
Ertu leiðtogi 
sem mótar 
umhverfið?

Við leitum að framtíðarfólki í stjórnendateymi ON
Nú eru spennandi tímar í vændum hjá Orku náttúrunnar og við leitum að þremur leiðtogum í framkvæmdastjórn 
til að vera hluti af lausninni og móta framtíðina með okkur. Verkefni framkvæmdastjórnar ON kalla eftir 
einstaklingum sem búa yfir frumkvæði, leiðtogahæfni, umhyggju og umbótavilja. Einstaklingum með styrk  
til að marka stefnu fyrirtækisins og leiða hóp framúrskarandi fagfólks með brennandi áhuga á þróun viðskipta  
í samkeppnisumhverfi, góðri þjónustu, umhverfismálum og ábyrgri nýtingu náttúruauðlinda.

 Ef þetta kveikir á ON takkanum hjá þér viljum við heyra frá þér.

Öll eru hvött til að sækja um störfin, óháð kyni.
Umsóknarfrestur er til og með 31. mars 2019. 

Sótt er um á ráðningavef ON, on.is/framtidin 
þar sem finna má nánari upplýsingar.

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Þjónustusími allan sólarhringinn: 591 2700 · www.on.is
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Mannauðs- og rekstrarstjóri

Capacent — leiðir til árangurs

Héraðsdómur Reykjavíkur 
er einn 8 héraðsdómstóla 
landsins. Hann er með 
aðsetur við Lækjartorg í 
Reykjavík. Meðal verkefna 
dómstólsins er að leysa úr 
öllum þeim sakamálum og 
einkamálum sem til hans er 
beint. Úrlausnum hans verður 
skotið til áfrýjunardómstigs. 
Hjá dómstólnum starfa 
52 starfsmenn, sem eru 
héraðsdómarar, löglærðir 
aðstoðarmenn, dómritarar og 
annað starfsfólk. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/13161 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólapróf sem nýtist í starfinu, framhaldsmenntun á 
sviði mannauðsmála er kostur.
Reynsla af stjórnun og rekstri.
Þekking og reynsla af breytingastjórnun er kostur. 
Góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni til að tjá sig í 
ræðu og riti.
Leiðtogahæfni, frumkvæði og metnaður til að ná árangri í 
starfi.
Teymishugsun, samstarfsvilji ásamt lipurð í samskiptum.
Góðir skipulagshæfileikar, sveigjanleiki og víðsýni.

·

·
·
·

·

·
·

·
·
·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur

1. apríl 

Meðal helstu verkefna sem þar eru unnin eru:
Aðstoð við rekstur dómsmála.
Fjármál og bókhald.
Mannauðsmál.
Gæða- og öryggismál.
Umbótaverkefni og þróun.
Húsnæði og aðstaða.
Samskipti og samstarf við dómstólasýslu og aðra 
opinbera aðila.

Héraðsdómur Reykjavíkur óskar eftir að ráða mannauðs- og rekstrarstjóra til starfa.  
 
Mannauðs- og rekstrarstjóri vinnur að stefnumótun og áætlanagerð í samstarfi við dómstjóra. Viðkomandi hefur 
yfirumsjón með daglegum rekstri og leiðir starfið á skrifstofu dómstólsins. 

Umsóknir vegna beggja starfa óskast sendar ásamt ferilskrá 
á netfangið: atvinna@rannsokn.is fyrir 26. mars 2019.

Frekari upplýsingar veitir: Eva Sveinsdóttir í síma 520 2800. www.rannsokn.is

  

Móttaka þátttakenda í Alzheimer lyfjarannsókn.

Úrvinnsla, mat og eftirfylgd með þátttakendum í lyfjarannsókninni.

Framkvæmd og umsjón klínískra prófa í Heilsurannsókn ÍE.

Ráðgjöf til þátttakenda um niðurstöður mælinga.

SálfræðingurLæknir

Störf í boði

Meðal verkefna er vinna við Heilsurannsókn ÍE (www.heilsurannsokn.is) 

og við Alzheimer lyfjarannsókn sem nú fer fram.

Þjónustumiðstöð rannsóknaverkefna annast klínískan 
hluta erfðafræðirannsókna Íslenskrar erfðagreiningar

Starfslýsing

• 

•

•

• 

•

•

•  

Íslenskt lækningaleyfi     

Reynsla af vísindavinnu er kostur

Góð íslenskukunnátta

Hæfniskröfur

Hæfniskröfur:

Starfslýsing  
Gagnasöfnun í rannsóknum sem meðal annars fela í sér 

taugasálfræðilegar prófanir, klínískt mat á geðheilsu og greind.

•

• 

•

•

Meistararapróf í klínískri sálfræði.

Þekking af geðröskunum og reynsla af taugasálfræðilegum 

prófum og greindarprófum er kostur.

Reynsla af rannsóknarumhverfi er kostur.

Góð íslenskukunnátta 
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Capacent – leiðir til árangurs

Leiðtogi í 
upplýsingatækni

Reykjavíkurborg leitar því að öflugum og reynslumiklum leiðtoga í starf 
upplýsingatæknistjóra á nýju sviði þjónustu og nýsköpunar. Viðkomandi 
þarf að hafa skýra sýn á nútíma upplýsingatækni og hlutverk hennar sem 
lykileiningar í stafrænni umbreytingu Reykjavíkurborgar.

Verkefni á sviði upplýsingatækni og stafrænnar 
umbreytingar hjá Reykjavíkurborg eru í mótun og 
hefur viðkomandi tækifæri til að koma að mótun og 
framtíðarskipulagi upplýsingatæknimála borgarinnar.

Helstu verkefni:
•	 Leiða	stefnumörkun	upplýsingatæknireksturs.	
•	 Þróun	og		skipulagning	á	verklagi	einingarinnar.
•	 Daglegur	rekstur	og	stjórnun.
•	 Samstarf	við	svið	og	stofnanir	borgarinnar	um		 	
	 upplýsingatæknimál.
•	 Áætlanagerð	og	eftirfylgni.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
•	 Háskólamenntun	eða	önnur	menntun	sem	nýtist	í	starfi.
•	 Stjórnunarreynsla	og	reynsla	af	samningagerð.	
•	 Yfirgripsmikil	reynsla	af	verkefnastýringu	og		 	 	
	 breytingastjórnun.	
•	 Víðtæk	upplýsingatækniyfirsýn.
•	 Leiðtogahæfileikar	og	rík	aðlögunarhæfni.
•	 Rík	þjónustulund,	frumkvæði	og	drifkraftur.	
•	 Góð	kunnátta	í	íslensku,	ensku	og	Norðurlandamáli.

Þjónustu-	og	nýsköpunarsvið	leiðir	m.a.	þróun	og	þjónustu	í	upplýsingatækni	hjá	
Reykjavíkurborg	með	það	að	leiðarljósi	að	tryggja	notendum	bestu	og	hagkvæmustu	
lausnirnar	til	að	ná	hámarks	árangri.	Reykjavíkurborg	rekur	eina	umfangsmestu	
upplýsingatækniþjónustu	landsins,	með	þúsundum	útstöðva	á	rúmlega	þrjúhundruð	
starfsstöðvum.	Notendur	upplýsingatæknilausna	eru	öll	svið	og	skrifstofur	
Reykjavíkurborgar,	flestir	íbúar	borgarinnar	sem	og	fyrirtæki	og	atvinnulíf.

Umsóknarfrestur er til og með 1. apríl n.k.

Framundan eru spennandi tímar í starfsemi og þjónustu 
borgarinnar og mun upplýsingatækni hafa þar mikilvægu 
hlutverki að gegna. 

Upplýsingar	og	umsókn: Capacent.com/s/13155

Stjórnandi gestaupplifunar

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/13164 

Hæfniskröfur:
A.m.k. tveggja ára reynsla af stjórnun í sambærilegu starfi, t.d. 

gestamóttöku eða þjónustu.

Reynsla af því að byggja upp jákvæða stemmingu innan hóps.

Góð samskiptahæfni og geta til að vinna í stjórnendateymi. 

Hæfni til að miðla upplýsingum.

Geta til að leggja áherslu á hámarks árangur í samskiptum og 

ákvarðanatöku.

Reynsla af stjórnun starfsmanna og geta til að takast á við 

áskoranir sem því fylgir. 

Góð þekking á Microsoft forritum (Excel, Word og Powerpoint) 

til þess að geta gert áætlanir, kynningar og skýrslur.

Frammúrskarandi skipulagshæfileikar.

Umsóknarfrestur til og með

24. mars 

Hlutverk og helstu verkefni:
Byggja upp og viðhalda góðri gestaupplifun í samvinnu við 

aðra stjórnendur.

Leiða með gildi fyrirtækisins að leiðarljósi það teymi 

starfsmanna sem sinnir móttöku hópa.

Þátttaka í mótun á menningu FlyOver Iceland ásamt öðrum í 

stjórnendateyminu.

Starfsmannastjórnun, t.a.m. ráðningar, þjálfun, vaktaskipulag, 

tímaskráning og áætlanir.

Skipulagning og markmiðasetning.

Aðgerðir til að uppfylla væntingar og hámarka ánægju 

viðskiptavina.

FlyOver Iceland leitar að öflugum stjórnanda til að hafa umsjón með gestaupplifun fyrirtækisins. 
 
Stjórnandi gestaupplifunar er lykilaðili í samhentu stjórnendateymi fyrirtækisins og gegnir mikilvægu hlutverki leiðtoga þeirra 
starfsmanna sem annast þjónustu við gesti FlyOver Iceland. Viðkomandi vinnur í nánu samstarfi við framkvæmdastjóra, 
rekstrarstjóra og tæknistjóra sem ásamt öðrum lykilstarfsmönnum bera sameiginlega ábyrgð á vexti og þróun þessa einstaka 
verkefnis. Stjórnandi gestaupplifunar er andlit FlyOver Iceland en mikil áhersla er lögð á að viðkomandi miðli sýn, markmiðum 
og gildum fyrirtækisins af metnaði til gesta og starfsmanna.

Capacent – leiðir til árangurs

FlyOver Iceland er í eigu Esja 

Attraction en stærsti hluthafi 

félagsins er Viad Corp. sem 

starfrækir samskonar 7D 

kvikmyndahús í Ameríku 

og Kanada. Fyrirtækið 

sérhæfir sig í einstakri 

upplifun fyrir þá sem vilja 

fljúga yfir Ísland og njóta 

náttúrunnar á ógleymanlegan 

og raunverulegan hátt. 

Sérhönnuð 2700 fermetra 

bygging við Fiskislóð í 

Reykjavík mun hýsa þessa 

einstöku upplifun. Auk flugsins 

verða tvær minni sýningar í 

húsinu sem gera menningu og 

sögu Íslands hátt undir höfði. 

 

Nánari upplýsingar á         

www.flyovericeland.is

·

·
·
·
·

·

·

·

·

·

·

·

·
·
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Suðurlandsbraut 30, 108 Reykjavík   /   558 8000   /   korta@korta.is   /   korta.is

KORTA er þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í greiðslumiðlun og -lausnum.  

Við bjóðum upp á færsluhirðingu fyrir söluaðila á Íslandi og í öðrum ríkjum Evrópu  

ásamt því að sinna alhliða greiðsluþjónustu fyrir söluaðila. Þar á meðal eru snertilaus og  

hefðbundin posaviðskipti, tengingar við kassakerfi, boðgreiðslur og aðrar áskriftarlausnir,  

sem og tengingar við vefsíður.  KORTA starfar á grundvelli leyfis frá Fjármálaeftirlitinu sem 

greiðslustofnun og er fullgildur aðili að Visa og Mastercard.

Um er að ræða fullt starf. Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. Umsókn skal  

fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem umsækjandi gerir grein fyrir ástæðu umsóknar  

og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu.

VIÐSKIPTASTJÓRI
KORTA LEITAR EFTIR KRAFTMIKLUM
OG DRÍFANDI VIÐSKIPTASTJÓRA

Menntunar- og hæfniskröfur

››› Háskólamenntun sem nýtist í starfi er kostur

››› Reynsla af markaðsstarfi og sölu æskileg 

››› Reynsla af störfum í færsluhirðingu eða 

 á fjármálamarkaði æskileg

››› Þjónustulund, frumkvæði, drifkraftur 

 og jákvæðni

››› Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum

››› Greiningarhæfni og tölvulæsi

››› Gott vald á íslensku og ensku

Starfssvið

››› Markaðssetning og sala á færsluhirðingu

››› Þjónusta og samskipti við viðskiptavini

››› Viðskiptaþróun og greining vaxtatækifæra

Nánari upplýsingar veitir Garðar Stefánsson, fram-

kvæmdastjóri viðskiptasviðs KORTA hjá gst@korta.is 

Umsóknarfrestur er til og með 25. mars 2019.

