra þátta á kerfið í heild sinni. Meðal verkefna deildar þjóðhagsvarúðar er að rannsaka
og greina áhættu sem raskað getur stöðugleika íslenska fjármálakerfisins. Deildin sér um umsýslu kerfisáhættunefndar.
Helstu verkefni og ábyrgð:
 Greining á samspili efnahagsþróunar og fjármálalegs stöðugleika
 Þróun á greiningaraðferðum og mælikvörðum til
að greina og meta kerfisáhættu
 Fylgjast með framvindu, greina gögn og skrifa
um niðurstöður
 Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi
 Skrif í rit bankans, sér í lagi ritið Fjármálastöðugleiki
 Tilfallandi verkefni og ráðgjöf á ábyrgðasviðum
fjármálastöðugleika

· Forstöðumaður í félagsmiðstöðinni Fönix
· Frístundaleiðbeinendur í Hörðuvallaskóla
· Frístundaleiðbeinendur í Igló og Kjarnann
· Frístundaleiðbeinendur í Kársnesskóla
· Frístundaleiðbeinendur í Kópavogsskóla
· Frístundaleiðbeinendur í Lindaskóla
· Frístundaleiðbeinendur í Salaskóla
· Frístundaleiðbeinendur í Smáraskóla
· Frístundaleiðbeinendur í Snælandsskóla
· Frístundaleiðbeinendur í Vatnsendaskóla
· Skólaliði í Smáraskóla
· Skrifstofustjóri í Hörðuvallaskóla
· Starfsfólk í Álfhólsskóla
· Stundakennari í forfallakennslu í Smáraskóla
· Umsjónarkennari á miðstig í Salaskóla

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Meistarapróf í hagfræði, verkfræði, tölfræði eða
sambærilegum greinum
 Góðir samskiptahæfileikar og vilji til að starfa í
hópi
 Nákvæmni í vinnubrögðum og góðir skipulagshæfileikar
 Gott vald á ensku og íslensku, bæði í töluðu og
rituðu máli
 Frumkvæði og geta til að vinna sjálfstætt

Nánari upplýsingar um starfið veitir Eggert Þröstur Þórarinsson forstöðumaður þjóðhagsvarúðar, netfang eggert.
throstur.thorarinsson@sedlabanki.is og Íris Guðrún Ragnarsdóttir mannauðsstjóri, netfang mannaudur@sedlabanki.is
Sótt er um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is en umsóknarfrestur er til og með 17. september 2018. Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun bankans. Umsóknir gilda í sex mánuði og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið
tekin.

· Deildarstjóri í Austurkór
· Deildarstjóri í Fífusölum
· Deildarstjóri í Kópahvol
· Deildarstjóri í Rjúpnahæð
· Fagstjóri í íþróttum í Efstahjalla
· Leikskólakennari á leikskólann Fífusalir
· Leikskólakennari í Arnarsmára
· Leikskólakennari í Álfatúni
· Leikskólakennari í Efstahjalla
· Leikskólakennari í Kópasteini
· Leikskólakennari í Marbakka
· Leikskólakennari í Núp
· Sérkennslustjóri í Læk
· Starfsmaður á deild í Læk
· Starfsmaður á deild í Læk (hlutastarf)
· Starfsmaður í Núp
· Starfsmaður í sérkennslu í Læk
· Þroskaþjálfi/leikskólasérkennari í Álfatúni
Velferðarsvið

· Starfsfólk í félagslega heimaþjónustu
· Starfsmenn í þjónustuíbúðir fyrir fatlað fólk
· Stuðningsaðilar á velferðarsviði Kópavogsbæjar
· Þroskaþjálfi á heimili fyrir fatlað fólk
Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á
heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is,
þar sem jafnframt má finna fleiri störf og nánari
upplýsingar.

Kópavogsbær
kopavogur.is

ERTU Í LEIT AÐ DRAUMASTARFINU?

Sérfræðingar í ráðninggum
lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is
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Þ J Ó N U S T U F U L LT R Ú I
Óskast á þjónustuborð Kringlunnar

Við ráðum
Ráðum býður upp á ráðgjöf
og ráðningarþjónustu sniðna
að þörfum viðskiptavinarins.

HÆFNISKRÖFUR

STARFSSVIÐ

· Færni í mannlegum samskiptum
og rík þjónustulund
· Sjálfstæð vinnubrögð

· Upplýsingagjöf og þjónusta
· Sala á gjafakortum
· Almenn afgreiðsla

· Almenn tölvukunnátta
· Enskukunnátta
· Stúdentspróf æskilegt

Stjórnendaleit

Umsóknir og fyrirspurnir um starfið berist á netfangið starf@kringlan.is fyrir 4. september nk.

Reynsla og gott tengslanet sérfræðinga
Ráðum skilar árangri þegar finna þarf æðstu
stjórnendur eða fólk í stjórnir fyrirtækja.

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga
Góður gagnagrunnur, gott tengslanet og áralöng reynsla á ráðningarmarkaði eykur líkurnar
á því að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.

Almennar ráðningar á markaði
Öflun umsækjenda í almenn störf er ein helsta
áskorun fyrirtækja í dag. Þekking á markaðnum
er því mikilvæg og þar skiptir reynslan miklu
máli. Með leit í gagnagrunni eða auglýsingu í
viðeigandi miðlum aðstoðar Ráðum fyrirtæki
við að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.

Sveigjanleg nálgun
Sérstaða Ráðum liggur í sveigjanlegri nálgun
á ráðningarverkefnið. Fyrir utan að sjá um allt
ráðningarferlið komum við til móts við þarfir
fyrirtækja með því að sjá um hluta þess ef þörf
krefur, t.d. bakgrunnskannanir, hæfnismat eða
starfstengdar æfingar.

Matstæki
Ráðum notast við nýjustu aðferðir við að meta
hæfni og persónuleikaþætti sem geta skipt
sköpum í ráðningum. Ráðum er í samstarfi við
bandaríska mannauðslausnafyrirtækið CEB sem
er í fararbroddi í persónuleikaprófum og öðrum
matstækjum sem eru sérstaklega hönnuð til að
greina sérstöðu og hæfileika einstaklinga áður
en ráðning fer fram.
Þannig er hægt að finna hæfasta einstaklinginn
með talsverðri nákvæmni. Persónuleikamatið
OPQ32 og DSI (Dependability & Safety Index)
skimunarprófið hafa t.d. verið stöðluð og
staðfærð að íslenskum markaði.

Ráðgjöf við starfslok
Viðskilnaður fyrirtækis við starfsmann skiptir
höfuðmáli þegar fyrirtækið á frumkvæðið að
starfslokum. Ráðum býður upp á viðtal við
ráðgjafa sem felur m.a. í sér upplýsingar um
atvinnumarkaðinn, ráðgjöf varðandi starfsferilskrá og kynningarbréf og hagnýt atriði
varðandi starfsleit og atvinnuviðtöl.

KØOVTUVPH¢FLLJOHBSNJ§TUÚ§GZSJSCMJOEB TKØOTLFSUB
PHFJOTUBLMJOHBNF§TBN¢UUBTKØOPHIFZSOBTLFS§
JOHV .J§TUÚ§JO ØTLBSFGUJSTÏSGS§JOHVNUJMTUBSGB
)FMTUVWFSLFGOJ.J§TUÚ§WBSJOOBSFSB§BVLBNÚHVMFJLB¢FJSSBTFNFSVCMJOEJS TKØOTLFSUJSF§BNF§TBN¢UUBTKØOPH
IFZSOBSTLFS§JOHV UJMWJSLOJPH¢ÈUUUÚLVÈÚMMVNTWJ§VNTBNGÏMBHTJOTUJMKBGOTWJ§B§SB NF§ÈIFSTMVÈTUV§OJOHUJMOÈNT 
TKÈMGTU§TIFJNJMJTIBMET WJSLSBUØNTUVOEBPHBUWJOOV¢ÈUUUÚLV

4ÏSGS§JOHVSÓUÚMWVPHULOJSÈ§HKÚG
-BVTUFSUJMVNTØLOBSTUBSGUÚMWVPHULOJSÈ§HKBGBIKÈ.J§TUÚ§JOOJ
.F§BMIFMTUVWFSLFGOB
t,FOOTMBPHSÈ§HKÚGUJMOPUFOEBÈIVHCÞOB§JGZSJSCMJOEBPH
TKØOTLFSUBFJOTUBLMJOHB
t)BMEBOÈNTLFJ§ÓOPULVOIVHCÞOB§BSGZSJSCMJOEBPH
 TKØOTLFSUB
t,FOOTMBPHSÈ§HKÚGÈTOKBMMULKVNPHnFJSB
t"OOBTUVQQTFUOJOHVUÚMWVUFOHESBIKÈMQBSULKBGZSJSCMJOEB
PHTKØOTLFSUBFJOTUBLMJOHB
t"§TUP§BWJ§VQQTFUOJOHVPHLFOOTMVÈÚMMVNULKVNPH
CÞOB§JTFN.J§TUÚ§JOÞUIMVUBS
tÈUUUBLBÓSBOOTØLOBSWJOOVPH¢SØVOOâKVOHBÈULOJTWJ§J
ÈTBNUVNCØUBWFSLFGOVN