Umsóknir sendast á netfangið vidskiptastjori@korta.is

Stöðvarstjóri (Bakki í Ölfusi)

Laxar Fiskeldi ehf. er fyrirtæki sem 
stundar laxeldi á Íslandi. Fyrirtækið er að 
meirihluta í eigu Måsøval Eiendom, sem 
er norskt fjölskyldufyrirtæki sem hefur 
45 ára reynslu af laxeldi. 

Fyrirtækið rekur tvær seiðaeldisstöðvar 
að Bakka og Fiskalóni í Ölfusi auk 
þess sem landstöð er starfrækt í 
Þorlákshöfn. Auk þess eru Laxar Fiskeldi 
með sjókvíaeldi í Reyðarfirði þar sem 
fyrirtækið hefur leyfi til að framleiða 
allt að 9.000 tonn af laxi í sjókvíum 
á þremur stöðum en fyrirhuguð 
framleiðsla félagsins á Austfjörðum til 
lengri tíma litið mun nema um 25.000 
tonnum.

Nánari upplýsingar veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 
512 1225 og einnig Jóhannes Sigurðsson framleiðslustjóri seiðaeldis í síma 837-5750. Umsóknarfrestur er til og með 1. apríl 
2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf, þar sem 
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi í starfið. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	Reynsla	af	fiskeldi.	Reynsla	af	seiðaeldi	
er	kostur

•	Menntun	sem	nýtist	í	starfi,	helst	í	
fiskeldisfræðum

•	Stjórnunarreynsla	er	æskileg

•	Frumkvæði	og	drifkraftur
•	Skipulags-	og	samskiptahæfni

Helstu viðfangsefni:

•	Ber	ábyrgð	á	tæknilegum	og	daglegum	rekstri	
stöðvarinnar

•	Tryggir	líffræðilegan	grundvöll	og	fiskivelferð	
stöðvarinnar

•	Skipuleggur	og	fylgir	eftir	eldisverkefnum	og	
viðhaldi

•	Tryggir	innra	eftirlit,	gæða-,	öryggis-	og	
umhverfisstjórnun	stöðvarinnar

•	Ber	ábyrgð	á	eldisrekstri	og	árangri
•	Starfsmannahald	og	þjálfun	starfsmanna
•	Skýrslugerð	og	skráningar

Laxar	Fiskeldi	óskar	eftir	að	ráða	stöðvarstjóra	á	Bakka	í	Ölfusi.	Leitað	er	að	skipulögðum	og	
úrræðagóðum	einstaklingi	sem	gerir	skýrar	væntingar	til	starfsmanna	sinna,	byggir	upp	traust	og	fær	
þá	með	sér.	Æskilegt	er	að	viðkomandi	búi	í	innan	við	15	mínútna	fjarlægð	frá	stöðinni	og	geti	hafið	
störf	sem	fyrst.	Starfsemi	stöðvarinnar	er	á	vöktum.	

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

Nánari upplýsingar um fyrirtækið 
má finna á www.laxar.is



 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Kaupfélag Borgfirðinga leitar að verslunarstjórum í tvær stöður; verslunarstjóra í búrekstrardeild Kaupfélags 
Borgfirðinga í Borgarnesi og verslunarstjóra veitingastaðar Kaupfélags Borgfirðinga í Borgarnesi. 

KAUPFÉLAG BORGFIRÐINGA - VERSLUNARSTJÓRAR

VERSLUNARSTJÓRI VEITINGASTAÐAR

Starfslýsing
• Ábyrgð á rekstri verslunar

• Birgðastýring og kostnaðareftirlit

• Dagleg stjórnun og starfsmannahald

• Samskipti og þjónusta við viðskiptavini

• Samskipti við erlenda birgja

•  Ábyrgð á útliti verslunar og framsetningu

• Ábyrgð á að sölu- og þjónustumarkmið náist

• Þátttaka í áætlanagerð og framkvæmd áætlana

Starfslýsing
• Þátttaka í stefnumótun veitingastaðar

• Ábyrgð á rekstri veitingastaðar

• Birgðastýring og kostnaðareftirlit

•  Dagleg stjórnun og starfsmannahald

•  Samskipti og þjónusta við viðskiptavini

•  Ábyrgð á útliti veitingastaðar og framsetningu

• Ábyrgð á að sölu- og þjónustumarkmið náist

• Þátttaka í áætlanagerð og framkvæmd áætlana

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun á sviði viðskiptafræði eða verslunar- og/eða veitingastjórnunar er kostur

• Reynsla af stjórnunarstörfum og mannaforráðum 

• Leiðtogahæfileikar

• Reynsla af verslunar- og/eða veitingastörfum er kostur 

•  Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð ásamt skilningi á rekstri

• Tölvukunnátta til að leysa dagleg verkefni í Office

• Framúrskarandi samskiptahæfileikar og þjónustulund

•  Frumkvæði og árangursdrifni

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun á sviði landbúnaðar, viðskiptafræði eða verslunarstjórnunar er kostur

• Reynsla af stjórnunarstörfum og mannaforráðum 

•  Leiðtogahæfileikar

•  Reynsla af verslunarstörfum er kostur 

• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð ásamt skilningi á rekstri

•  Tölvukunnátta til að leysa dagleg verkefni í Office og DK

• Framúrskarandi samskiptahæfileikar og þjónustulund

• Tungumálakunnátta, a.m.k. enska og eitt Norðurlandamál æskileg

• Frumkvæði og árangursdrifni

Kaupfélag Borgfirðinga rekur eina verslunardeild, Búrekstrardeild ásamt rekstri fasteigna. Þar eru til sölu ýmsar 
rekstrarvörur fyrir landbúnað og fleira. Vöruval og starfsemi er að mestu sniðið að þörfum bænda á félagssvæðinu, þó 
einnig sé horft til þjónustu við aðra m.a. sumarbústaðaeigendur á félagssvæðinu. Fljótlega mun Kaupfélag Borgfirðinga 
opna veitingastað þar sem boðið verður upp á hollar og góðar veitingar fyrir fólk á ferðinni.

VERSLUNARSTJÓRI BÚREKSTRARDEILDAR

Nánari upplýsingar veita:

Áslaug Kristinsdóttir, aslaug@hagvangur.is 

Yrsa Guðrún Þorvaldsdóttir, yrsa@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þurfa að fylgja umsóknum um störfin.

Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl nk.

Leikskólastjóri á Velli Reykjanesbæ
Í dag er laus staða skólastjóra á Velli í Reykjanesbæ. Skólastjóra
starfið er mjög skemmtilegt, fjölbreytt og þroskandi. Menning og 
andrúmsloft leikskólans einkennist af gleði, kærleika og mikilli sköpun.

Í dag er laus staða skólastjóra á Velli 
í Reykjanesbæ. Skólastjórastarfið 
er mjög skemmtilegt, fjölbreytt og 
þroskandi. Menning og andrúmsloft 
leikskólans einkennist af gleði, 
kærleika og mikilli sköpun.
Í hverjum skóla ber skólastjóri 
ábyrgð á fjórum viðmiðum:

• Gleði barna og ánægju foreldra 
• Starfsánægju starfsfólks 
• Gæði í fagstarfi 
• Góðum rekstri
Á Velli er frábært samstarfsfólk, 
góðir foreldrar og gæðin í starfi hafa 
aukist með hverju ári. Við hvetjum 
því alla sem hafa áhuga á að starfa 
sem skólastjóri að sækja um. 

Hæfniskröfur eru 
• Leikskólakennari 
•  Mikilvægt er að viðkomandi 

þekki hugmyndafræði Hjalla
stefnunnar og hafi löngun til 
að taka hana alla leið 

• Öll stjórnunarreynsla er mikilvæg 

Þá eru allir þeir eiginleikar í sam
skiptum sem við boðum í Hjalla
stefnunni öllum til framdráttar. Þið 
sem viljið sækja um starfið sendi 
fyrir 1. apríl umsókn með starfs
ferilskrá og stutt kynningarbréf þar 
sem kemur fram af hverju þér finnst 
þetta áhugavert starf og hvað þig 
langar að koma með í starfið. 

Hafir þú áhuga á að sækja um, farðu þá inn á vef skólans hjalli.hjalli.is og veldu 
Starfsumsókn. Nánari upplýsingar á thordis@hjalli.is eða síma 777 3008.La
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Safnahús Borgarfjarðar 
Bjarnarbraut 4-6, Borgarnesi 
 
Verkefnisstjóri óskast 
 

Umsóknarfrestur er til 4. apríl n.k. og er starfið auglýst til eins árs 
til að byrja með, með líkum á framtíðarráðningu. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.  
 
Sjá nánar á www.safnahus.is. 

Forstöðumaður
      mannauðs Arion banka Arion banki leitar að stefnumiðuðum stjórnanda með framúrskarandi leiðtogahæfni til að leiða 

öflugan hóp reynslumikilla sérfræðinga í mannauðsmálum og breytingastjórnun. Viðkomandi þarf 
að vera skipulagður og umbótadrifinn og hafa metnað til að ná árangri í starfi með það að leiðarljósi 
að gera betur í dag en í gær. Forstöðumaður mannauðs heyrir undir bankastjóra Arion banka.

Hlutverk mannauðsteymis Arion banka er að tengja saman fólk og lykilferla, með upplifun viðskipta-
vina að leiðarljósi. Innan deildarinnar starfar framsækinn og samstilltur hópur sérfræðinga með mikla 
þekkingu og reynslu. Helstu verkefni deildarinnar eru að veita stjórnendum og starfsfólki ráðgjöf og 
stuðning m.a. við ráðningar, starfsþróun, fræðslu og straumlínustjórnun. Einnig skipar mannauður 
stórt hlutverk þegar kemur að því að skapa jákvætt vinnuumhverfi og auka starfsánægju.

Arion banki atvinnaarionbanki.is

Hæfniskröfur

• Leiðtogahæfni, drifkraftur og samskiptafærni
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og gagn-
 rýnin hugsun 
• Stjórnunarreynsla
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking á sviði mannauðsmála er kostur
• Þekking á sviði straumlínustjórnunar er kostur
• Þekking á starfsemi fjármálafyrirtækja er kostur
• Framúrskarandi íslensku- og enskukunnátta   
 ásamt færni til að tjá sig í ræðu og riti

Starfssvið forstöðumanns mannauðs

• Dagleg stjórnun mannauðsteymis 
• Framfylgir mannauðs- og jafnréttisstefnum 
 bankans og tryggir að unnið sé í takt við þær 
• Hefur umsjón með kjaramálum/kjarasamningum 
 og ákvörðunum um kjör starfsmanna
• Yfirumsjón með verkefnum, drífur þau áfram 
 og ryður hindrunum úr vegi
• Skapar sterka liðsheild og tryggir að deildin 
 sé rétt mönnuð
• Mótar framtíðarsýn og leiðir þróun hópsins
• Setur markmið og tryggir að verkefni séu unnin 
 í samræmi við áherslur á hverjum tíma 
• Styður við framkvæmdastjórn bankans  
• Vinnur að bættu skipulagi, skilvirkni 
 og árangursstjórnun

Umsjón með ráðningu hefur Intellecta. Umsóknarfrestur er til og með 24. mars 2019. Umsókn óskast 
útfyllt á www.intellecta.is. Henni skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf. 

Nánari upplýsingar um starfið veita Þórður S. Óskarsson, thordur@intellecta.is og Thelma Kristín Kvaran, 
thelma@intellecta.is í síma 511 1225. Fullum trúnaði er heitið og umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin.

Árið 2015 fékk Arion banki jafnlaunavottun VR, fyrstur íslenskra banka. Með jafnlaunavottun er búið að 
koma upp stjórnkerfi sem tryggir að ákvarðanir í launamálum byggist á málefnalegum sjónarmiðum og 
feli ekki í sér kynbundna mismunun. Í kjölfar endurvottunar í september 2018 fékk Arion banki heimild 
til að nota jafnlaunamerkið, aftur fyrstur íslenskra banka. 

Forstöðumaður
      mannauðs Arion banka

 

Kærunefnd 
útlendingamála

Kærunefnd útlendingamála úrskurðar í 
málum sem til hennar eru kærð á grund-
velli laga um útlendinga nr. 80/2016. 
Langstærsti málaflokkur nefndarinnar 
varðar umsóknir um alþjóðlega vernd en 
nefndin úrskurðar einnig í dvalarleyfis-
málum og málum tengdum brottvísunum. 
Kærunefnd útlendingamála er metnaðar-
fullur vinnustaður með öflugt teymi starfs-
manna sem náð hefur verulegum árangri 
við að stytta málsmeðferðartíma. 
     
 Nefndin er að leita að einum til tveimur 
drífandi lögfræðingum.Starfið felst m.a. í 
að vinna með nefndinni við undirbúning og 
ritun úrskurða.
      
Frekari upplýsingar um stöðuna og 
hæfniskröfur má finna á starfatorgi 
(www.starfatorg.is) 
 
 

Leitar að einum til tveimur 
drífandi lögfræðingum.

ASKO hefur fært Norðmönnum matvörur fra árinu 1866 og telur í dag 3300 starfs-
menn. ASKO starfrækir 13 útibú víða um Noreg, Frá Lillesand i suðri til Tromsø í 
norðri. 

ASKO Rogland AS er leiðandi heildsölu- og dreifingarfyrirtæki með yfir  
5 milljarða veltu árlega.

Markaðurinn eru matvöruverslanir, birgjar, mötuneyti og veitingahús innan 
svæðissins frá Bømlo í norðri og allt til Moi i suðri. Fyrirtækið sjálft er staðsett í 
Skurve i Gjesdal (ca 30 mínútur fra Stavanger). 

Blundar ævintýraþráin í þér?  
Við óskum eftir íslenskum  
atvinnubílstjórum í sumar!

Við bjóðum: 
• Örugga vinnu frá 1.júní og út ágúst og jafnvel fasta vinnu 
   eftir sumarið
• Flug til Noregs (svo fremi sem unnið er út samningstíma) 
• Húsnæði til leigu, í göngufæri við fyrirtækið 
• Aðgang að æfingasal, squashsal og sauna
• Íslenskan tengilið

Hæfniskröfur: 
• Ökuréttindaflokkur C og CE (meiraprófið) 
• Vandvirkni, þjónustulipurð og snyrtimennska
• Reynsla
• Góð norsku/sænsku/dönsku -kunnátta eða mjög góð enska

Helstu verkefni:
• Lestun og losun 
• Dreifing á vörum til viðskiptavina 
• Að vera góður fulltrúi ASKO fyrir viðskiptavini 

Nánari upplýsingar veitir Sigrid Thors í síma 0047 95 55 17 17 

Áhugasamir sendi stutta ferilskrá ásamt nöfnum og síma- 
númerum til meðmælenda til: sigrid.thors@asko.no 

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

capacent.is

Við mönnum
stöðuna



Vegagerðin auglýsir eftir byggingarverkfræðingi eða 
byggingartæknifræðingi á hönnunardeild. Um er að 
ræða fullt starf, við hönnun umferðarmannvirkja. 
Á hönnunardeild vinna um 18 manns við ýmis hönnunar-, 
þróunar- og rannsóknarverkefni, sem tengjast umferðar-
mannvirkjum. 

Við erum að leita eftir verk- eða tæknifræðingi sem hefur 
áhuga á að takast á við krefjandi verkefni á sínu fagsviði 
frá frumstigum hönnunar til framkvæmda. Fjölmörg verk-
efni eru framundan varðandi uppbyggingu vegakerfisins 
á Íslandi. Um er að ræða spennandi starf við hönnun 
vega í krefjandi umhverfi, um fjallvegi, firði og í þéttbýli. 

Starfssvið
Vinna við hönnun vega, umsjón og þáttaka í þróun 
veghönnunarkerfa Vegagerðarinnar , verkefnastjórn 
hönnunar, umferðaröryggisrýni auk þátttöku í rann-
sóknarverkefnum tengdum umferðarmannvirkjum. 

Menntunar- og hæfniskröfur 
•  Byggingarverkfræðingur, M.Sc. eða byggingartækni-

fræðingur B.Sc
• Þekking og reynsla í notkun teikni- og hönnunarforrita
•  Þekking og reynsla í notkun Microstation og Inroads 

er kostur
• Reynsla af verkefnastjórnun er kostur
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu
• Frumkvæði og faglegur metnaður
• Skipulögð og öguð vinnubrögð í starfi
• Góð íslenskukunnátta
• Kunnátta í ensku og einhverju norðurlandamáli

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem  
hentar jafnt báðum kynjum. 

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og 
viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 1. april 2019.  
Umsóknir berist á netfangið starf@vegagerdin.is. 

Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt 
upplýsingum um þá menntun og hæfni sem gerð eru til 
starfsins, þar með talið menntunar- og starfsferilsskrá. 

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

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðmundur Valur 
Guðmundsson, forstöðumaður hönnunardeildar  
(gudmundur.v.gudmundsson@vegagerdin.is)  
í síma 522 1000.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

VEGHÖNNUN

Skólastjóri við  
Fellaskóla, Fellabæ

Staða skólastjóra við Fellaskóla, Fellabæ er laus til 
umsóknar frá og með næsta skólaári
Í Fellaskóla eru að jafnaði um 100 nemendur í 1. – 10. bekk 
og 27 starfsmenn. Lítils háttar samkennsla er í skólanum 
sem er vel mannaður réttindakennurum. Gott samstarf er 
með grunnskólunum þremur á Fljótsdals héraði.

Hæfniskröfur:
• Grunnskólakennaramenntun er skilyrði
• Framhaldsmenntun í stjórnun æskileg
• Reynsla af stjórnunarstörfum
• Færni í mannlegum samskiptum, metnaður, frumkvæði 

og skipulagshæfni

Allar frekari upplýsingar veitir Helga Guðmundsdóttir, 
fræðslustjóri Fljótsdalshéraðs í síma 4700 700 eða á netfanginu 
helga@egilsstadir.is.  Umsóknum með ferilskrá skal  
skila á skrifstofu Fljótsdalshéraðs, Lyngási 12,  
700 Egilsstöðum í síðasta lagi 5. apríl nk.

www.sidferdisgattin.is

SIÐFERÐISGÁTTIN

Eflir vellíðan á vinnustað
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Job.is

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Þú finnur draumastarfið á 

Heilbrigðisþjónusta

Þú finnur draumastarfið á 

Iðnaðarmenn

Tálknafjörður

Laus til umsóknar staða  
skólastjóra Tálknafjarðarskóla 

Tálknafjarðarhreppur auglýsir stöðu skólastjóra Tálkna-
fjarðarskóla lausa til umsóknar. Skólinn er samrekinn 
leik-, grunn- og tónlistarskóli undir einu þaki. Í skóla-
num eru um 50 nemendur. 

Tálknafjörður er afar fallegur fjörður sem þekktur er fyrir 
einstaka veðurblíðu. Íbúarnir eru miklir íþróttaálfar og 
státar þorpið af glæsilegri íþróttamiðstöð með tækjasal, 
25m sundlaug og fjöldann allan af skipulögðum íþrótta-
tímum. Atvinnulíf er með miklum blóma og uppbygging 
fiskeldis og ferðaþjónustu á svæðinu býður upp á mikil 
tækifæri. 

Starfssvið
•  Að veita skólanum faglega forystu á sviði kennslu og 

þróunar í skólastarfi
•  Að leiða samstarf nemenda, starfsmanna, heimila og 

skólasamfélagsins í heild
•  Að stýra og bera ábyrgð á rekstri skólans og daglegri 

starfsemi

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Leyfisbréf leik- og/eða grunnskólakennara
•  Kennslureynsla í grunnskóla er skilyrði
•  Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar og uppeldis- og 

menntunarfræða eða umtalsverð og farsæl reynsla á 
sviði stjórnunar, rekstrar og þróunarstarfi er skilyrði.

•  Hæfni í mannlegum samskiptum
•  Metnaður, hugmyndaauðgi, skipulagshæfni og leið-

togahæfileikar

Leitað er að einstaklingi sem hefur skýra framtíðarsýn í 
skólamálum, er skapandi og metnaðarfullur. Staðan er 
laus frá 1. maí 2019. Launakjör eru samkvæmt samningi 
Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands 
Íslands. 

Umsókn skal fylgja greinargott yfirlit um nám og störf 
(ferilskrá), leyfisbréf til kennslu, kynningarbréf og með-
mæli. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Við hvetjum bæði konur 
og karla til að sækja um starfið. 

Upplýsingar um starfið veitir Bryndís Sigurðardóttir, 
sveitarstjóri Tálknafjarðarhrepps, í síma 450-2500 eða í 
gegnum netfangið sveitarstjori@talknafjordur.is

Umsóknarfrestur er til og með 10. apríl 2019. 

Umsóknum skal skilað til sveitarstjóra Tálknafjarðar-
hrepps á netfangið  sveitarstjori@talknafjordur.is

 Fræðslu- og 
verkefnastjóri

borgarleikhus.is 

Borgarleikhúsið auglýsir starf fræðslu- og verkefnastjóra laust til umsóknar. 
Um er að ræða fjölbreytt og áhugavert starf í skapandi umhverfi. Um fullt starf 

er að ræða og æskilegt að umsækjandi geti hafið störf fljótlega.

Umsóknarfrestur er til og með 30. mars og skal umsóknum fylgja ferilskrá og kynningar-
bréf þar sem gerð er grein fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar veitir 
Ingibjörg Eðvaldsdóttir, mannauðsstjóri Borgarleikhússins. Sækja skal um starfið á  
alfred.is eða í netpósti til mannauðsstjóra: ingibjorg@borgarleikhus.is

STARFSLÝSING
• Umsjón með fræðslustarfi Borgarleikhússins

• Umsjón með þróun leiklistarkennslu hjá Borgarleikhúsinu

• Samstarf við grunn- og leikskóla, Endurmenntun HÍ og félagasamtök

• Þátttaka í verkefnavali, lestri leikverka, í ritstjórn á útgefnu efni

• Verkefnastjórn fræðslutengdra verkefna skv. nánari ákvörðun leikhússtjóra

• Starfs- og fjárhagsáætlun fræðsludeildar
 

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• Háskólapróf í sviðslistum

• Þekking og reynsla af störfum í leikhúsi

• Reynsla af verkefnastjórnun

• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum og hæfni til að starfa í hóp

• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti

• Reynsla af því að starfa með börnum og ungu fólki er kostur

• Frumkvæði, fagleg vinnubrögð og kraftur til að hrinda verkefnum í framkvæmd

Þarftu að ráða
starfsmann?

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

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

 8 ATVINNUAUGLÝSINGAR  1 6 .  M A R S  2 0 1 9  L AU G A R DAG U R



HAFNADEILD

Vegagerðin auglýsir eftir byggingarverkfræðingi eða bygg-
ingartæknifræðingi á hafnadeild. Um er að ræða fullt starf, 
við hönnun hafnamannvirkja

Á hafnadeild vinna um 8 manns við ýmis hönnunar-, 
þróunar- og rannsóknarverkefni, sem tengjast hafnagerð. 
Við erum að leita eftir verk- eða tæknifræðingi sem hefur 
áhuga á að takast á við krefjandi verkefni á sínu fagsviði 
frá frumstigum hönnunar til framkvæmda. Fjölmörg verk-
efni eru framundan varðandi uppbyggingu hafnakerfis á 
Íslandi. Um er að ræða spennandi starf við hönnun hafna í 
krefjandi umhverfi. 

Starfssvið
Vinna við hönnun hafnamannvirkja, umsjón og þáttaka í 
þróun hönnun hafnamannvirkja á landinu , verkefnastjórn 
hönnunar auk þátttöku í rannsóknarverkefnum tengdum 
hafnamannvirkjum og öldufari. 

Menntunar- og hæfniskröfur 
•  Byggingarverkfræðingur, M.Sc.eða byggingartækni-

fræðingur B.Sc
•  Lágmark 5 ára starfsreynsla við mannvirkjagerð
•  Þekking og reynsla í notkun teikni- og hönnunarforrita
•  Þekking og reynsla í notkun Microstation og Inroads er 

kostur
•  Reynsla af verkefnastjórnun er kostur
•  Góð hæfni í mannlegum samskiptum
•  Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu
•  Frumkvæði og faglegur metnaður
•  Skipulögð og öguð vinnubrögð í starfi
•  Góð íslenskukunnátta
•  Kunnátta í ensku og einhverju norðurlandamáli

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar 
jafnt báðum kynjum. 

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og við-
komandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 1. april 2019. Umsóknir 
berist á netfangið starf@vegagerdin.is.  

Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt 
upplýsingum um þá menntun og hæfni sem gerð eru til 
starfsins, þar með talið menntunar- og starfsferilsskrá. 
Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því 
að umsóknarfrestur rennur út.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jónas Snæbjörnsson, 
framkvæmdastjóri siglingsviðs (jonas.snaebjornsson@
vegagerdin.is) í síma 522 1000.

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

Ertu smiður eða hefurðu áhuga  
á byggingarvinnu? 
B.Ó. Smiðir ehf. eru að leita að smiðum í framtíðarstarf 
vegna aukinna verkefna. 
Verkefnastaða er víðsvegar um land, þó aðallega á  
höfuðborgarsvæðinu og Suðurlandi. 