)GOJTLSÚGVS
t.FOOUVOPHF§BSFZOTMBÈTWJ§JUÚMWVPHULOJNÈMBFS
OBV§TZOMFH
tTLJMFHUFSB§IBGBGSFLBSJNFOOUVOTWPTFNÈTWJ§JVQQ
 FMEJTPHNFOOUVOBSGS§BF§BTBNCSJMFHBNFOOUVOBS
t+ÈLWUUWJ§NØUPHIGOJÓNBOOMFHVNTBNTLJQUVN
t4LJQVMBHTImMFJLBS TKÈMGTU§J TWFJHKBOMFJLJPHGSVNLW§J
ÓTUBSm
t(Ø§LVOOÈUUBÓTMFOTLVTWPPHFOTLV,VOOÈUUBÓFJOV
/PS§VSMBOEBNÈMJFSIFQQJMFH

4ÏSGS§JOHVSÓHFS§MFTFGOJT
-BVTUFSUJMVNTØLOBSTUBSGÓHFS§MFTFGOJTIKÈ.J§TUÚ§JOOJ
.F§BMIFMTUVWFSLFGOB
t6QQTFUOJOHPHZmSGFS§ÈUFYUBTLKÚMVN
t:mSGSTMBOÈNTFGOJTÈTULLB§MFUVSPHQVOLUBMFUVS
t6QQTFUOJOHÈTLKÚMVN NBNF§UJMMJUJUJMNZOEB
t½OOVSUJMGBMMBOEJWFSLFGOJ

)GOJTLSÚGVS
t4UÞEFOUTQSØGPHF§BOÈNTFNOâUJTUÓTUBSm
t(Ø§GSOJÓ8PSEPHNZOEWJOOTMV
t&JHBBV§WFMUNF§B§UJMFJOLBTÏSOâKBULOJ
t(Ø§GSOJÓÓTMFOTLVPHFOTLV
t+ÈLWUUWJ§NØUPHIGOJÓNBOOMFHVNTBNTLJQUVN
t4LJQVMBHTImMFJLBS TKÈMGTU§J TWFJHKBOMFJLJPHGSVNLW§J
 ÓTUBSm

'SFLBSJVQQMâTJOHBSVNTUÚSmO
-BVOTBNLWNUHJMEBOEJLKBSBTBNOJOHJ6NTØLOTLBMGZMHKBÓUBSMFHOÈNTPHTUBSGTGFSJMTLSÈ¢BSTFNHFS§FSHSFJOGZSJSÈTU§V
VNTØLOBSPHLZOOJOHBSCSÏG¢BSTFNGSBNLFNVSSÚLTUV§OJOHVSGZSJSIGOJWJ§LPNBOEJÓTUBSm§.BUÈIGOJVNTLKFOEB
CZHHJTUÈJOOTFOEVNHÚHOVNPHWJ§UÚMVNWJ§VNTLKFOEVS
6NTØLOBSGSFTUVSFSUJMPHNF§TFQUFNCFS
6NTØLOJSTLVMVTFOEBSSBGSOUÈOFUGBOHJ§NBSHSFUNBSJBTJHVSEBSEPUUJS!NJETUPEJT
½MMVNVNTØLOVNWFS§VSTWBSB§¢FHBSÈLWÚS§VOVNSÈ§TUÚGVOTUBSGTJOTMJHHVSGZSJS
/ÈOBSJVQQMâTJOHBSWFJUJS.BSHSÏU.BSÓB4JHVS§BSEØUUJSPH#FOKBNÓO+ÞMÓVTTPOÓTÓNB
KØOVTUVPH¢FLLJOHBSNJ§TUÚ§GZSJSCMJOEB TKØOTLFSUBPHFJOTUBLMJOHBNF§TBN¢UUBTKØOPHIFZSOBTLFS§JOHV
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Lögfræðingur
Hjúkrunarfræðingur
Sérfr. á sviði fjármálastöðugleika
Mannauðsráðgjafi
Svæðisstjóri og fagstjóri lækninga
Doktorsnemi í eðlisfræði
Móttaka, símsvörun ofl.
Sjúkraliðar
Hjúkrunarfræðingar
Verkefnastjóri
Hlutastörf í þjónustudeild
Sjúkraliði
Hjúkrunarfræðingur
Fulltrúi á þjónustuborð
Sálfræðingur
Starf á bókasafni
Sálfræðingar
Skjalastjóri
Lögfræðingur
Sjúkraþjálfari
Sjúkraþjálfarar
Kjaradeild/afleysing
Matreiðslumaður
Verslunarstjóri
Sérfræðingar
Skrifstofustarf
Aðstoðarmaður í eldhús
Sjúkraþjálfari/hreyfistjóri
Skrifstofustjóri/sérgreinaritari
Hjúkrunarfræðingur
Starfsmenn í flutningaþjónustu
Starfsmaður
Hjúkrunarfræðingur
Sjúkraliði
Skrifstofumaður
Hjúkrunarfræðingur
Kvikmyndaráðgjafar
Skrifstofustarf

Atvinnuv.- og nýsköpunarráðuneytið
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Seðlabanki Íslands
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Heilsugæslan Garðabæ
Háskóli Íslands
Matvælastofnun
Landspítali, Hjartagátt
Landspítali, Hjartagátt
Landspítali, menntadeild
Landspítali
Landspítali, kviðarhols/þvagf.skurðd.
Landspítali, kviðarhols/þvagf.skurðd.
Háskólinn á Akureyri
Sjúkrahúsið á Akureyri
Menntaskólinn á Akureyri
Barnaverndarstofa, Stuðlar
Skattrannsóknarstjóri ríkisins
Skattrannsóknarstjóri ríkisins
Landspítali, Landakot
Landspítali, Fossvogi
Landspítali
Flensborgarskólinn
ÁTVR, Vínbúðin
Þjóðskrá Íslands
Héraðsdómur Reykjaness
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Landspítali, göngudeildir
Landspítali, hjartalækningar
Landspítali, öryggis- og réttargeðdeild
Landspítali, þjónustudeild rekstrarsv.
Landspítali, rafmagnsverkstæði
Landspítali, líknardeild
Landspítali, bráðamóttaka barna
Landspítali, meinafræðideild
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Kvikmyndamiðstöð
Kvikmyndamiðstöð

Reykjavík
Ólafsvík
Reykjavík
Reykjavík
Garðabær
Reykjavík
Selfoss
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Akureyri
Akureyri
Akureyri
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Hafnarfjörður
Grindavík
Reykjavík
Hafnarfjörður
Egilsstaðir
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Kópavogur
Reykjavík
Reykjavík
Fjarðabyggð
Reykjavík
Reykjavík

201808/1647
201808/1646
201808/1645
201808/1644
201808/1643
201808/1642
201808/1641
201808/1640
201808/1639
201808/1638
201808/1637
201808/1636
201808/1635
201808/1634
201808/1633
201808/1632
201808/1631
201808/1630
201808/1629
201808/1628
201808/1627
201808/1626
201808/1625
201808/1624
201808/1623
201808/1622
201808/1621
201808/1620
201808/1619
201808/1618
201808/1617
201808/1616
201808/1615
201808/1614
201808/1613
201808/1612
201808/1611
201808/1610

Starf lögfræðings á skrifstofu
laga og stjórnsýslu
Auglýst er laust til umsóknar starf lögfræðings á
skrifstofu laga og stjórnsýslu í mennta- og menningarmálaráðuneyti. Um er að ræða fullt starf í eitt ár
vegna afleysinga.
Nánari upplýsingar er að finna á vef ráðuneytisins,
menntamalaraduneyti.is
Umsóknarfrestur er til og með 1. október 2018

STÖRF HJÁ

GARÐABÆ
Hofsstaðaskóli
• Leiðbeinandi á tómstundaheimili
Leikskólinn Bæjarból
• Deildarstjóri
Fjölskyldusvið
• Forstöðumaður á heimili fatlaðs fólks
• Starfsfólk á heimili ungrar fatlaðrar konu
Krókamýri - heimili fyrir fatlað fólk
• Starfsmaður
Móaflöt- skammtímavistun fyrir
fötluð börn
• Starfsmaður í morgunaðstoð
frá kl. 06:30-10:30
Ægisgrund- heimili fyrir fatlað fólk
• Starfsmaður - 30% starfshlutfall
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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World Class

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Deildarstjóri austursvæðis

World Class óskar eftir
aðstoðarmanni í eldhús
Vinnutími er 8:00-15:00
Umsækjandi þarf að hafa mikinn áhuga á
matreiðslu, vera skipulagður og hafa góða
hæfileika í mannlegum samskiptum.
Starfið hentar jafnt konum sem körlum.
Áhugsamir sendi umsókn ásamt ferilskrá til
gisli@worldclass.is fyrir 15. september.

Bílstjóri/lagerstarfsmaður
Óskum eftir duglegum og samviskusömum bílstjóra/lagerstarfsmanni í fulla vinnu. Vinnutími frá kl 8-16 alla virka daga.
Stundvísi og góð íslenskukunnátta skilyrði.
Þarf að geta haﬁð störf mjög ﬂjótlega.

Skrifstofa reksturs og umhirðu borgarlands á umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar auglýsir starf deildarstjóra
austursvæðis laust til umsóknar. Deildarstjóri austursvæðis hefur umsjón með daglegum rekstri og verkefnum útstöðva við
Jafnarsel, á Kjalarnesi og verkbækistöðvar garðyrkju í Elliðaárdal ásamt Ræktunarstöð borgarinnar og útmörk. Útmörkin
er uppland borgarinnar þar sem fram fer m.a. skógrækt og landbúnaðarstarfsemi. Í starfinu felst m.a. stjórnun og umsjón
með verkefnum viðkomandi útstöðva þar sem gæta þarf hagsmuna borgarinnar á austursvæði borgarinnar og tryggja íbúum
borgarinnar örugga og skilvirka þjónustu.
Starfssvið
s BYRG¡ É FJÉRMÉLUM OG REKSTRI BORGARLANDS É AUSTURSV¡I AUSTAN
Elliðaáa og Reykjanesbrautar) í samvinnu við skrifstofustjóra.
s 5MSJØN ME¡ MANNAU¡SMÉLUM ÞTSTÚ¡VA AUSTURSV¡IS
s BYRG¡ É SKIPULAGNINGU OG STâRINGU VERKEFNA
s 'ER¡ KOSTNA¡AR OG FJÉRHAGSÉTLANA OG EFTIRFYLGNI ÉTLANA
s BYRG¡ É INNKAUPUM BIRG¡AHALDI OG VERKBØKHALDI FYRIR
viðkomandi einingar.
s 'ER¡ KOSTNA¡ARÞTREIKNINGA OG YFIRFER¡ OG SAM¤YKKT REIKNINGA
s BYRG¡ É G¡A OG ÚRYGGISMÉLUM ÞTSTÚ¡VA AUSTURSV¡IS
s 6INNA Ó TEYMISVINNU ME¡ DEILDARSTJØRUM REKSTRARSTJØRUM
og skrifstofustjóra og halda reglulega starfsmanna og
verkstjórafundi.
s 3AMSKIPTI VI¡ ÓBÞA OG ÚNNUR SVI¡ BORGARINNAR SVARA FYRIRSPURNUM
og erindum, bæði skriflega, í síma og augliti til auglits.
s 6INNA Ó SAMRMI VI¡ UMHVERFIS OG AU¡LINDASTEFNU
Reykjavíkurborgar.
s 6INNA VI¡ UPPLâSINGAKERFI BORGARINNAR SS EINS OG ÉBENDINGAVEF
s 6INNA VI¡ ÚNNUR SÏRVERKEFNI ER TENGJAST REKSTRI OG UMHIR¡U
borgarlands á austursvæðinu eða vegna starfsemi skrifstofunnar.

5M ER A¡ R¡A  STARF OG SKILEGT ER A¡ STARFSMA¡UR GETI HAFI¡ STÚRF SEM FYRST ,AUNAKJÚR ERU SAMKVMT KJARASAMNINGI
2EYKJAVÓKURBORGAR OG HLUTA¡EIGANDI STÏTTARFÏLAGS .ÉNARI UPPLâSINGAR UM STARFI¡ VEITIR (JALTI * 'U¡MUNDSSON SKRIFSTOFUSTJØRI
SKRIFSTOFU REKSTURS OG UMHIR¡U BORGARLANDSINS hjalti.johannes.gudmundsson@reykjavik.is).
5MSØKNARFRESTUR ER TIL OG ME¡  SEPTEMBER NK 3ØTT ER UM STARFI¡ É VEF 2EYKJAVÓKURBORGAR www.reykjavik.is undir flipanum
„Laus störf“ og starfsheitinu „Deildarstjóri austursvæðis“.

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

Umsókn og ferilsskrá sendist á henry@gunnars.is

Að gera betur í dag en í gær
er drifkraftur nýrra hugsana
og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill
að árangri allra fyrirtækja.

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

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

Menntunar- og hæfniskröfur
s (ÉSKØLAMENNTUN TD É SVI¡I VERK E¡A TKNIFR¡I E¡A
viðskipta og rekstrarfræða eða önnur háskólamenntun
sem nýtist í starfi.
s &RAMHALDSMENNTUN ÉSKILIN
s 3TJØRNUNARREYNSLA MIKILVG
s -IKIL HFNI Ó MANNLEGUM SAMSKIPTUM REYNSLA AF
starfsmannamálum og rík þjónustulund.
s (FNI TIL A¡ HAGNâTA ¤EKKINGU OG REYNSLU Ó ØLÓKUM
verkefnum og metnað til að ná árangri.
s 2EYNSLA AF STARFS OG FJÉRHAGSÉTLANAGER¡ OG ALMENNRI
skýrslugerð.
s EKKING É ÞTBO¡SMÉLUM OG VERKEFNASTJØRNUN SKILEG
s HUGA É OPINBERRI STJØRNSâSLU OG A¡ TAKAST É VI¡
fjölbreytt verkefni og getu til að leysa verk vel af hendi
á eigin spýtur og í samstarfi við aðra.
s 'ETA TIL A¡ VINNA UNDIR ÉLAGI
s &RNI Ó NOTKUN É ALGENGUM HUGBÞNA¡I SEM TENGIST
skrifstofustörfum s.s. eins og Word og Excel.
s +OSTUR A¡ HAFA ¤EKKINGU É STARFSEMI 2EYKJAVÓKURBORGAR

511 1225

intellecta.is

Rannsóknir auka þekkingu
og gera ákvarðanir markvissari

Löggildingarnámskeið
fyrir mannvirkjahönnuði

Skútustaðahreppur

ÁUCP§

%FJMEBSTUKØSBPHTUBSGTGØMLWBOUBSÈMFJLTLØMBOO:M.ÚHVMFJLJÈMFJHVIÞTO§J

(SVOOTLØMJ %BMTCSBVU 3FZLKBOFTC

4UBQBTLØMJ'PSBVHMâTJOH

%FJMEBSTUKØSJPHTUB§HFOHJMMMFJLTLØMBTUKØSBØTLBTUWJ§
MFJLTLØMBOO:MÓ.âWBUOTTWFJUIJ§GZSTUB.ÚHVMFJLJFSÈ
MFJHVIÞTO§J6NFSB§S§BTUÚ§VPH¢BSGWJ§
LPNBOEJB§HFUBIBm§TUÚSGTFNGZSTU

4LØMBCZHHJOHJOFSTBNUBMTCSÞUUØVNN¤
4UB§TFUUB§%BMTCSBVUÓ3FZLKBOFTC

Námskeið fyrir mannvirkjahönnuði, sem óska löggildingar
Mannvirkjastofnunar til að gera aðal- og séruppdrætti sbr.
ákvæði 25. og 26. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010, verður
haldið í október 2018 og verður námskeiðið í fjarkennslu.
Opnað verður fyrir fyrirlestra mánudaginn 1. október og
verða þeir opnir til 25. október. Námskeiðinu lýkur með
staðbundnu rafrænu prófi laugardaginn 3. nóvember 2018.
Námskeiðsgjald er 95.000.- kr. og 60.000.- kr. fyrir þá sem
sækja námskeiðið til endurmenntunar án prófs.

(ÚHOWFS§BUJMCÞJOÓMPLPLUØCFSPHÈUMV§WFSLMPL
FSVKÞOÓ

Upplýsingar og umsóknareyðublað fást hjá IÐUNNIfræðslusetri, Vatnagörðum 20, Reykjavík eða vefsetrinu
www.idan.is

3ÓLJTLBVQGZSJSIÚOE3FZLKBOFTCKBSWFLKBBUIZHMJÈ
WOUBOMFHVGSBNLWNEBSÞUCP§J

&JOOJHWBOUBSÓBnFZTJOHBTUÚ§VTUSBY
.FOOUVOTLJMFHFOFLLJTLZMEB
6NTØLOBSGSFTUVSFSUJMTFQUFNCFS
)WFUKVNLBSMBKBGOUTFNLPOVSUJMB§TLKBVN
/ÈOBSJVQQMâTJOHBSÈXXXTLVUVTUBEBISFQQVSJT

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

Hæfniskröfur

 Akstur með
ferðamenn
 Umhirða á rútum
 Akstur skólabíla

 Aukin ökuréttindi
(D-réttindi)
 Hreint sakavottorð
 Hæfni í mannlegum
samskiptum og góð
þjónustulund

Nánari upplýsingar í síma 590 6434.

# Grófarhús viðbygging. Frágangur utanhúss
– Útboð nr. 14309.

Óskar eftir bifreiðastjórum
Starfssvið

Umsóknum ásamt fylgigögnum skal skilað til IÐUNNAR eigi
síðar en mánudaginn 17. september 2018.
Fylgigön eru:
1) afriti af prófskírteini umsækjanda,
2) vottorði frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti um
réttindi til starfsheitis, 3) vottorði/um um 3 ára
starfsreynslu, sbr. 1. mgr. 26. gr. laga um mannvirki,

# Arnarhlíð, Valshlíð og Hlíðarendi - Gatnagerð og
lagnir 2018 – Útboð nr. 14310.
# Cisco Umbrella hugbúnaðarleyfi – Útboð nr. 14313.