Umsóknir og fyrirspurnir má senda á bosmidir@bosmidir.is

Arion banki leitar að sérfræðingi í innri endurskoðun með áherslu á upplýsingatæknikerfi. 
Við leitum að skipulögðum og umbótadrifnum einstaklingi með metnað til að ná árangri í starfi.
Í innri endurskoðun starfar öflugur hópur reynslumikilla sérfræðinga með það hlutverk að sjá 
um innri endurskoðun bankans, dótturfélaga og lífeyrissjóða í rekstri bankans. 

Arion banki atvinnaarionbanki.is

Helstu verkefni

• Veita óháða og hlutlæga staðfestingu 
 og ráðgjöf sem ætlað er að bæta reksturinn
• Þróa og viðhalda virku gæðaeftirliti 
 sem tekur til allra þátta starfsemi innri   
 endurskoðunar
• Greina og leggja mat á hvort eftirlitsferli/
 kerfi sem eru til staðar séu viðeigandi 
 og skilvirk
• Bera kennsl á og meta mögulega áhættu-
 þætti í starfseminni og fara fram á úrbætur

Hæfniskröfur

• Sérþekking á sviði endurskoðunar 
 á upplýsingatæknikerfum
• Drifkraftur og samskiptafærni
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði 
 og gagnrýnin hugsun 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Sérþekking á sviði innri endurskoðunar er kostur
• Þekking á starfsemi fjármálafyrirtækja er kostur
• CISA, CIMS eða sambærilegar gráður eru kostur
• Faggilding í innri endurskoðun er kostur
• Framúrskarandi íslensku- og enskukunnátta  
 ásamt færni til að tjá sig í ræðu og riti

Nánari upplýsingar um starfið veita Sigríður Guðmundsdóttir, forstöðumaður innri endur-
skoðunar, sigridur.gudmunds@arionbanki.is og Thelma Lind Steingrímsdóttir 
mannauðsráðgjafi, thelma.steingrimsdottir@arionbanki.is.

Umsóknarfrestur er til og með 24. mars 2019. Sótt er um starfið á arionbanki.is/storf. Fullum 
trúnaði er heitið og umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Arion banki er skráður á aðallista Nasdaq Iceland og Nasdaq Stockholm. Jafn réttur kvenna 
og karla til starfa er okkur hjartans mál. Arion banki er jafnlaunavottaður en það felur í sér 
formlega staðfestingu á því að fagleg vinnubrögð séu til staðar við ákvörðun launa og að 
starfsfólki í jafnverðmætum störfum sé ekki mismunað. 

Sérfræðingur 
      í innri endurskoðun

capacent.is

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

Ráðgjafar okkar búa  
yfir víðtækri þekkingu  
á atvinnulífinu og  
veita trausta og 
persónulega ráðgjöf.
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Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja.
Hjá félaginu starfa um 3.500 manns í 25 löndum.
Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki. WWW.OSSUR.COM

HÆFNISKRÖFUR
• Háskólapróf sem nýtist í starfi

• MBA/meistarapróf er kostur

• 5 ára starfsreynsla við markaðsstörf og/eða viðskiptaþróun

• Hæfileiki til að stýra og taka þátt í alþjóðlegum verkefnum 

og þverfaglegri teymisvinnu

• Alþjóðleg starfsreynsla

• Sterkir samskiptahæfileikar

• Mjög góð enskukunnátta

• Reynsla úr heilbrigðisiðnaði kostur

Umsóknarfrestur er til og með 25. mars 2019.

Sótt er um starfið á vef Össurar, ossur.is/mannaudur. Athugið að velja viðeigandi starf.

For English version please see the above webpage.

Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300. 

ÁBYRGÐ
• Mótun og viðhald heildarstefnu vörulínu

• Myndun markaðstengsla (Voice of Customer) og nýting í 

greiningu og þróun nýrra markaðs- og viðskiptatækifæra

• Staðfærsla og stýring á líftímaskeiði vöru

• Markaðssetning nýrra og núverandi vara í samráði við 

aðrar deildir fyrirtækisins

• Hönnun og innleiðing á markaðsstefnu (Go-to-Market 

Strategy) í samvinnu við aðrar deildir fyrirtækisins

Össur hf. leitar að metnaðarfullum einstaklingi í starf alþjóðlegs vörustjóra (Global Product Manager).
Vörustjóri Össurar hefur yfirumsjón með og stýrir stefnumótun á einni af okkar vörulínum með það að meginmarkmiði 
að auka arðsama markaðshlutdeild og tekur þar með virkan þátt í framþróun fyrirtækisins.
Sem vörustjóri hjá Össuri ertu hluti af alþjóðlegri markaðsdeild og vinnur náið með öðrum deildum fyrirtækisins að 
þarfagreiningu og í að uppgötva ný tækifæri.

Global Product Manager

S TA R F S S T Ö Ð :
K E F L AV Í K

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

U M S Ó K N A R F R E S T U R :
2 4 .  M A R S

Isavia óskar eftir að ráða aðstoðarmann í flugturn á  
Keflavíkurflugvelli. Helstu verkefni eru miðlun flug- 
heimilda til flugmanna, vöktun og úrvinnsla skeyta  
í flugstjórnarkerfi. Skráning í gagnagrunna, tölfræði  
og önnur verkefni frá stjórnendum.

Nánari upplýsingar veitir Bjarni Páll Tryggvason,  
deildarstjóri, á netfangið bjarni.tryggvason@isavia.is.

Hæfniskröfur:
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• Tölvukunnátta og góður skrifhraði  
 á tölvu æskilegur
• Mjög góð enskukunnátta   
 (lágmark ICAO level 4)
• Nákvæm og öguð vinnubrögð
• Reglusemi og snyrtimennska

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

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

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

Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði að vera hluti af góðu ferðalagi þeirra  
sem fara um flugvelli félagsins og íslenska flugstjórnarsvæðið. Isavia ber Jafnlaunamerkið með stolti enda  
 er það staðföst trú okkar að launaákvarðanir skuli ávallt byggja  á faglegum og málefnalegum rökum.
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Sjóvá 440 2000 

Ert þú talnaglöggur?

Við leitum að traustu fólki

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi í starf 
sérfræðings í innheimtu og fjárreiðum. Viðkomandi
þarf að búa yfir framúrskarandi samskiptahæfni og  
vera lausnamiðaður í hugsun.

Ert þú með bíladellu?
Við leitum að hörkuduglegum einstaklingi til að sjá um 
kaup og sölu ökutækja á Tjónasviði. Í boði er spennandi 
starf í samstilltu teymi sérfræðinga í ökutækjatjónum.

Jafnlaunavottun
velferðarráðuneytisins

Framúrskarandi fyrirtæki
í flokki stærri fyrirtækja

Efst tryggingafélaga 
í Ánægjuvoginni

Nánari upplýsingar veitir Ásdís Helgadóttir, 
forstöðumaður innheimtu og fjárreiðna,  
asdis.helgadottir@sjova.is. 

Nánari upplýsingar veitir Hjalti Þór Guðmundsson,  
forstöðumaður ökutækjatjóna,  
hjalti.gudmundsson@sjova.is. 

Hjá Sjóvá starfar sterkur og skemmtilegur hópur fólks sem kappkostar  
að veita viðskiptavinum afburðaþjónustu. Nýleg könnun leiðir í ljós að 
starfsánægja hjá okkur er með því mesta sem gerist hérlendis. 

Umsóknarfrestur er til og með 24. mars nk. Sótt er um á www.sjova.is/starfsumsoknir. 

Við leitum að einstaklingi með
 › reynslu af kaupum og sölu notaðra ökutækja
 › menntun sem nýtist í starfi, t.d. á sviði bílgreina eða  

löggildingar bifreiðasala
 › reynslu af og/eða þekkingu á viðgerðum ökutækja
 › mikla þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum
 › góða færni í samningatækni og hæfni til að vinna sjálfstætt

 
Starfið felur meðal annars í sér
 › kaup og sölu ökutækja sem hafa orðið fyrir tjóni
 › ráðgjöf og þjónustu við viðskiptavini og verkstæði
 › yfirferð á tjónamati frá verkstæðum
 › samningagerð og frágang viðskipta með ökutæki 

Við leitum að einstaklingi með
 › háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. viðskiptafræðimenntun
 › reynslu af ráðgjafastörfum og/eða störfum innan fjármáladeilda
 › mikla þjónustulund og samstarfshæfileika
 › skipulagshæfni og nákvæmni í vinnubrögðum 
 › frumkvæði og metnað til að ná árangri

 
Starfið felur meðal annars í sér
 › ráðgjöf og þjónustu við viðskiptavini vegna innheimtumála
 › afstemmingar og greiningar á núverandi viðskiptum
 › verkefni tengd innheimtu, kröfustofnun og meðferð viðskiptakrafna
 › þátttöku í umbótaverkefnum varðandi innheimtuferli



Forstjóri Samgöngustofu

Við leitum að framsýnum leiðtoga með brennandi áhuga á þróun og framtíð samgöngumála á Íslandi, 
metnað til að veita framúrskarandi þjónustu og ná árangri í þágu almennings og atvinnulífs. 
Ráðherra skipar forstjóra Samgöngustofu til fimm ára frá 6. ágúst nk.

Forstjóri Samgöngustofu stýrir stofnuninni og ber ábyrgð á rekstri hennar, þjónustu og árangri. Hjá Samgöngu- 
stofu starfa 150 starfsmenn í fjölbreyttum störfum. Stofnunin fer með stjórnsýslu, öryggismál og eftirlit 
á sviði flugmála, umferðar- og vegamála, siglinga- og hafnamála. Meðal annarra verkefna Samgöngustofu 
eru rannsóknir, greining og þróun á starfssviðinu ásamt fræðslu og upplýsingamiðlun um samgöngumál.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á meistarastigi sem nýtist í starfi.
• Árangursrík reynsla af stjórnun, rekstri, stefnumótun og áætlanagerð.
• Færni til að vinna að umbótum. 
• Reynsla af alþjóðasamstarfi kostur.
• Færni til tjáningar í ræðu og riti á íslensku og ensku nauðsynleg.
• Góð hæfni til samvinnu og í samskiptum.

Umsókn skal fylgja stutt kynningarbréf um hvers vegna sótt er um starfið og upplýsingar um árangur 
sem viðkomandi hefur náð í starfi og telur að nýtist í starfi forstjóra Samgöngustofu.

Upplýsingar um embættið veitir Ragnhildur Hjaltadóttir, ráðuneytis- 
stjóri samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis, í síma 545 8200. 

Umsóknarfrestur er til mánudagsins 1. apríl nk. 
Umsóknum skal skila rafrænt á starf@srn.is.
Nánari upplýsingar um starfið eru á Starfatorgi – starfatorg.is.

Aðstoðarhafnarstjóri Faxaflóahafna sf.
Auglýst er laust til umsóknar starf aðstoðarhafnarstjóra  
Faxaflóahafna sf., sem er staðgengill hafnarstjóra.

Í starfinu felst m.a.:
l    Áætlanagerð, forsendur hönnunar mannvirkja, eftirlit og umsjón með ástandi  

hafnarmannvirkja, siglingaleiðum og dýpi.
l    Undirbúningur lóða- og landgerðar.
l    Stjórn og eftirlit með gæðamálum framkvæmda.
l    Önnur þau störf, sem viðkomandi kunna að vera falin og falla innan eðlilegs  

starfsviðs aðstoðarhafnarstjóra.

Leitað er eftir starfsmanni sem hefur eftirfarandi til að bera:
l    Háskólamenntun í verkfræði sem nýtist í starfi.
l    Reynslu af mannvirkjagerð.
l    Skipulagshæfni og reynslu af áætlanagerð.
l    Færni í samskiptum við fólk og fyrirtæki.
l    Góða kunnáttu og færni í ensku.
l    Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Umsóknarfrestur er til og með miðvikudagsins 17. apríl n.k.
Umsókn og ferilskrá með nöfnum umsagnaraðila skal skilað til Faxaflóahafna sf., Tryggvagötu 17, Reykjavík 
eða þær sendar mannauðs- og  launafulltrúa Faxaflóahafna sf. á netfangið olafur@faxafloahafnir.is. 

Nánari upplýsingar veitir hafnarstjóri í síma 5258900.
Hafnarstjóri Faxaflóahafna sf. 

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is
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Hefur þú góða yfirsýn?
Störf hjá Icelandair við fjármál og leiðakerfisstjórnun

Icelandair óskar eftir að ráða þrjá öfluga einstaklinga í starf forstöðumanns leiðakerfisstjórnunar,  
forstöðumanns reikningshalds og í stöðu endurskoðanda Icelandair Group.

Icelandair er leiðandi flugfélag sem býður ferðir til og frá Íslandi og er hagstæður kostur fyrir flug yfir 
Atlantshafið. Félagið einbeitir sér að því að veita viðskiptavinum sínum öruggar og traustar flugferðir  
sem og einstaka þjónustu. Icelandair flýgur til yfir 40 áfangastaða í Evrópu, Bandaríkjunum og Kanada.