Mannvirkjastofnun | Skúlagötu 21, 101 Reykjavík.

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

Um er að ræða fullt starf eða hlutastarf
Frekari upplýsingar um störﬁn
veitir Jóhanna
Gunnarsdóttir í
síma 515 2709.

Vinsamlega
sendið ferilskrá
með tölvupósti á
johanna@teitur.is.

Öllum umsóknum
verður svarað
og fullum trúnaði
heitið.

Umsóknarfrestur er til
og með 14. september nk.

ÚTBOÐ

Styrkir vegna námskostnaðar
og verkfæra- og tækjakaupa
fatlaðs fólks
Hafnarfjarðarbær vekur athygli á möguleika fatlaðs fólks til að
sækja um styrki skv. 27. grein laga nr. 59/1992 um málefni
fatlaðs fólks.
Hafnarfjarðarbæ er heimilt að veita styrk til greiðslu
námskostnaðar sem ekki er greiddur samkvæmt ákvæðum
annarra laga, enda teljist námið hafa gildi sem hæfing eða
endurhæfing. Einnig er heimilt að veita fötluðu fólki sem er 18
ára og eldra styrk til verkfæra- og tækjakaupa vegna
heimavinnu eða sjálfstæðrar starfsemi, enda teljist starfsemin
hafa gildi sem félagsleg hæfing eða endurhæfing sem miði að
því að auðvelda fötluð fólki að skapa sér atvinnu.
Umsókn er fyllt út á Mínar síður á vef bæjarins hafnarfjordur.is

Umsóknarfrestur er
til með 1. október 2018.

Kársnesskóli
li
Kópavogi - nýbygging
gg
Hönnunarútboð

Stjórn Námsleyfasjóðs auglýsir eftir umsóknum um námsleyﬁ
grunnskólakennara og stjórnenda grunnskóla skólaárið 2019–2020.
Stjórn sjóðsins hefur ákveðið að við úthlutun verði sett í forgang
nám sem tengist:

tTLØMBGSBNUÓ§BSJOOBS GKØS§VJ§OCZMUJOHVOOJ
tTUBSGTUFOHESJMFJ§TÚHOPHSÈ§HKÚGÓLFOOTMVÓHSVOOTLØMB

Kópavogsbær óskar eftir tilboðum í heildarhönnun
arkitekta og verkfræðinga vegna nýbyggingar á
Kársnesskóla í Kópavogi.
Núverandi skólabygging við Holtagerði 8 verður riﬁn og ný
skólabygging byggð á sömu lóð. Verkefnið felst í að hanna
nýja skólabyggingu sem verður samrekinn leik –
og grunnskóli ásamt frístund. Skólinn er ætlaður börnum
frá eins til níu ára aldurs.
Stærð byggingar er áætluð 4.000 – 4.500 m² og er á tveimur
og þremur hæðum.
Hönnunarverki þessu lýkur með fullkláruðum
útboðsgögnum fyrir framkvæmdaútboð 26. júlí 2019.
Útboðsgögn eru afhent rafrænt og skulu þeir sem óska
eftir útboðsgögnum um verk þetta senda tölvupóst á
netfangið utboð@kopavogur.is frá með 4. september nk..
Í tölvupósti skal koma fram nafn tengiliðs vegna útboðs
þessa

HAFNARFJARÐARBÆR

585 5500
hafnarfjordur.is

Námsleyﬁ grunnskólakennara
og skólastjórnenda skólaárið
2019–2020

kopavogur.is

Skal allt að 1/3 námsleyfa úthlutað vegna þessa.
Umsækjendum er gert að sækja um á rafrænu formi á heimasíðu
Sambands íslenskra sveitarfélaga, www.samband.is. Umsóknir á
öðru formi verða ekki teknar gildar. Ekki er tekið við viðbótargögnum og því verða allar upplýsingar að koma fram í umsókninni.
Umsóknarfrestur er til og með 1. október 2018.
Umsækjandi sem æskir námsleyﬁs skal að lágmarki fullnægja
eftirfarandi skilyrðum, sbr. reglur um Námsleyfasjóð:
a) Hafa, þegar sótt er um námsleyﬁ, gegnt starﬁ í 10 ár samtals við
kennslu, ráðgjöf eða stjórnun í grunnskóla á Íslandi, í eigi minna
en hálfu starﬁ, og verið samfellt í starﬁ sl. fjögur ár, enda haﬁ
verið greitt fyrir umsækjanda í sjóðinn.
b) Vera fastráðinn starfsmaður sveitarfélags eða aðila sem stofnað
er til með samstarﬁ sveitarfélaga og taka laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna grunnskólans.
c) Ljúka á námstímanum 60 ECTS eininga háskólanámi, eða jafngildu háskólanámi, miðað við 1/1 námsleyﬁ, og skal námið miða
að því að nýtast viðkomandi í því starﬁ sem hann er ráðinn til að
sinna.
Með umsókn þarf að berast staðfesting sveitarfélags/skólastjóra,
eða eftir atvikum rekstraraðila skóla, um að skilyrðum a) og b) liðar
hér að ofan sé uppfyllt á þar til gerðu eyðublaði sem nálgast má á
heimasíðu Sambands íslenskra sveitarfélaga.
Reglur um Námsleyfasjóð og viðmiðunarreglur um laun í námsleyﬁ
er að ﬁnna á heimasíðu Sambands íslenskra sveitarfélaga og eru
umsækjendur hvattir til að kynna sér þær.

Við ráðum
Ráðum býður upp á ráðgjöf og ráðningar
sniðnar að þörfum viðskiptavinarins.

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

Við mat á umsóknum er haft til hliðsjónar hversu vel hún er
rökstudd, hversu skýr markmið hennar eru, hvernig námið nýtist
umsækjanda í núverandi starﬁ og stofnuninni sem hann vinnur hjá
eða skólakerﬁnu í heild.
Stefnt er að því að svarbréf berist umsækjendum eigi síðar en um
miðjan desember 2018.
Nánari upplýsingar veitir Klara E. Finnbogadóttir í síma 515 4900 eða
í tölvupósti á klara.e.ﬁnnbogadottir@samband.is
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VIÐ ERUM TRAUSTI

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

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir

Lögfræðingur - löggiltur
fasteigna-, fyrirtækjaog skipasali.
S: 779-1929

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

Einar P. Pálsson

Sólveig Regína Biard

Styrmir Þór Sævarsson

Bára Daníelsdóttir

Gylfi Jens Gylfason

Garðar Kjartansson

Gunnar Þórisson

Garðar B. Sigurjónsson

löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

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

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

Skrifstofustjóri
S: 693-1837

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

Aðstoðarmaður
fasteignasala
S: 853-9779

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

Aðstoðarmaður
fasteignasala, í námi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 898-0255
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Laxatunga 111 – 270 Mosfellsbær

Uglugata 6-12 – 270 Mosfellsbær

Langamýri 23 – 210 Garðabær

OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAG KL. 13:00 – 13:30

OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAG KL. 13:30 – 14:00

OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAG KL. 14:15 – 14:45

Einstaklega vel skipulagt 5 herbergja endaraðhús á einni hæð
með góðum palli. Eignin er skráð 178,4 fm., þar af er 32,4 fm. innbyggður bílskúr. Eignin er tilbúin til afhendingar við kaupsamning.
Verð: 61,5 millj.

Einstaklega vel skipulögð og glæsileg raðhús á tveimur hæðum á
frábærum stað. Eignirnar eru skráðar 206,1 fm. með innbyggðum
bílskúr. Stórar svalir og einstakt útsýni. Eignirnar skilast tilbúnar
til innréttinga skv. skilalýsingu. Frágangi á lóðum og bílastæðum
verður lokið fyrir 30. sept. 2018. Verð frá 69,9 millj.

Mjög glæsilegt einbýlishús á einni hæð. Eignin er skráð 209,6 fm.,
þar af er 30,9fm. bílskúr sem er í dag innréttaður sem snyrtileg
stúdíóíbúð með svefnlofti. Hiti í bílaplani. Húsið hefur fengið gott
viðhald. Frábær staðsetning.
Verð: 93,9 millj.
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Espilundur 11 – 210 Garðabær

Lindargata 37 – 101 Reykjavík

Stóragerði 13 – 108 Reykjavík

OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAG KL. 15:00 – 15:30

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 2. SEPT. KL. 13:30 – 14:00

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 3. SEPT. KL. 17:00 – 17:30

Fallegt einbýlishús með fallegum garði og heitum potti.
Eignin er skráð 195,8 fm., þar af er 46 fm. tvöfaldur bílskúr. Einnig
er óskráður 17 fm. sólskáli. Eignin skiptist í 3 svefnherbergi,
rúmgóða stofu, setustofu, sólskála, 2 baðherbergi og nýtt eldhús.
Hiti í stétt og bílaplani. Verð: 89,9 millj.

Rúmgóð og glæsileg 3ja herbergja 105,4 fm. íbúð á 2. hæð ásamt
bílastæði í lokaðri og upphitaðri bílageymslu. Eignin er í glæsilegu
lyftuhúsi í Skuggahverfinu í Reykjavík. Gólfsíðir gluggar og gólfhiti
í allri íbúðinni. Útgengt er út á svalir frá stofunni.
Verð: 56,9 millj.

Björt og mikið endurnýjuð 3ja herbergja 65,4 fm. íbúð á jarðhæð.
Skemmtilega hannaður suðurpallur. Falleg og vel skipulögð eign á
eftirsóttum stað.
Verð: 44,9 millj.
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Öldugata 42 – 220 Hafnarfjörður

Kirkjustétt 19 – 113 Reykjavík

Kristnibraut 12 – 113 Reykjavík

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 3. SEPT. KL. 17:00 - 17:30

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 4. SEPT. KL. 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 4. SEPT. KL. 18:00 – 18:30

Vel staðsett og snyrtileg 4ra herbergja 87,8 fm. íbúð auk 22,5 fm.
bílskúrs. Vestursvalir. Sérgeymsla á jarðhæð. Vel staðsett eign
nálægt skóla og stutt í þjónustu.
Verð: 39,9 millj.

Einstaklega björt og rúmgóð 124,6 fm. 5 herbergja íbúð á 2. hæð
ásamt góðu bílastæði í lokaðri bílageymslu í viðhaldslitlu fjölbýli.
Góðar svalir með fallegu útsýni.
Verð: 57,9 millj.

Rúmgóð og mjög falleg 118,9 fm. 3ja herbergja íbúð á 3. hæð auk
frístandandi bílskúrs í góðu lyftuhúsi. Einstaklega gott útsýni er úr
íbúðinni. Suðursvalir. Mjög snyrtileg sameign með góðu aðgengi.
Verð: 54,9 millj.
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Laugarnesvegur 74 – 105 Reykjavík

Kaplaskjólsvegur 91 – 107 Reykjavík

Holtsbúð 26 – 210 Garðabær

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 5. SEPT. 18:00 – 18:30

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 5. SEPT. KL. 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN 6. SEPT. KL. 18:00 – 18:30

Rúmgóð og björt 94,5 fm. 4ra herbergja hæð á 1. hæð auk 25,1
fm. frístandandi bílskúrs. Tvær rúmgóðar stofur og auðvelt er að
breyta annarri í herbergi. Snyrtileg sameign. Hellulagt plan.
Verð: 49,9 millj.

Rúmgóð og vel skipulögð 3ja-4ra herbergja íbúð á tveimur pöllum
á 4. hæð. Einstaklega fallegt útsýni er úr eigninni sem nýtur sín í
allri íbúðinni. Tvennar svalir. Gufubað er í sameign hússins.
Verð: 53,5 millj.

Einstaklega góð 339,1 fm. eign á tveimur hæðum með
innbyggðum tvöföldum bílskúr. Stór, snyrtilegur garður er í
kringum eignina. Suðurverönd.
Verð: 124,9 millj.

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

Hlíðasmári 2,, 201 Kópavogur.
p
g

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

"F1-

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

Guðrún D. Lúðvíksdóttir
Löggiltur fast.
gudrun@landmark.is
sími 512 4900

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

LAUTASMÁRI 1 – 201 KÓP.
OPIÐ HÚS SUNNUDAG
2. SEPT. KL. 15:00 - 15:30
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- Einstaklega glæsilegt og
vel staðsett 257,3 fm. einbýlishús. - Jarðhæð er 222,8
fm. þ.a. 39,4 fm. bílskúr.
- Efrihæð er 34,5 fm. 3
baðherbergi og 4 rúmgóð
svefnherbergi. - Vandaðar
innréttingar og gólfefni.
- Eignin er í góðu ástandi. Hellulögð og afgirt verönd
með heitum potti.
V. 109 millj.
Þórarinn s. 770-0309

KÓNGSBAKKI 15 – 109 RVK.

- 77,7 fm 3ja herbergja
- Endurnýjað baðherbergi
- Snyrtileg sameiginleg lóð með leiktækjum
- Parket og ﬂísar á gólfum
- Stutt í alla helstu þjónustu
V. 33,5 millj.
Andri s. 690 3111

ÁLFATÚN 6 – 200 KÓP

KJARRHÓLMI 26 – 200 KÓP.

- 101,2 fm 4ra herbergja
- Fallegt útsýni
- Laus ﬂjótlega
- Mjög gott skipulag
- Stutt í alla helstu þjónustu og útivistarsvæði í Fossvoginum
V. 39,5 millj.
Andri s. 690 3111

BARMAHLÍÐ 6 (1.HÆÐ) - 105 RVK
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Helga Snorradóttir
Skrifstofa/skjalavinnsla
landmark@landmark.is
sími 512 4900

Landmark leiðir þ
þig
g heim!

 ;landmark.is

LOGASALIR 12 - 201 KÓP.
IÐ
OP

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

- 94,8 fm 3ja herbergja
- Stæði í bílageymslu
- Snyrtileg og vel umgengin sameign
- Yﬁrbyggðar svalir
- Stutt í alla helstu þjónustu
V. 46,9 millj.
Andri s. 690 3111

STRANDGATA 19A OG B – 220 HFJ

- Tvær nýjar 3ja herbergja íbúðir frá 87,1 fm
- Sérinngangur
- Lausar til afhendingar
- Parket og ﬂísar á gólfum
- Frábær staðsetning í hjarta Hafnarfjarðar
V. frá 44,9 millj.
Andri s. 690 3111

MIÐBRAUT 3 – BREKKUSKÓGI

S

HÚ

IÐ

OP

S

HÚ

IÐ

OP

HÚ

OP

SUMARHÚS. EIGENDUR Á STAÐNUM ALLA HELGINA
OPIÐ HÚS MÁNUDAG 3. SEPT. FRÁ KL.17.30 – 18.00

OPIÐ HÚS / NÝTT SUNNUDAG 2. SEPT kl 17:00 - 17:30

- Bjart 198,7 fm tvíbýli með góðu útsýni.
- Rúmgott eldhús, fjögur herbergi.
- Rúmgóður bílskúr.
- Möguleiki á aukaíbúð.
V.69.9.- millj.

- 150 fm sérhæð með bíkskúr, 4ra - 5 herb.
- Tvö baðherb á hæð, eitt í bílskúr.
- Sérinngangur og suðurgarður.
- Bílskúr sem í dag er innréttaður sem skrifstofa
en má með auðveldum hætti útbúa sem íbúð.
- Frábær staðsetning, barnvænt og rólegt hverﬁ
V. 59.9 millj.
Þórey, s. 663 2300

Eggert s.690-1472

FLÚÐASEL 63 – 109 RVK

Þórey, s. 663 2300

FELLSMÚLI 18 – 108 RVK

S

IÐ

- 71,6 fm timburhús á gróinni 4.869 fm leigulóð.
- Stór timburverönd (85 fm)
- Nýr lóðarleigusamningur, leiktæki á lóð
- Forstofa, eldhús, stofa/borðstofa, þrjú
- Svefnherbergi og baðherbergi.
SÍMAHLIÐ // Eigendur í síma 898 2978
V. 22.- millj.

HOLTSVEGUR 25 – 210 GBÆ

S

HÚ

IÐ

OP

S

HÚ

IÐ

OP

HÚ

OP

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 2. SEPT kl. 15.00 - 15.30

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 2. SEPT kl 16:00-16:30

OPIÐ HÚS SUNNUD. 2. SEPT KL: 15:30-16.00

- Björt 109,5 fm 5 herb endaíbúð.
- Nýlegt eldhús og hluti af baðherbergi.
- Fjögur herbergi innan íbúðar
- Stæði í bílageymslu.
V.41.9.- millj.

- 87 fm íbúð á fjórðu hæð
- Mikið endurnýjað og björt
- Þvottahús innan íbúðar
- 2 svefnherbergi
- Rúmgóðar suðursvalir
V. 37.9 millj.

- Vel skipulögð 106,9 fm. 4ra. herb. endaíbúð á 3.hæð
- Lyftuhús með stæði í lokaðri bílageymslu.
- Fallegt útsýni yﬁr Urriðavatn.
V. 53,5.- millj.
Inga 897-6717

Eggert s.690-1472

Jóhanna S. 698 9470

Sími 512 4900
landmark.is
Landmark leiðir þig
þ g heim!

Hlíðasmári 2,, 201 Kópavogur.
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KLETTAGATA 6, 220 HFJ

KVÍAHOLT 22 – BORGARNES
UN

S

IÐ
OP

KÖGURSEL 6 – 109 RVK

HÚ

KIÐ

S

OÐ
SK

IÐ
OP

BÓ

HÚ

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 3. SEPT kl 18:00-18:30

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 2. SEPT KL. 13:30-14:00

- 291,6 fm einbýlishús
- Fjölskylduvænt hverﬁ
- 5 svefnherbergi
- Rúmgóður skjólríkur pallur
V. 93 millj.