Nánari upplýsingar veita:
Ívar S. Kristinsson I framkvæmdastjóri flotamála  
og leiða kerfis I isk@icelandair.is
Kristján Pétur Sæmundsson I ráðningastjóri   
kristjanpetur@icelandair.is

Starfs- og ábyrgðarsvið

I  Þróun og innleiðing á stefnu Icelandair  
í leiðakerfismálum

I  Halda yfirsýn yfir arðsemi leiðakerfisins  
og hámarka afkomu með því að gera  
viðeigandi breytingar á útgefinni flugáætlun

I Dagleg stjórnun og rekstur deildarinnar

I  Greining nýrra markaðstækifæra, á núverandi  
jafnt sem nýjum áfangastöðum 

I  Samskipti og samningagerð við flugvelli  
og aðra hagsmunaðila

Hæfnikröfur

I  Háskólapróf í verk-, tækni-, eða viðskiptafræði

I  Að lágmarki 5 ára reynsla af stjórnun er skilyrði

I  Frumkvæði og dugnaður

I  Færni á sviði greiningar og nýtingar tölfræðilegra  
og fjárhagslegra gagna

I Hæfni til að vinna í hópi

I Þekking og reynsla af starfsemi flugfélaga er skilyrði

I  Þekking á umsjón og hönnun leiðakerfa í flugrekstri  
er kostur

FORSTÖÐUMAÐUR 
LEIÐAKERFISSTJÓRNUNAR

Meginhlutverk leiðakerfisstjórnunar er að þróa 
og viðhalda leiðakerfi félagsins. Forstöðumaður 
leiðakerfisstjórnunar er hluti af stjórnendateymi 
Icelandair sem vinnur saman að því að ná 
hámarksárangri í rekstri, með framúrskarandi þjónustu, 
sveigjanleika og frumkvæði að leiðarljósi. 

ENDURSKOÐANDI  
ICELANDAIR GROUP
Icelandair Group óskar eftir að ráða reynslumikinn  
endurskoðanda til þess að gegna lykilhlutverki á sviði 
reikningshalds hjá félaginu.

Starfs- og ábyrgðarsvið

I  Uppgjörsvinna, samstæðuuppgjör og gerð 
ársreikninga

I  Ráðgjöf og þjónusta við félög innan  
Icelandair Group og önnur félög

I  Skipulagning og þróun ferla sem tengjast 
reikningshaldi

I  Greiningarvinna, eftirlit og prófanir

I  Ýmis önnur tilfallandi verkefni

Hæfnikröfur

I  Viðskiptafræðimenntun af endurskoðunar-  
eða fjármálasviði

I  Löggilding í endurskoðun

I  Góð þekking á alþjóðlegum reikningsskilastöðlum

I  Reynsla af reikningshaldi, uppgjörum  
stærri fyrirtækja og samstæðu uppgjörsvinnu

I  Skipulögð og nákvæm vinnubrögð

I  Frumkvæði og samskiptahæfileikar

I  Mjög gott vald á íslensku og ensku

FORSTÖÐUMAÐUR  
REIKNINGSHALDS  
Icelandair Group óskar eftir að ráða forstöðu mann 
reikningshalds. Við leitum að reyndum stjórnanda 
með yfirgripsmikla þekkingu á reikningshaldi og 
samstæðuuppgjörum.

Starfs- og ábyrgðarsvið
I Leiða og styðja öflugan hóp starfsmanna
I  Ábyrgð á daglegum rekstri, verkefnum og 

starfsmannahaldi reikningshalds
I   Yfirumsjón með skipulagningu og þróun  

ferla sem tengjast reikningshaldi
I  Þátttaka í mótun stefnu og framtíðarsýnar 

reikningshalds
I Greiningarvinna, eftirlit og prófanir
I Ýmis önnur tilfallandi verkefni

Hæfnikröfur
I  Viðskiptafræðimenntun með áherslu á 

reikningshald eða fjármál, eða önnur  
sambærileg menntun

I  Löggilding í endurskoðun er kostur
I  Reynsla af reikningshaldi, uppgjörum stærri 

fyrirtækja og samstæðu uppgjörsvinnu
I  Stjórnunarreynsla
I  Samskipta- og leiðtogahæfileikar
I  Frumkvæði og drifkraftur
I  Mjög gott vald á íslensku og ensku

Nánari upplýsingar veita:
Eva Sóley Guðbjörnsdóttir I framkvæmdastjóri 
fjármálasviðs I evasoley@icelandair.is
Kristján Pétur Sæmundsson I ráðningastjóri  
kristjanpetur@icelandair.is

Nánari upplýsingar veita:
Eva Sóley Guðbjörnsdóttir I framkvæmdastjóri 
fjármálasviðs I evasoley@icelandair.is
Kristján Pétur Sæmundsson I ráðningastjóri  
kristjanpetur@icelandair.is

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Icelandair, icelandair.is/umsokn, 
ásamt ferilskrá og kynningarbréfi eigi síðar en 24. mars 2019.



AÐSTOÐARSKÓLASTJÓRI
Hafnar�arðarbær auglýsir eftir aðstoðarskólastjóra Víðistaðaskóla
Staðan er laus frá og með 1. ágúst n.k. Um er að ræða 100% starf. 
Umsókninni skal fylgja yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota 
starfsheitið grunnskólakennari auk annarra gagna er málið varðar. Óskað er 
eftir að með umsókninni fylgi greinargerð um framtíðarsýn umsækjanda á 
skólastarf og reynslu við stjórnun.

 Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar og/eða 

uppeldis- eða kennslufræði
• Farsæl kennslu- og stjórnunarreynsla í

grunnskóla æskileg
• Leiðtogafærni og hæfni til að leiða framsækið 

skólastarf
• Samstarfshæfni og góð færni í mannlegum 

samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Skipulagshæfileikar og hæfni til að leiða verkefni
• Reynsla af teymisvinnu kostur
• Þekking og/eða reynsla af SMT-skólafærni æskileg
• Metnaður í starfi og áhugi á skólaþróun
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

 Helstu verkefni og ábyrgð:
• Að bera ábyrgð á og stjórna daglegri starfsemi skólans í samstarfi við 

skólastjóra
• Að vera í forystu um mótun og framkvæmd faglegrar stefnu skólans innan 

ramma laga og reglugerða og í samræmi við aðalnámskrá grunnskóla og 
skólastefnu Hafnarfjarðarbæjar

• Að koma að skipulagi skólastarfsins í heild
• Að hafa faglegt utanumhald um skólanámskrárvinnu og starfsáætlun
• Að koma að vinnu við innra mat á skólastarfi
• Að vinna að öflugu samstarfi innan skólasamfélagsins

Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um starfið.

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

Umsóknarfrestur er til og með 1. apríl 2019

STÖRF HJÁ
GARÐABÆ
Hofsstaðakóli
• Umsjónarkennari

Leikskólinn Holtakot
• Leikskólakennari eða starfsmaður  
 með aðra uppeldismenntun
• Starfsmaður til stuðnings við fatlað  
 barn

Leikskólinn Hæðarból
• Aðstoðarleikskólastjóri
• Leikskólakennari eða starfsmaður  
 með aðra uppeldismenntun

Leikskólinn Krakkakot
• Sérkennslustjóri

Leikskólinn Lundaból
• Leikskólakennari eða annar reyndur  
 starfsmaður

Leikskólinn Sunnuhvoll
• Matráður

Ægisgrund – heimili fatlaðs fólks
• Starfsmaður til sumarafleysinga

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

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

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

Fjölskylduþjónusta
»    Verkefnastjóri fjölmenningar
»    Starfsmaður í stuðningsþjónustu
Grunnskólar
»    Fjölbreytt störf í boði fyrir fólk með margvíslega
        menntun og reynslu skólaárið 2019-2020
»    Sjá nánar á hafnarordur.is

Víðistaðaskóli
»    Enskukennari á unglingastigi
»    Íslenskukennari á unglingastigi
»    Verkefnastjóri Frístundaheimilið Álfakot í Engidal
Leikskólar
»    Leikskólakennari - Bjarkalundur
»    Leikskólakennari - Hvammur
»    Leikskólakennari - Stekkjarás
»    Leikskólakennari - Tjarnarás
»    Leikskólasérkennari -Tjarnarás
Málefni fatlaðs fólks
»    Afleysingastarf - Hæfingarstöðin Bæjarhrauni
»    Sumarstörf á heimilum fatlaðs fólks
»    Sumarstarf á skammtímadvöl fyrir fatlað fólk
»    Sjálfstæð búseta - Sumarstarf
Sumarstörf
»    Sumarstörf fyrir 17 ára og eldri
Umhver�s- og skipulagsþjónusta
»    Tækjamaður II
   

 Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru
karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um.
  

Nánar á hafnarordur.is

HJÁ HAFNARFJARÐARBÆ
LAUS STÖRF

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

vfs.is

VERKFÆRASALAN er verslunar og þjónustufyrirtæki sem 
sérhæ�r sig í að bjóða uppá framúrskarandi úrval verkfæra 
og rekstrarvara fyrir fyrirtæki og einstaklinga í iðnaði og 
framkvæmdum. 

VERKFÆRASALAN er framsækið fjölskyldufyrirtæki 
sem var stofnað árið 1997 og rekur þrjár verslanir, í Reykjavík, 
Hafnar�rði og Akureyri. Hjá fyrirtækinu starfa rúmlega 30 manns. 

Sölufulltrúi fyrir 
rafmagnsverkfæri
VERKFÆRASALAN óskar eftir metnaðarfullum, kraftmiklum 
og sjálfstæðum einstakling með ríka þjónustulund í kynningar- og 
sölustarf á rafmagnsverkfærum. Viðkomandi fær fullbúinn sýningarbíl 
til að heimsækja viðskiptavini um land allt. – Þetta er spennandi starf! 

Hæfniskröfur 
• Reynsla af sölumennsku 
• Sjálfstæði og frumkvæði í star�
• Góðir samskiptahæ�leikar og rík þjónustulund
• Iðnmenntun og þekking á verkfærum er kostur
• Góð enskukunnátta

Starfslýsing
• Samskipti og heimsóknir til viðskiptavina
• Ráðgjöf, kynningar og tilboðsgerð
• Sala og þjónusta við viðskiptavini

Vinsamlega sendið umsóknir og fyrirspurnir á margret@vfs.is 

Umsóknarfrestur er til og með 24. mars. 
Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 
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Vilt þú stýra stærsta hátæknivöruhúsi landsins?    
Innnes ehf. leitar að öflugum leiðtoga í starf vöruhúsastjóra.  Vöruhúsastjóri kemur 
til með að starfa í kre�andi og líflegu umhverfi þar sem breytingar og framþróun eru 
lykill að árangri. Hann mun vera lykilaðili í uppbyggingu, innleiðingu og rekstri á nýju 
hátækni vöruhúsi félagsins sem stefnt er á að he�i starfsemi um mi� ár 2020. 
Vöruhús er hluti af aðfangakeðju Innnes og starfa þar um 100 starfsmenn í 4 deildum
þ.e. vörumó�öku, tiltekt, dreifingu og framleiðslu.

• Ábyrgð á daglegum rekstri vöruhússins
• Áætlanagerð launa og rekstrarkostnaðar
• Uppsetning og innleiðing ferla til hámörkunar árangurs 
• Kostnaðare�irlit og stöðugar umbætur
• Starfsmannastjórnun
• Umsjón og e�irfylgni með lykilmælikvörðum vöruhúsa
• Umsjón með vöruhúsakerfum
• Tryggja að  gæða- og öryggiskröfum sé fylgt e�ir
• Upplýsingagjöf til framkvæmdastjóra
• Önnur tilfallandi störf

Starfssvið

Menntunar & hæfniskröfur

Korngarðar
vöruhús framtíðarinnar

• Reynsla og þekking á starfsemi vöruhúsa er skilyrði 
• Menntun sem nýtist í starfi
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Þjónustulund og jákvæ� hugarfar
• Frumkvæði og sjálfstæði
• Faglegur metnaður og öguð vinnubrögð
• Stefnumiðuð hugsun og dri�ra�ur
• Góð íslensku og enskukunná�a
• Góð tölvukunná�a

INNNES ehf. er ein af stærstu matvöruheildverslunum landsins 
og eru vörumerki fyrirtækisins landsmönnum að góðu kunn. 
Fyrirtækið hefur á að skipa samhentum hópi starfsmanna sem 
tilbúinn er að þjóna viðskiptavinum eins vel og kostur er.
Innnes er um þessar mundir að byggja fyrsta hátæknivöruhús 
sinnar tegundar að nýjum starfsstöðvum félagsins við 
Korngarða í Reykjavík. Þar mun þurrvöru- og frystihluti 
vöruhússins vera stjórnað af sjálfvirkum búnaði, fyrsta sinnar 
tegundar á Íslandi. Nánari upplýsingar um Innnes og starfsemi
 þess má finna á heimasíðunni www.innnes.is

Innnes ehf | Fossaleyni 21,  112 Reykjavík | www.innnes.is 

                 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Áhugasamir sækja um starfið á 
heimasíðu Innnes á slóðinni 
storf.innnes.is merkt „Vöruhúsastjóri“ 
Umsókn um starfið þarf að fylgja 
starfsferlisskrá ásamt kynningarbréfi.

Upplýsingar um starfið veitir 
Jóhanna Þorbjörg Jónsdó�ir, 
framkvæmdastjóri aðfangakeðju 
í tölvupóstfangi jtj@innnes.is og 
í síma 660 4006.

Umsóknarfrestur er til og með
 31. mars 2019.

Umsækjendur sem koma til greina í 
starfið verða kallaðir til viðtals e�ir 
því sem umsóknir berast.

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

MÁ BJÓÐA ÞÉR RAFMAGNAÐ SAMBAND VIÐ FRAMTÍÐINA?
Við leitum að metnaðarfullum og snjöllum einstaklingum í sérfræðingateymin okkar.  Um er að ræða tvö �ölbreytt og 

spennandi störf hjá okkur.

Umsóknarfrestur er til og með 1. apríl 2019.

Nánari upplýsingar veitir Valka Jónsdóttir mannauðsstjóri, sími: 563-9300, netfang: 

mannaudur@landsnet.is. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu 

Landsnets, www.landsnet.is. Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf 

þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Við vinnum fyrir þig

Við erum þjónustufyrirtæki – við vinnum fyrir þig í takt við samfélagið og höfum sett okkur það 

markmið að tryggja örugga a�endingu á raforku til framtíðar.  Við viljum vera eftirsóknarverður 

vinnustaður þar sem umhyggja og öryggi er haft í hávegum.  Þannig sköpum við  góðan vinnustað 

með spennandi verkefnum, með gildin okkar – samvinnu, ábyrgð og virðingu – að leiðarljósi.

Sérfræðingur í stafrænni þróun 
raforkuflutningskerfis
Starfið felst í áframhaldandi þróun og innleiðingu á stafrænum 

lausnum fyrir rekstur flutningskerfis raforku. Stafrænar lausnir  

raforkukerfisins innifela meðal annars stjórn- og varnarbúnað 

tengivirkja, ýmsan mælabúnað og snjallnetslausnir.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Rafmagnsverkfræðingur, tölvunarfræðingur eða rafmagnstæknifræðingur.
• Brennandi áhugi og þekking á sjálfvirknivæðingu og snjallnetslausnum. 
• Góð þekking á raforkukerfinu.
• Þekking á stjórn- og varnarbúnaði fyrir raforkukerfi og samþættingu
 búnaðar er kostur.
• Skipuleg og sjálfstæð vinnubrögð og framúrskarandi umbótahugsun. 
• Hæfni í samskiptum og jákvæðni.

Sérfræðingur í stjórn- og varnarbúnaði 

Starfið felur í sér rekstur á stjórn- og varnarbúnaði ásamt öðrum 

stafrænum búnaði í tengivirkjum Landsnets svo sem að annast 

prófanir, breytingar og uppfærslur. Bilanagreining og undirbúningur 

verkefna er einnig hluti af spennandi starfi við að hámarka 

áreiðanleika flutningskerfisins með nútíma tækni.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Rafmagnsverkfræðingur eða rafmagnstæknifræðingur.
• Þekking á stjórn- og varnarbúnaði fyrir raforkukerfi.
• Öryggisvitund og umbótahugsun.
• Greiningafærni.
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
• Hæfni í samskiptum og jákvæðni.



Grafískur hönnuður á stafrænum markaði
Við leitum að einstaklingi sem hefur brennandi áhuga á að taka þátt í að  
byggja  upp spennandi og fjölbreytt vörumerki á lyfja- og heilsumarkaðnum 
með stafrænni markaðssetningu.

Starfslýsing: 

Hönnun og uppsetning á auglýsingum
og markaðsefni.
Umsjón með herferðum og viðburðum á
samfélagsmiðlum; auglýsingar í gegnum
Facebook Ads Manager, Google Adwords,
Instagram o.þ.h.
Gerð birtingadagatals fyrir samfélags-
miðla og umsjón með birtingum.
Skilgreining markhópa á samfélags- 
miðlum.
Mótun stafrænnar markaðsstefnu.

Hæfniskröfur: 

Menntun og reynsla á sviði grafískrar 
hönnunar.
Minnst 2ja ára starfsreynsla af  stafrænni 
markaðssetningu og samfélagsmiðlum. 
Þekking á Facebook Business Manager,
Google Adwords og Google Analytics.
Áhugi og þekking á heilsu og bætiefnum.
Mjög góð íslensku- og enskukunnátta.
Frumkvæði, ábyrgð og sjálfstæð vinnubrögð.
Þjónustulund og lipurð í mannlegum
samskiptum.
Hugmyndaauðgi.

Tekið er við umsóknum í gegnum heimasíðu Artasan, www.artasan.is, og eru 
umsækjendur beðnir um að láta ferilskrá fylgja með. Farið verður með allar
umsóknir sem trúnaðarmál og skv. gildandi persónuverndarlögum.

GILDI ARTASAN ERU

ÁREIÐANLEIKI HREINSKIPTNI FRAMSÆKNI

Artasan er sérhæft fyrirtæki
á sviði markaðssetningar á
samheitalyfjum, lausasölu-
lyfjum og öðrum heilsuvörum.

for Menopause & Bone Health

Nánari upplýsingar veita Brynjúlfur Guðmundsson, framkvæmdastjóri Artasan
í síma 824 9220 og Pétur Veigar Pétursson í síma 897 1626.
Umsóknarfrestur er til 24. mars.

Rekstur tölvukerfa 
hjá Umhverfisstofnun
Starf sérfræðings

Hjá Umhverfisstofnun er laust til umsóknar starf sérfræðings í rekstri tölvukerfa 
á sviði þjónustu og fjármála. Í boði er krefjandi starf í frjóu umhverfi sérfræðinga 
þar sem áhersla er lögð á framsýni, samstarf og árangur í þverfaglegri 
teymisvinnu. 

Helstu verkefni
 » Notendaþjónusta við starfsmenn Umhverfisstofnunar.

 » Aðgangsstýringar að tölvu- og upplýsingakerfum.

 » Gagnavistun. 

 » Aðstoð við lausn upplýsingatæknimála.

 » Umsjón með nettengingum, símakerfi og prenturum.

 » Uppfærslur á kerfum.

 » Samskipti við birgja og þjónustuveitendur.

Ítarlegri upplýsingar um starfið, helstu verkefni og hæfniskröfur til þess er að 
finna á starfatorg.is og www.umhverfisstofnun.is/storf-i-bodi 

Umsóknarfrestur er til og með 2. apríl  2019. 

Job.is

Þú finnur 
draumastarfið á

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Kennsla

Þú finnur draumastarfið á 

Iðnaðarmenn

Þú finnur draumastarfið á 

Heilbrigðisþjónusta

Veitingastaðir
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Alþjóðabankinn 

auglýsir stöðu 

jarðhitasérfræðings

Hjá Alþjóðabankanum er laus til umsóknar staða jarðhitasérfræðings, vegna samstarfs bankans og Íslands 

um jarðhitanýtingu í þróunarlöndum. 

Sérfræðingurinn verður staðsettur í Washington 
D.C. og mun starfa innan deildar sem vinnur að því 
að auka hlut endurnýjanlegra orkugjafa (Energy 
Sector Management Program), og mun viðkomandi 
sérfræðingur sérstaklega sinna verkefnum á 

sviði jarðhita. Verksviðið snýr að þátttöku í 
jarðhitaverkefnum bankans, þ.m.t. vali á verkefnum, 
fjármögnun, tæknilegri ráðgjöf og miðlun þekkingar 
til teyma bankans og viðskiptavina. 

Kröfur til umsækjenda:

• Meistaragráða í jarðvísindum, verkfræði, eða   
     skyldum greinum er skilyrði. 
• Að minnsta kosti 7 ára reynsla við þróun og      
     framkvæmd jarðhitaverkefna og mat á tækifærum 
     til jarðhitanýtingar er skilyrði. 
• Góð almenn þekking á öllum hliðum 
     jarðhitaþróunar og nýtingar er skilyrði.
• Reynsla af verkefnastjórnun, mati á verkefnum og 
     almennri stjórnsýslu er skilyrði.

• Áhugi á þróunarsamvinnu er skilyrði og 
     starfsreynsla í þróunarríki er kostur. 
• Mjög góð enskukunnátta er skilyrði. Kunnátta 
     í öðrum tungumálum er kostur s.s. frönsku eða 
     spænsku er kostur. 
• Fumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum, 
     aðlögunarhæfni og hæfni í mannlegum 
     samskiptum er skilyrði. 

Alþjóðabankinn tekur ákvörðun um ráðningu en 
ráðið verður til tveggja ára, frá og með 1. ágúst 2019, 
með möguleika á framlengingu. Sérfræðingurinn 
verður starfsmaður Alþjóðabankans og um launakjör 
fer samkvæmt reglum stofnunarinnar. 

Umsóknarfrestur er til og með 1. apríl. Umsókn og 
ferilskrá á ensku skal senda utanríkisráðuneytinu 
í tölvupósti á netfangið wbg@mfa.is. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin. 

Nánari upplýsingar: 
www.mfa.is/wbg

Senda má fyrirspurnir um starfið á netfangið wbg@mfa.is 

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um framangreint starf.

www.sidferdisgattin.is

SIÐFERÐISGÁTTIN

Eflir vellíðan á vinnustað
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Höfðaskóli á Skagaströnd
Staða skólastjóra laus til umsóknar
Sveitarfélagið Skagaströnd óskar eftir að ráða skólastjóra við Höfðaskóla á Skagaströnd.

Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem býr yfir þekkingu, hæfni og áhuga til að veita faglega forystu í skólastarfi. Mikið 
og gott starf hefur verið unnið í skólanum síðustu ár og þarf nýr skólastjóri að hafa áhuga á því að halda þeirri vinnu áfram og 
þróa enn frekar. Skólinn notar spjaldtölvur í námi og kennslu með markvissum hætti og hafa kennarar sótt fjölmörg námskeið um 
notkun þessara tækja í skólastarfi. 

Nýr skólastjóri þarf að geta hafið störf eigi síðar en 1. ágúst n.k. 

Í Höfðaskóla eru um 80 nemendur í 1.-10.b. og koma nemendur frá Skagaströnd og Skagabyggð. Kennarar og annað starfsfólk 
skólans mynda vel menntað og áhugasamt teymi. Húsnæði skólans og allur aðbúnaður er góður. Stutt er í íþróttahús og  
tónlistarskóla og er gott samstarf þar á milli.

Hlutverk og ábyrgð
• Veita faglega forystu og móta framtíðarsýní samræmi við 

skólastefnu sveitarfélagsins, aðalnámskrá grunnskóla og 
lög umgrunnskóla.

• Stýra og bera ábyrgð á daglegum rekstri og starfsemi 
skólans.

• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s. ráðningum, 
starfsþróun og vinnutilhögun.

• Bera ábyrgð á samstarfi við aðila skólasamfélagsins.

Menntunar- og hæfnikröfur
• Leyfisbréf sem grunnskólakennari og farsæl kennslureynsla 

í grunnskóla.
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar og/eða farsæl 
 stjórnunarreynsla æskileg.
• Vilji til að leita nýrra leiða í skólastarfi og áhugi á 
 þróunarstarfi.
• Vilji og áhugi á nýtingu upplýsingtækni í skólastarfi, þ.m.t. 

snjalltækja.
• Hæfni í mannlegum samskiptum, jákvæðni og metnaður.
• Færni og reynsla í starfsmannastjórnun sem og í fjármála- 

stjórnun og áætlanagerð er kostur.

Umsókn
Umsóknarfrestur er til og með 24. mars n.k. Umsóknum skal 
skila á netfangið sveitarstjori@skagastrond.is

Með umsókn skal skila starfsferilsskrá, nöfnum tveggja  
umsagnaraðila, stuttri kynningu á umsækjanda og  
greinargerð þar sem umsækjandi gerir grein fyrir sýn sinni 
á skólamál og faglegri reynslu og getu sem nýtist í starfi. 
Umsækjandi þarf að veita leyfi til upplýsingaöflunar úr 
sakaskrá. 

Frekari upplýsingar um starfið veitir skólastjóri í síma 
4522800 eða netfangið hofdaskoli@hofdaskoli.is  Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur 
verið tekin. Réttur áskilinn til að hætta við ráðningu og/eða 
auglýsa stöðuna að nýju.