- 180,6 fm nýlegt einbýli á góðum stað í Borgarnesi.
- 5 svefnherbergi
- 2 baðherbergi
- Á einni hæð
- Opið og bjart fjölskylduhús
LAUST FLJÓTLEGA
V. 48,0 millj.
Ásdís Rósa lgf. S: 895-7784

- 158 fm, 5 herbergja parhús á 2. Hæðum auk riss
- Fjögur svefnherbergi og gestasalerni.
- Bílskúr fylgir.
- Hús nýlega málað að utan – töluvert endurnýjað.
- Göngufæri í skóla – fallegt og skjólsælt umhverﬁ.
V: 67,9 millj.
Sigurður s. 896-2312

FAGRABREKKA 36 – 200 KÓP

GEITLAND 2 – 108 RVK

Bergrós S. 893 9381

LANGABREKKA 20 – 200 KÓP
S

IÐ
OP

UN

S

HÚ

IÐ
OP

HÚ

KIÐ

OÐ
SK

BÓ

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 2. SEPT KL. 14:30-15:00

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 3. SEPT KL. 17:30 – 18:00

BÓKIÐ SKOÐUN

- 120,3 fm, 5 herbergja neðri sérhæð í tvíbýli.
- Íbúðin er með sérinngangi og svalir í vestur.
- Fjögur svefnherbergi.
- Fallegur garður.
V: 48,3 millj.

- 249,9 fm raðhús á tveimur hæðum með glæsilegri lóð
- Húsið er mikið endurnýjað og telur alls ﬁmm svefnherbergi.
- Bílskúrinn er 33,3 fm.
- Heitur pottur og verandir í garðinum.
- Göngufæri í skóla og leikskóla.
V: 84,9 millj.
Sigurður s. 896-2312

- 129 fm, 5 herbergja íbúð á 3. hæð í Fossvoginum.
- Íbúðin telur fjögur svefnherbergi og tvö baðherbergi.
- Laus til afhendingar við kaupsamning.
V: 64,9 millj.
Sigurður s. 896-2312

Sigurður 896-2312

BÓ

KI

Ð

DYNGJUGATA 1-3,
URRIÐAHOLT GARÐABÆ

SK

OÐ

UN

6 IR

EIGN R
A
SELD
- Nýjar 14 íbúðir í Urriðaholti sem er nýjasta hverﬁ Garðabæjar.
- Íbúðirnar eru 4ra – 5.herbergja og eru stærðir frá 118.5 – 180.3 fm.
- Íbúðir verða afhentar í SEPT OG NÓVEMBER 2018 fullbúnar með gólfefnum.
- Stæði í lokaðri bílgeymslu með íbúðum, lyfta í stærra húsi.
- Rúmgóðar svalir eru með íbúðum á hæðum og sérafnotareitir með íbúðum á jarðhæð.
- Fataherbergi er innaf hjónaherbergi með nokkrum íbúðum og er þvottaherbergi innan íbúðar.
- Byggingaraðili hússins er Hraungata ehf byggingarfélag, traustur aðili með langa byggingarsögu.

Verð: 58.3 – 99.9 millj.

Upplýsingar
um íbúðir veita:

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

Sveinn Eyland
Lögg. fast og eigandi
sveinn@landmark.is
sími 690 0820
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#SZOKØMGVS
Snorrason
MÚHHGBTUFJHOBTBMJ

7FHOBNJLJMMBSTÚMVVOEBOGBSJ§¢ÈWBOUBSPLLVS
BMMBSHFS§JSFJHOBÈTLSÈ,PNVNPHWFS§NFUVN
TBNEHVST¢ÏSB§LPTUOB§BSMBVTV

9LéDU

Sölustjóri
HTN

-ÚHHGBTUFJHOBTBMJ
vidar@tingholt.is

isak@tingholt.is
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THAILAND HEILLAR !
Lúxus 200 fm hús í ﬂottu hverﬁ nálægt Pattaya ströndinni
til sölu. Í húsinu eru 4 stór svefnherbergi með nýjum
hjónarúmum, fataskápum, ﬂatskjá sjónvörpum, loftkælingu oﬂ.
4 fín baðherbergi með innréttingum og öllum tækjum.
Mjög stórt og fallegt eldhús og borðstofa með öllum tækjum
og tólum.
Þvottahús og búr með innréttingum og öllum tækjum.
Stór og mikil stofa með stórum ﬂatskjá, hljómﬂutningskerﬁ,
leðursófasetti og öðrum lúxus, hlaðin listaverkum.
Góður bíll, sem nýr getur fylgt með.
Stutt í 20 frábæra golfvelli. 7 mín. akstur í ﬂotta báta
og snekkjuhöfn. 5 mín. akstur í eina glæsilegustu
íþróttahöll Asíu.
Glæsilegir verslunarkjarnar í grennd.
Sundlaugar í næsta nágrenni.
nágrenni Frábært veðurfar allt árið.
árið

Hvolsvegur
860 Hvolsvöllur

Vinsæll og rótgróinn veitingastaður í blómlegum rekstri.
Gallery Pizza hefur verið starfandi í tæplega 30 ár.
Um er að ræða sölu á rekstri með öllum tækjum og
tólum með leigusamningi
Einnig er hægt að semja samhliða um kaup á 214 fm
veitingahúsi og 104 fm einbýlishúsi er stendur við hlið
staðarins (laust strax).
Húsin standa á góðri lóð með mikla möguleika.
Verð :

Miðleiti 6
íbúð 301 - 103 Reykjavík

OPIÐ HÚS

sunnuudaginn 2.sept. kl. 14:00-14:30

Glæsileg björt og rúmgóð 4ra herbergja
endaíbúð FMR 129,8 fm
Stæði í bílageymslu skráð 25,4 fm
Aðeins 3 íbúðir í stigagangi
Útgeng út á suðvestur svalir
Öll rýmin mjög rúmgóð og björt
Frábær staðsetning, menning, skólar,
þjónusta og verslun í göngufæri

28 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

Verð:

58,9 millj.

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -

Gott og gestrisið fólk. Hagstætt verðlag og fullkomin
læknisþjónusta á hátæknisjúkrahúsum. Engir biðlistar.
Skipti mögul
Skipti
g egg á góðri fasteign á höfuðborgarsvæðinu,
jörð eða sumarhú
húsi.i
Allar nánari uplýsingar ásamt myndum fyrir hendi.
Áhugasamir sendi helstu upplýsingar ásamt
nafni og símanúmeri á netfangið josakco@gmail.com

Holtsgata 41
101 Reykjavík

Upppáhaldsssetningginn okkar hjáá FAST ráðninggum
www.ffastradningar.iis
OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 4.sept. kl. 17:00 – 17:30

Falleg 105 fm íbúð á efstu hæð
Þrjú rúmgóð svefnherbergi
Björt stofa m suðurgluggum
Ný eldhúsinnrétting,
mikið skápapláss
Gott útsýni
Verð :

49,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

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

FAST

Ráðningar

519 5500
SÍÐUMÚLA 23  108 REYKJJAV
VÍK
K  FASSTB
T OR
O G.
G.IS
IS
Opið hús Þri. 4. sept frá kl. 18:00-18:30

STAMPAR 13
LÓÐ

RAUÐAHVERFI Í KJÓS
LÓÐ OG TEIKNINGAR FYRIR SAMTALS
152,3 FM. HÚS MEÐ BÍLSKÚR.

VERÐ:

3.9M

895 0303

VILBORG G. HANSEN

LYNGMÓAR 6
ÍBÚÐ

210 GARÐABÆR
4 herb.

BÍLSKÚR FYLGIR.

ÍBÚÐ MEÐ FALLEGU ÚTSÝNI.

VERÐ:

54.9M

140m2

897 1533

DAVÍÐ ÓLAFSSON

ELDSHÖFÐI 18

110 REYKJAVÍK
412m2

ATVINNUHÚSNÆÐI

YFIR 7M LOFTHÆÐ

VERÐ:

OG 2 STÓRUM INNKEYRSLUHURÐUM.

107M

DAVÍÐ ÓLAFSSON

897 1533

Opið hús Mán. 3. sept frá kl. 17:00-17:30

VOGATUNGA 72
RAÐHÚS

110 REYKJAVÍK

4 herb.

Á EINNI HÆÐ.

FALLEGA INNRÉTTAÐ.

VERÐ:

69.9M

160m2

BRANDUR GUNNARSSON

VEGHÚS 31, ÍBÚÐ 503
VERÐ:

41.9M

ÍBÚÐ

VERÐ:
897 1401

125.9M

3 herb.

101 REYKJAVÍK
173.3m2

LAUS STRAX.

STÆÐI Í BÍLASKÝLI - 5. HÆÐ.
BRANDUR GUNNARSSON

897 1401

Opið hús Laug. 1. sept. frá kl. 13:30-14:00

Opið hús Laug. 1. sept. frá kl. 14:30-15:00

FJÖLBÝLISHÚS

VATNSTÍGUR 20-22

112 REYKJAVÍK

3 herbergja

105.6m2

Stæði í bílageymslu - 5. hæð
GUNNLAUGUR ÞRÁINSSON

844 6447

SÓLVALLAGATA 82 - ÍBÚÐ 206
FJÖLBÝLISHÚS

VERÐ:

52.9M

3 herb.