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

Iðjuþjálfi 
Um er að ræða tvær verkefnastjórastöður og er starfshlutfall 
samkomulag. Stöðurnar eru lausar nú þegar.

• Verkefnastjóri á verkjasviði
• Verkefnastjóri á tauga- og hæfingarsviði

Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegri  teymisvinnu þar sem 
áhersla er lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun og heildræna sýn. 
Krafist er frumkvæðis, sjálfstæðis í vinnubrögðum, skipulags-
hæfileika og góðrar hæfni í mannlegum samskiptum. 

Hæfnikröfur: Próf í iðjuþjálfun frá skóla viðurkenndum af Heims-
samtökum iðjuþjálfa (WFOT) og með íslenskt starfsleyfi og 
löggildingu. 

Launakjör samkvæmt kjarasamningi Iðjuþjálfafélags Íslands og 
fjármálaráðherra auk stofnanasamnings Iðjuþjálfafélags Íslands 
og Reykjalundar.

Upplýsingar um störfin veita Bára Sigurðardóttir forstöðuiðju-
þjálfi í síma 585-2153/585-2048, netfang;  baras@reykjalundur.
is  og Guðbjörg Gunnarsdóttir mannauðsstjóri í síma 585-2143, 
netfang; gudbjorg@reykjalundur.is 

Umsóknarfrestur er til 31. mars 2019. 

Umsóknarform má finna á heimasíðu Reykjalundar www.reykja-
lundur.is 

Markmið sérnáms
  

 

 
 

Menntunar- og hæfniskröfur
  

  
  
  

Nánari upplýsingar veita 
 

 
 

  

 
 

Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta – Framþróun

Sérnámsstöður í heilsugæsluhjúkrun

Umsóknarfrestur er til og með 2. apríl 2019

Verkefnastjóri 
skyndihjálpar
Rauði krossinn á Íslandi auglýsir e�ir 
verkefnisstjóra skyndihjálpar í 100% stöðu. 
Starfsstöð er á landsskrifstofu Rauða 
krossins, Efstaleiti 9 í Reykjavík.

Helstu verkefni
• Umsjón með sölu skyndihjálparnámskeiða
• Umsjón með þróun og útgáfu námsefnis 
   og námskeiða
• Umsjón með menntun leiðbeinenda
• Samskipti við samstarfsaðila innanlands 
   og erlendis á sviði skyndihjálpar

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- 
   og/eða menntavísinda, sjúkraflutninga-
   menntun eða víðtæk starfsreynsla á sviði 
   skyndihjálpar
• Mikil samskiptahæfni og sjálfstæði í starfi

Umsóknarfrestur er til og með 25. mars 
2019. Umsókn ásamt ferilskrá og kynningar-
bréfi sendist á starf@redcross.is. Öllum 
umsóknum verður svarað e�ir að 
umsóknarfrestur er liðinn.

Nánari upplýsingar veitir Jón B. Birgisson, 
sviðsstjóri innanlandssviðs.

Allir æ�u að kunna skyndihjálp!
Útbreiðsla skyndihjálpar er ei� af megin-
verkefnum Rauða krossins á Íslandi. Við 
bjóðum vönduð og hagnýt námskeið sem 
sniðin eru að þörfum hópa, s.s. almennings, 
fagaðila og starfsmanna fyrirtækja. Nánari 
upplýsingar má finna á skyndihjalp.is.
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Skólastjóri í Mosfellsbæ

Laus störf í fjármáladeild

Lágafellsskóli — Sterkur grunnur, ótal möguleikar

Fjármáladeild Mosfellsbæjar er stoðdeild sem sér um umsýslu fjármála bæjarins. Deildin sinnir bókhaldi, greiðslu reikninga, 
innheimtu fasteignagjalda auk annarra gjalda. Fjármáladeild hefur með höndum verkstjórn við fjárhagsáætlanagerð, árs-

aðalbókari og bókari. 

af fjölbreyttu skólaformi. Lágafellsskóli er samþættur leik- og 
grunnskóli sem vinnur í anda uppbyggingarstefnu. Starfsemi 
skólans fer fram í tveimur byggingum þar sem yngstu bekkir 
grunnskóla ásamt elstu árgöngum leikskóla eru staðsettir í 

Mosfellsbær leitar eftir framsæknum einstaklingi sem hefur 

færni til að leiða starfsemi skólans. Skólastjóri gegnir lykilhlut-
verki í að móta góðan skólabrag og samstarfsvettvang skóla 
og samfélags. Skólastjóri mótar framtíðarstefnu skólans í 
samræmi við aðalnámskrá, skólastefnu Mosfellsbæjar og 
hugmyndafræði skólans og ber ábyrgð á að skólastarf sé í 
samræmi við lög og reglugerðir.

Menntunar- og hæfnikröfur:
• 
• Menntun á sviði stjórnunar og/eða uppeldis- og menntunarfræða
• Þekking á áætlunargerð, fjármálstjórnun og stefnumótunarvinnu  
• Reynsla á sviði stjórnunar og faglegrar forystu í menntastofnun 
•
• 
• Góð íslenskukunnátta og færni til að miðla upplýsingum

Umsóknarfrestur er til og með 14. apríl 2019.  
Umsóknir skulu innihalda starfsferilsskrá og kynningarbréf sem 
greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum ásamt rökstuðn-

Udengård framkvæmdastjóri fræðslu- og frístundasviðs í síma 525 
6700. Um framtíðarstöðu er að ræða. Öllum umsóknum verður 
svarað. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. sveitar-
félaga og viðkomandi stéttarfélags. Ráðið er í öll störf óháð kyni.

Aðalbókari ber ábyrgð á bókhaldi Mosfellsbæjar, stýrir 
bókhaldsvinnu sveitarfélagsins og gerð uppgjörs.

Innheimtufulltrúi ber ábyrgð á reikningagerð, innheimtu, 
álagningu fasteignagjalda auk móttöku rafrænna reikninga. 

Aðalbókari Innheimtufulltrúi

Sækja skal um störfin á ráðningarvef 
mosfellsbæjar, www.mos.is

Sækja skal um starfið á ráðningarvef 
mosfellsbæjar, www.mos.is

Menntunar- og hæfnikröfur:
· Viðskiptafræðimenntun af fjármála- eða endurskoðunarsviði 
  og/eða meistarapróf í reikningsskilum
· Reynsla og þekking á færslu, skipulagningu og uppgjöri bókhalds.
· 
· Mjög góð tölvukunnátta og færni í Excel
· 
· Samskiptahæfni, jákvætt viðhorf og lausnamiðuð hugsun
· Góð íslenskukunnátta og færni til að tjá sig skipulega
· 
· Frumkvæði, sjálfstæði og skipulagshæfni
· 
· Þekking á lögum og reglum um bókhald og reikningsskil 
  sveitarfélaga ásamt lögum um virðisaukaskatt og reglum
  um undanþágur fyrir sveitarfélög er kostur

Menntunar- og hæfnikröfur:
· 
· 
· Mjög góð tölvukunnátta, sérþekking og færni í Excel
· 
· 
· Samskiptahæfni, jákvætt viðhorf og lausnamiðuð hugsun
· Góð íslenskukunnátta og færni til að tjá sig skipulega
· 
· Frumkvæði, sjálfstæði og skipulagshæfni

Umsóknarfrestur er til og með 31. mars 2019. Umsóknir skulu innihalda starfsferilsskrá og kynningarbréf sem greinir frá reynslu, menntun 
síma 525 6700. 

Um framtíðarstöðu er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga
og viðkomandi stéttarfélags. Ráðið er í öll störf óháð kyni.



Leikskólinn Iðavöllur 
Skólastjóri

A k u r e y r a r b æ r   •   G e i s l a g a t a  9   •    S í m i  4 6 0  1 0 0 0   •  a k u r e y r i . i s

Fræðslusvið Akureyrarbæjar óskar eftir að ráða skólastjóra 
til starfa við leikskólann Iðavöll á Akureyri. Ráðið verður í 
stöðuna frá og með 1. maí 2019.

Skólinn opnaði í núverandi húsnæði 2001 og er einn elsti 
leikskóli Akureyrar. Iðavöllur er fjögurra deilda skóli með börn 
frá tæplega tveggja til sex ára. Einkunnarorð skólans eru Þar 
er leikur að læra og sem stendur er í gangi þróunarverkefnið 
Þar er leikur að læra íslensku. Um fjórðungur nemenda er af 
erlendum uppruna og/eða tvítyngd og fjölmenning einkennir 
starf skólans. 

Iðavöllur vinnur í anda hugmyndafræði Reggio Emilia. 
Nánari upplýsingar má finna á www.idavollur.is 

Starfssvið:
•  Skólastjóri er faglegur leiðtogi sem þarf að fylkja liði um 

stefnu skólans og árangursríka starfshætti. Leitað er að 
bjartsýnum og lausnamiðuðum einstaklingi með mikinn 
metnað, sem sýnt hefur árangur í störfum sínum og leggur 
áherslu á velferð og framfarir nemenda í góðu samstarfi við 
starfsfólk og foreldra. Skólastjóri stýrir og ber ábyrgð á dag-
legum rekstri, mannauðsmálum og annarri starfsemi skólans 
og að skólastarf sé í samræmi við lög og reglugerðir.

Menntunarkröfur:
•  Kennaramenntun og leyfi til að nota starfsheitið leikskóla-

kennari.
•  Meistarapróf sem nýtist í starfi er kostur.
•  Viðbótarmenntun í skólaþróun og/eða stjórnun er æskileg.

Hæfnikröfur:
•  Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og þróunar í 

skólastarfi.
•  Reynsla af störfum á sviði stjórnunar og/eða reksturs leik-

skóla.
•  Reynsla af vinnu með fjölmenningu í leikskóla.
•  Reynsla af mannauðsmálum og hæfni í starfsmanna-

stjórnun.
•  Lipurð og færni í samskiptum.
•  Gerð er krafa um vammleysi s.s. að vera með gott orðspor 

og að framkoma og athafnir á vinnustað og utan hans sam-
rýmist starfinu.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu Ak-
reyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt.
Umsóknarfrestur er til og með 29. mars 2019

Hugbúnaðarsérfræðingur
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Borgartúni 30, 105 Reykjavík,
sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is

hugbúnaðargerð og umsjón með umsókna- og upplýsingakerfum fyrir Rannís.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun á sviði hugbúnaðarfræða eða annað sambærilegt nám skilyrði

Umsóknarfrestur er til og með 1. apríl 2019.
Sækja skal um á vefsíðu Rannís: www.rannis.is/starfsemi/laus-storf/ 

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 seðla-
banka, 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 sam-
skiptum. 

Helstu verkefni: 
• Fylgjast með framvindu efnahagsmála, greina gögn 

og skrifa um niðurstöður.
• Vinna í tengslum við greiningu og skrif í Peninga-

mál.
• Almennar rannsóknir, einkum á sviði peninga- og 

þjóðhagfræði.
• Þátttaka í gerð verðbólgu- og þjóðhagsspáa 

bankans.
• Tilfallandi verkefni og ráðgjöf á ábyrgðasviðum 

Seðlabankans.

Sótt er um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is en umsóknarfrestur er til og 
með 1. apríl 2019. Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og 
jafnréttisáætlun bankans. Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi samtaka starfsmanna fjármála-
fyrirtækja. Umsóknir gilda í sex mánuði og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þórarinn G. Pétursson, aðalhagfræðingur og framkvæmdastjóri hagfræði og 
peningastefnu, netfang: thorarinn.petursson@sedlabanki.is og Íris Guðrún Ragnarsdóttir, mannauðsstjóri, net-
fang: mannaudur@sedlabanki.is.

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða hagfræðing á svið hagfræði og peningastefnu bankans. Um er að ræða 100% 
starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík.

Hagfræði og peningastefna annast rannsóknir og greiningu á þróun efnahags- og peningamála, gerir þjóðhags- og 
verðbólguspár og tekur þátt í mótun stefnunnar í peningamálum. Hagfræði og peningastefna hefur m.a. umsjón 
með útgáfu ársfjórðungsritsins Peningamála og enskri útgáfu þess Monetary Bulletin. 

Hagfræðingur hjá Seðlabanka Íslands

Hæfniskröfur:
• Háskólapróf í hagfræði.
• Gott vald á mæltu og rituðu máli, bæði íslensku  

og ensku.
• Góð hæfni í að setja fram fræðilegt efni á skýran 

hátt.
• Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi.
• Frumkvæði, nákvæmni í vinnubrögðum og  

metnaður í starfi.
• Jákvæðni og góðir samskiptahæfileikar.