89.5m2

SAFAMÝRI 67
ÍBÚÐ

108 REYKJAVÍK
5-6 herb.

1. HÆÐ.

FALLEG HÆÐ - BÍLSKÚR.

VERÐ:

74.9M

168.5m2

897 1401

BRANDUR GUNNARSSON

Opið hús Mið. 5. sept. frá kl. 18:00-18:30

101 REYKJAVÍK
Góð íbúð í lyftuhúsi

með stæði í bílgeymslu.
GUNNLAUGUR ÞRÁINSSON

HRAUNBÆR 81
PARHÚS

VERÐ:
844 6447

Opið hús Sun. 2. sept. milli kl. 13:00-14:00

68.9M

110 REYKJAVÍK
7 herbergi

162m2

Parhús á einni hæð með bílskúr
GUNNLAUGUR 844 6447 | ÚLFAR 897 9030

Opið hús Mið. 5. sept. frá kl. 17:00-17:30

KÓPAVOGSBRÚN 2-4
Fjölbýlishús

VERÐ FRÁ:

95M

Stærð: 168.6m2

200 KÓPAVOGUR
Til afhendingar strax

Lyfta og stór stæði í bílageymslu
BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON

660 4777

RITUHÓLAR 7
EINBÝLISHÚS

VERÐ:

94.9M

111 REYKJAVÍK
7 herbergi

247.3m2

Einstök staðsetning og útsýni.
GUNNLAUGUR 844 6447 | ÚLFAR 897 9030

FRAKKASTÍGSREITUR
Nýjar hágæða íbúðir í 101 Reykjavík.
Metnaðarfull hönnun íbúðarhúsnæðis
á þessum einstaka stað í miðborg Reykjavíkur.
67 íbúðir og verslanir/veitingastaðir á
jarðhæðum við Frakkarstíg og Hverﬁsgötu.
Stæði í bílgeymslu hússins fylgja
sumum íbúðunum.

NÁNARI UPPLÝSINGAR
STÆRÐ FRÁ:

VERÐ FRÁ:

56.5-178.3m2

43.9M

Gunnlaugur
Þráinsson

Böðvar
Sigurbjörnsson

löggiltur fasteignasali Lögg. fasteignasali
Opið hús Sun. 2. sept. frá kl. 17:00-17:30

BRÖNDUHVISL 81

110 REYKJAVÍK

MÝRARGATA 26 ÍBÚÐ 209

101 REYKJAVÍK

HÁALEITISBRAUT 18

EINBÝLISHÚS

286.7m2

ÍBÚÐ

VERÐ:

EINBÝLISHÚS MEÐ AUKA ÍBÚÐ.

VERÐ:

STÆÐI Í BÍLAHÚSI - LAUS VIÐ KAUPSAMNING

87.9M

GUNNLAUGUR 844 6447 | ÚLFAR 897 9030

87.9M

VERÐ:

GUNNLAUGUR 844 6447 | ÚLFAR 897 9030

48.5M

5 herbergi

154.4m2

FJÖLBÝLI

105 REYKJAVÍK
132.8m2

4 herbergi

GOTT SKIPULAG - BÍLSKÚR FYLGIR.
777 2882

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR

JAÐARLEITI 2-6

103 REYKJAVÍK

Metnaðarfull hönnun íbúðarhúsnæðis á þessum
einstaka stað í miðborg Reykjavíkur.

Flott rað
ðhús á fallegum útsýnisstað í Mosfellsbæ
æ
Sjón er sög
gu ríkari – Laxatung
ga 36 til 54 - Tilbúin til afhending
gar

OPIÐ
HÚS

Húsin verða afhent rúmlega fokheld að innan og fullbúin að utan.
Verð 54,9 til 57,9 mkr.
6 herbergja hús. 4 til 5 svefnherbergi. 1 til 2 stofur. 2 baðherbergi. Möguleiki að gera auka íbúðarrými á neðri hæð.
Stærðir 203,4 til 204,6 m2. Húsin eru vönduð, byggð úr steyptum einingum með dökkum steinsalla og hallandi hefðbundnu
þaki klætt með bárujárni
þ
j
fyrir
y íslenskar aðstæður. Húsin eru tilbúin til afhendingar.
Nánari upplýsingar má fá hjá eftirtöldum fasteignasölum:
Landmark leiðir þ
þig
g heim!

Opið hús
Halla Unnur Helgadóttir
Helgadóttir, lögg
lögg. fast
fast. ss.659
659 4044

sunnudaginn 2. sept.
frá 14.00 til 14.30

Þórey Ólafsdóttir, lögg. fast. s.663 2300

Grensásvegur 13 - 108 Reykjavík
Sími 570 4800 - gimli.is - gimli@gimli.is

Hlíðasmári 2,, 201 Kópavogur.
p
g

Elín Urður s: 690 2602

Þórarinn S: 7 700 309

Sími 512 4900 - landmark.is

("3"503(* ("3"#
4ÓNJ]HBSEBUPSH!HBSEBUPSHJT]XXXHBSEBUPSHJT

3BHOBS(ØS§BSTPO
SBHOBS!HBSEBUPSHJT
T

4JHVS§VS5ZSmOHTTPO
TJHVSEVS!HBSEBUPSHJT
T

)BSBMEVS#KÚSOTTPO
IBSBMEVS!HBSEBUPSHJT
T

4UFJOBS4+ØOTTPO
TUFJOBS!HBSEBUPSHJT
T

+""3-&*5*t3&:,+"7¶,

#0"*/( ,»1"70(*

5*-"')&/%*/("3453"9'6--#Á/"3¶#Á*3

5*-"')&/%*/("3453"9'6--#Á/"3¶#Á*3

4½-64Å/*/(

4VOOVEBHJOOTFQUFNCFSGSÈLM

4½-64Å/*/(

4VOOVEBHJOOTFQUFNCFSGSÈLM

(BS§BUPSHFJHOBNJ§MVOLZOOJSUJMTÚMV
OâUUMZGUVIÞTWJ§+B§BSMFJUJ

(BS§BUPSHFJHOBNJ§MVOLZOOJSUJMTÚMVOâUUMZGUVIÞT
NF§TU§VNÓCÓMHFZNTMVWJ§#P§B¢JOH

¶CÞ§JSOBSFSVUJMCÞOBSUJMBGIFOEJOHBSPHFSV¢SGVMMCÞOBSNF§HØMGFGOVN 
HMVHHBUKÚMEVN MKØTVNPHTWBMBMPLVOVN

5JMTÚMVHMTJMFHBSOâKBGVMMCÞOBSKBIFSCFSHKBÓCÞ§JSNF§TU§JÓCÓMHFZNTMV
¶CÞ§JSOBSFSVGVMMCÞOBSNF§HØMGFGOVN HMVHHBUKÚMEVN ÓTTLÈQPHVQQ¢WPUUBWÏM
4UVUUÓ¢KØOVTUVNJ§TUÚ§%BTWJ§#P§B¢JOH
"MMBSOÈOBSJVQQMâTJOHBSWFJUUBSÈTLSJGTUPGVÓT

KBIFSCFSHKBÓCÞ§JSTUS§JS  GNWFS§  N
KBIFSCFSHKBÓCÞ§JSTUS§JS o GNWFS§ o N
SBIFSCFSHKBÓCÞ§TUS§ GNWFS§ N

4US§JSGSÈGNUJMGNWFS§GSÈN
1FOUIPVTFÓCÞ§GNNF§¢BLTWÚMVNWFS§N

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

GRENSÁSVEGUR 11

SÍMI 588 9090

GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR Í HJARTA REYKJAVÍKUR

OPIÐ HÚS

LAUGARDAGINN 1. SEPTEMBER
MILLI KL. 13.00 OG 14.00

Höfðatorg
BRÍETARTÚN 9-11 / 105 REYKJAVÍK
Innri hönnun íbúðanna skapar hlýtt og notalegt umhverfi. Íbúðirnar eru bjartar
með stórum gluggum, ljósum veggjum og gólfhita sem veitir góðan yl á köldum
dögum

DÆMI:
2ja herb. verð frá 41,9 millj. / stærð frá 59,7 fm
3ja herb. verð frá 58,9 millj. / stærð frá 97,7 fm
4ra herb. verð frá 75,9 millj. / stærð frá 130,4 fm

SÖLUMENN OKKAR

Þórarinn M. Friðgeirsson
löggiltur fasteignasali
thorarinn@eignamidlun.is
Sími 899 1882

Daði Hafþórsson
löggiltur fasteignasali
dadi@eignamidlun.is
Sími 824 9096

Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali
kjartan@eignamidlun.is
Sími 824 9093

Hreiðar Levy Guðmundsson
nemi til lögg. fasteignasala
hreidar@eignamidlun.is
Sími 661 6021

OPIÐ HÚS

3. sept 17:30 – 18:00

Hrannarstígur 3

Álftaland 7

101 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 100 fm

108 REYKJAVÍK
FJÖLBÝLI

HERB:

4

STÆRÐ: 181 fm

)DOOHJKßtHLQVW|NXK~VLE\JJWiULß0,NLOORIWKß
Eignin er mikið endurnýjuð, búið að setja gólfhita,
steypuviðgera og mála hús að utan sem innan, skipta um
UDIPDJQVW|µXRJGUDJDt

Heyrumst

Hannes 699 5008

64.900.000

Löggiltur fasteignasali

Löggiltur fasteignasali

Aratún 7

Auðnukór 9

210 GARÐABÆR

6

74.900.000

203 KÓPAVOGUR
EINBÝLI

HERB:

6

STÆRÐ: 455 fm

Fallegt einbýlishús á einni hæð teiknað af
Kjartani Sveinssyni. Einstaklega fallegur afgirtur
garður með ca 70 fm timburverönd og
skjólveggjum í suðvestur.

EINBÝLI

HERB:

9

Algjörlega einstakt hús með sérstaklega fallegu
útsýni. Mjög vel staðsett innst í botnlanga.
Mjög vönduð tæki. Granít borðplötur, instabus
UDIPDJQVNHU´

Heyrumst

Heyrumst

Hannes 699 5008

Hannes 699 5008

74.900.000

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

HERB:

Heyrumst

Hannes 699 5008

STÆRÐ: 138 fm

FJÖLBÝLI

Einstök og nánast alveg endurnýjuð íbúð á
efstu hæð með mjög fallegu útsýni ásamt
bílskúr.Eignin er á tveimur hæðum og
endurhönnuð af Rut Káradóttur.

TILBOÐ

Löggiltur fasteignasali

4. sept 17:30 – 18:30

Þrjár íbúðir eftir

Tangabryggja 18
110 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 93,9-115,8 fm FJÖLBÝLI

HERB: 3-5

Öllum íbúðum fylgir bílastæði í lokaðri bílageymslu. Íbúðir
eru afhentar með gólfefnum á öllum rýmum, einnig
fylgir helluborð, blástursofn með kjöthitamæli,
innbyggður ísskápur og uppþvottavél. Afhent við kaups.

Heyrumst

Halldór 618 9999

54.9 - 57.9 M

Löggiltur fasteignasali

Mosagata 16-18
210 GARÐABÆR
STÆRÐ: 227 fm

PARHÚS

HERB:

7

LIND fasteignasala kynnir:
Vel hannað og reisulegt parhús í sunnanverðu
Urriðaholts í Garðabæ.
Húsið eru alls 227 fm á tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr.
Eignin er öll hin glæsilegasta og vel skipulögð
með aukinni lofthæð allt að 3,8 metrum og
einstöku útsýni. Mikið er lagt í lýsingu hússins
en innfelld lýsing í loftum og útilýsing er
meðfram húsinu.
Eignin afhendist fullbúin að utan, og rúmlega
tilbúin til innréttingar að innanverðu, bílastæði
hellulagt með hitalögni eða skv. skilalýsingu
verktaka.
Heyrumst

Bryndís 616 8985
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

TILBOÐ

Suðurgata 6
580 SIGLUFJÖRÐUR
STÆRÐ: 498 fm VERSLUNAR/ÍBÚÐARHÚSN.
Reisulegt verslunar og íbúðarhúsnæði við Suðurgötu 6,
beint á móti Ráðhústorgi í miðbæ Siglufjarðar.
6DPNYPWVNUiQLQJXHUELUWµDWDUPiOHLJQDULQQDU
IPPHß´PPHLJQDUKOXWXPPHßVDPDIDVWDQ~PHUL

Heyrumst

Bryndís 616 8985
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

TILBOÐ

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

4. sept 17:30 – 18:00

4. sept 18:30 – 19:00

Tunguvegur 50

Gvendargeisli 110

108 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 106,9 fm

113 REYKJAVÍK
FJÖLBÝLI

HERB:

4

STÆRÐ: 296,7 fm

Fallegt og vel skipulagt raðhús við Tunguveg
50 í Reykjavík. Sérmerkt bílastæði fylgir
eigninni.

EINBÝLI

Heyrumst

6

Heyrumst

Gunnar 699 3702

Gunnar 699 3702

49.900.000

Löggiltur fasteignasali

Glitvellir 34

4. sept 18:00 – 18:30

Hjallaland 2

221 HAFNARFJÖRÐUR
STÆRÐ: 215,1 fm

115.000.000

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

EINBÝLI

108 REYKJAVÍK
HERB:

7

Fallegt einbýlishús sem búið er að breyta í tvær íbúðir,
báðar með sérinngang. Vandaðar innréttingar, hátt til
lofts með innfelldri lýsingu, gólfhiti í húsinu, sérsmíðaðar
innréttingar í eldhúsi ásamt Quartz borðplötum.

Heyrumst

STÆRÐ: 219,3 fm

RAÐHÚS

HERB:

7

Fallegt og mikið endurnýjað endaraðhús á tveimur
hæðum sem hefur fengið gott viðhald í gegnum árin.
Fjögur svefnherbergi, möguleiki að bæta við tveimur í
viðbót. Rúmgóð og björt stofa.

Heyrumst

Magnús 699 2010

79.900.000

Magnús 699 2010

Löggiltur fasteignasali

Löggiltur fasteignasali

Dalakur 4

Dalshraun 11

210 GARÐABÆR
STÆRÐ: 261 fm

99.000.000

220 HAFNARFJÖRÐUR
EINBÝLI

HERB:

6

Stórglæsilegt einbýlishús á einni hæð með mikilli lofthæð
í Akralandinu í Garðabæ. Stór harðviðarverönd til suðurs
með steyptum veggjum í kring. Afhendist rúmlega
tilbúið til innréttinga.

Heyrumst

Stefán

HERB:

Stórglæsilegt 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: 108,1 fm

IÐNAÐARBIL HERB:

3

Iðnaðarbil innréttað sem íbúð auk bílskúrs.
Nýlega endurnýjað að mestu að innan og
húseign í góðu ástandi. Íbúð skiptist í tvö svefnherbergi, stofu, eldhús og baðherbergi.
Heyrumst

892 9966

116.900.000

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Stefán 892 9966

34.900.000

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Vogatunga 105 og 111
270 MOSFELLSBÆ
STÆRÐ: 236,7 fm

RAÐHÚS

HERB:

6

LIND fasteignasala kynnir:
Sex herbergja raðhús á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr
að Vogatungu 105 og 111 í
Mosfellsbæ. Fimm svefnherbergi og
tvö baðherbergi.
Húsin afhendast á byggingastigi
5 - tilbúið til innréttinga en fullbúið
að utan með grófjafnaðri lóð. Eignin
er til afhendingar við kaupsamning.
Húsin eru steinsteypt, byggð úr
vottuðum forsteyptum
samlokueiningum frá Smellinn.
Útveggir eru steinaðir og sléttir að
hluta.

62.900.000
Heyrumst

Stefán Jarl Martin
Löggiltur leigumiðlari
Sölufulltrúi

892 9966
stefan@fastlind.is
Heyrumst

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali
Sölustjóri

699 5008
hannes@fastlind.is

VIÐ KYNNUM

Álalind 14

Hlíðasmári 6 201 Kópavogur
510 7900
www.FASTLIND.is

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.
63.9 m kr.

203

133

Já

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

SÖLUSÝNINGAR:

404

76,2

Nei

SELD

Laugardaginn 1. september
kl. 16.00-16.30
Sunnudaginn 2. september
kl. 14.00-14.30

501

75,9

Já

SELD

502

130

Já

64.4 m kr.
65.5 m kr.

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

503

134

Já

504

76,5

Já

SELD

601

74,9

Já

SELD

602

130

Já

SELD

603

137

Já

SELD

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

Lokuð og upphituð bílageymsla,
stórar svalir með lokuðu svalaskýli.

802

130

Já

68.9 m kr.

803

137

Já

SELD

804

77,4

Já

SELD

Fullbúnar sýningaríbúðir til sýnis.

901

75,6

Já

SELD

902

130

Já

SELD

903

139

Já

SELD

904

78,1

Já

48.9 m kr.

1001

75,7

Já

1002

131

Já

81.8 m kr.

1003

139

Já

83.8 m kr.

1004

77,4

Já

55.5 m kr.

Áætluð afhending október 2018.
Stærðir 75-139 fm
Tvær lyft
f ur
Stæði í bílageymslu

SELD

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

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA
Stef
t fán
Jarll Martin

Lögg. leigumiðlari

892 9966
stefa
f n@fa
f stlind.is

Þorsteinn
Yngvason

Kristj
t án
Þórir Hauks
k son

Lögg. fasteignasali

Lögg. fasteignasali

696 0226

696 1122

thorsteinn@fa
f stlind.is

kristjan@fa
f stlind.is

Hannes
Ste
t indórsson

Lögg. fasteignasali

699 5008
hannes@fa
f stlind.is

LIND Fasteignasala

Uppspretta
ánægjulegra
viðskipta