2019 - 2022

Kærunefnd 
útlendingamála

Kærunefnd útlendingamála úrskurðar í 
málum sem til hennar eru kærð á grund-
velli laga um útlendinga nr. 80/2016. 
Langstærsti málaflokkur nefndarinnar 
varðar umsóknir um alþjóðlega vernd en 
nefndin úrskurðar einnig í dvalarleyfis-
málum og málum tengdum brottvísunum. 
Kærunefnd útlendingamála er metnaðar-
fullur vinnustaður með öflugt teymi starfs-
manna sem náð hefur verulegum árangri 
við að stytta málsmeðferðartíma. 
     
 Nefndin er að leita að einum til tveimur 
drífandi lögfræðingum.Starfið felst m.a. í 
að vinna með nefndinni við undirbúning og 
ritun úrskurða.
      
Frekari upplýsingar um stöðuna og 
hæfniskröfur má finna á starfatorgi 
(www.starfatorg.is) 
 

Leitar að einum til tveimur 
drífandi lögfræðingum.



Kópavogsbær auglýsir eftirtalin störf 
laus til umsóknar:

kopavogur.is

Grunnskólar
Sérkennari í Álfhólsskóla
Stærðfræðikennari á unglingastig í Salaskóla
Umsjónarkennari á miðstig í Álfhólsskóla
Umsjónarkennari á yngsta stig í Álfhólsskóla
Umsjónarkennari í Hörðuvallaskóla
Umsjónarkennari á yngsta stig í Salaskóla
Umsjónarkennari á miðstig í Salaskóla
Umsjónarkennari á miðstig í Vatnsendaskóla
Þroskaþjálfi / sérkennari í Hörðuvallaskóla
Leikskólar
Austurkór – Ertu ævintýragjarn útigarpur?
Leikskólakennari / leiðbeinandi í Baug
Matreiðslumaður í Kópastein
Umhverfissvið
Tækniteiknari / verkefnastjóri 
Velferðarsvið
Starfsmaður á heimili fyrir fatlað fólk

Eingöngu er hægt að sækja um störfin í 
gegnum ráðningarvef Kópavogsbæjar

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ Staða leikskólastjóra við leikskólann Funaborg

Skóla- og frístundasvið

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

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu leikskólastjóra  
í Funaborg lausa til umsóknar. 
Funaborg er tveggja deilda leikskóli við Funafold í Grafarvogi. Leikskólinn hefur síðustu 7 ár verið hluti af sameinaða leikskólanum 
Sunnufold en hefur nú verið skilinn frá sameiningunni. Fyrirhugað er að leikskólinn stækki á næstu árum og verði 6-8 deilda. Leiðar-
ljós leikskólans eru hamingja, málrækt, leikur, hollusta og sjálfræði. Unnið er eftir hugmyndafræði félagslegrar hugsmíðahyggju og 
áhersla er lögð á flæði og sjálfræði barna, að þau hafi valmöguleika og að stutt sé við að hugmyndir barnanna fái framgang í dag-
legu starfi. Leikskólinn stendur við opin náttúrusvæði niður við Grafarvog og fjölbreytt tækifæri eru til útiveru og útináms. 

Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og er tilbúinn til að vinna að stækkun leikskólans  
á næstu árum og leiða þar áfram gott og metnaðarfullt leikskólastarf.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari og greinargerð um framtíðarsýn  
umsækjanda á starf í leikskólanum.

Ráðið verður í stöðuna frá 1. júní 2019. Umsóknarfrestur er til og með 1. apríl 2019.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna  
Félags stjórnenda leikskóla. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg M. Gunnlaugsdóttir, skrifstofustjóri fagskrifstofu leikskólamála, sími 411 1111.  
Netfang: ingibjorg.m.gunnlaugsdottir@reykjavik.is

Meginhlutverk leikskólastjóra er að
• Vera faglegur leiðtogi leikskólans og móta framtíðarstefnu 

hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár og stefnu 
Reykjavíkurborgar.

• Bera ábyrgð á daglegu starfi í leikskólanum.
• Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra og 

starfsmenn.
• Hafa yfirumsjón með innra mati á starfi leikskólans  

og umbótaáætlunum.
• Hvetja til þróunar og nýbreytni í leikskólastarfi.
• Stýra rekstri leikskólans á grundvelli fjárhagsáætlunar.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum, 

vinnutilhögun og starfsþróun.
• Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf leikskólakennara.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla  

á leikskólastigi.
• Reynsla af stjórnun æskileg. 
• Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða.
• Þekking á rekstri, áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.
• Sjálfstæði og frumkvæði.
• Frumkvæði í starfi, sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæfni.
• Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.



Yfirlæknir Landspítali, húð-/kynsjúkdómalækn. Reykjavík 201903/604
Ráðgjafi/stuðningsfulltrúi Landspítali, barna-/unglingageðdeild Reykjavík 201903/603
Yfirlyfjafræðingur Landspítali Reykjavík 201903/602
Ráðgjafi/stuðningsfulltrúi Landspítali, bráðageðdeild Reykjavík 201903/601
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, bráðageðdeild Reykjavík 201903/600
Verkefnastjóri S-merktra lyfja Landspítali Reykjavík 201903/599
Deildarstjóri Landspítali, lyfjaþjónusta Reykjavík 201903/598
Verkstjóri flutningaþjónustu Landspítali, þjónustudeild Reykjavík 201903/597
Lífeindafræðingur Landspítali, röntgendeild Reykjavík 201903/596
Geislafræðingur Landspítali, röntgendeild Reykjavík 201903/595
Yfirlæknir meltingalækninga Landspítali, lyflækningasvið Reykjavík 201903/594
Lífeindafræðingar Landspítali, rannsóknakjarni Reykjavík 201903/593
Námsstöður deildarlækna Landspítali, barna-/unglingageðdeild Reykjavík 201903/592
Námsstöður lyfjafræðinga Landspítali  Reykjavík 201903/591
Sérfræðingur í gagnagreiningu Tryggingastofnun Kópavogur 201903/590
Sálfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201903/589
Móttökuritari, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201903/588
Sérfr. málefni framhaldsskóla Menntamálastofnun Kópavogur 201903/587
Starfsmaður í gæslu á heimavist Verkmenntaskóli Austurlands Fjarðabyggð 201903/586
Verkefnastjóri/kennari Verkmenntaskóli Austurlands Fjarðabyggð 201903/585
Verkefnisstjóri MBA náms Háskóli Íslands, Félagsvísindasvið Reykjavík 201903/584
Heilbrigðismenntaður starfsmaður Embætti landlæknis Reykjavík 201903/583
Rekstur tölvukerfa Umhverfisstofnun Reykjavík 201903/582
Varðstjóri  Fangelsismálastofnun ríkisins Reykjavík 201903/581
Fangavörður, sumarstarf Fangelsismálastofnun ríkisins Suðurland 201903/580
Fangavörður, sumarstarf Fangelsismálastofnun ríkisins Akureyri 201903/579
Fangavörður, sumarstarf Fangelsismálastofnun ríkisins Reykjavík 201903/578
Dýralæknir Matvælastofnun Hafnarfjörður 201903/577
Aðstoðarmaður í eldhús Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201903/576
Forstöðulæknir Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201903/575
Mannauðsstjóri Háskóli Íslands Reykjavík 201903/574
Kennari í myndlist Fjölbrautaskólinn í Garðabæ Garðabær 201903/573
Sjúkraliði, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201903/572
Hjúkrunarfræðingar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Vestfirðir 201903/571

Konrektor Menntaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201903/624
Sérnám í heilsugæsluhjúkrun Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201903/623
Sérnám í heilsugæsluhjúkrun Heilbrigðisstofnun Norðurlands Norðurland 201903/622
Mannauðs- og rekstrarstjóri Héraðsdómur Reykjavíkur Reykjavík 201903/621
Ræsting, sumarafleysing Þjóðminjasafn Íslands Reykjavík 201903/620
Sumarstörf á Keldum Þjóðminjasafn Íslands Rangárvellir 201903/619
Héraðsfulltrúi Landgræðslan Sauðárkrókur 201903/618
Verkefnisstjóri Háskóli Íslands, gæðakerfi Reykjavík 201903/617
Verkefnisstjóri Háskóli Íslands, skjalasafn Reykjavík 201903/616
Byggingaverkfr./-tæknifræðingur Vegagerðin, Hafnadeild Reykjavík 201903/615
Byggingaverkfr./-tæknifræðingur Vegagerðin, Veghönnun Reykjavík 201903/614
Sérnám í heilsugæsluhjúkrun Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Landið 201903/613
Forstöðum. greiningar og útgáfu Seðlabanki Íslands Reykjavík 201903/612
Hagfræðingur Seðlabanki Íslands Reykjavík 201903/611
Hugbúnaðarsérfræðingur Rannsóknamiðstöð Íslands Reykjavík 201903/610
Sumarstörf á Lækjarbakka Barnaverndarstofa Hella 201903/609
Sérnámsstaða hjúkrunarfræðings Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201903/608
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201903/607
Aðstoðardeildarstjóri Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201903/606
Forstjóri Samgöngustofu Samgöngu- og sveitastj.ráðuneytið Reykjavík 201903/605

 Við ráðum

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

Stjórnendaleit

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 ára-
löng 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 fyrir tækja í dag. Þekking á markaðnum 
er því mikilvæg og þar skiptir reynslan miklu 
máli. Með leit í gagna grunni eða aug lýsingu í 
viðeigandi miðlum aðstoðar Ráðum fyrirtæki 
við að finna hæfasta ein staklinginn í starfið.
 
Sveigjanleg nálgun

Sérstaða Ráðum liggur í sveigjanlegri nálgun 
á ráðningar verkefnið. Fyrir utan að sjá um allt 
ráðningar ferlið komum við til móts við þarfir 
fyrir  tækja með því að sjá um hluta þess ef þörf 
krefur, t.d. bakgrunns kannanir, hæfnis mat eða 
starfs tengdar æfingar.
 
Matstæki

Ráðum notast við nýjustu aðferðir við að meta 
hæfni og persónuleikaþætti sem geta skipt 
sköpum í ráðningum. Ráðum er í sam starfi við 
banda ríska mannauðs lausna fyrirtækið CEB sem 
er í farar broddi í persónu  leika prófum og öðrum 
mats tækjum sem eru sér stak lega hönnuð til að 
greina sérstöðu og hæfileika ein staklinga áður 
en ráðning fer fram. 

Þannig er hægt að finna hæfasta einstaklinginn 
með talsverðri ná kvæmni. Persónu leika matið 
OPQ32 og DSI (Dependa bility & Safety Index) 
skimunar   prófið hafa t.d. verið stöðluð og 
staðfærð að íslenskum markaði.
 
Ráðgjöf við starfslok

Viðskilnaður fyrirtækis við starfsmann skiptir 
höfuð máli þegar fyrirtækið á frum kvæðið að 
starfs lokum. Ráðum býður upp á við tal við 
ráð gjafa sem felur m.a. í sér upplýsingar um 
atvinnu markaðinn, ráðgjöf varðandi starfs-
ferilskrá og kynningarbréf og hagnýt atriði 
varðandi starfs leit og atvinnu viðtöl.

Ráðum býður upp á ráðgjöf 
og ráðningar þjónustu sniðna 
að þörfum viðskiptavinarins.
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FJARÐABYGGÐ 
fjardabyggd.is

Spennandi störf 
hjá Fjarðabyggð
  Fjarðabyggð auglýsir eftir skólastjórnendum
í eftirtaldar stjórnendastöður

  Skólastjóri við Grunnskólann á Eskifirði

  Skólastjóri við Leikskólann Dalborg Eskifirði   
  skólaárið 2019-2020

  Aðstoðarskólastjóri við Grunnskóla   
  Reyðarfjarðar skólaárið 2019-2020

  Aðstoðarskólastjóri við Grunnskóla   
  Fáskrúðsfjarðar skólaárið 2019-2020

Fjarðabyggð auglýsir jafnframt eftir umsóknum 
í eftirtaldar stöður… 

  …við leikskólana í Fjarðabyggð 

Leikskólinn Dalborg Eskifirði: Deildarstjóri og leikskólakennarar

Leikskólinn Kæribær Fáskrúðsfirði: Deildarstjóri og leikskólakennarar  

Leikskólinn Lyngholt Reyðarfirði: Deildarstjóri og leikskólakennarar  

Leikskólinn Eyrarvellir Norðfirði: Deildarstjóri og leikskólakennarar  

  …við grunnskólana í Fjarðabyggð 

Grunnskólinn á Eskifirði: Umsjónarkennarar

Grunnskóli Fáskrúðsfjarðar: Íþróttakennari og 

umsjónarkennarar 

Grunnskóli Reyðarfjarðar: Náms- og starfsráðgjafi,   

grunnskólakennarar og þroskaþjálfi

Breiðdals- og Stöðvarfjarðarskóli:  Umsjónarkennarar

  …við tónlistarskólana í Fjarðabyggð 

Tónlistarskóli Eskifjarðar og Reyðarfjarðar: Tónlistarkennari

Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu Fjarðabyggðar 
www.fjardabyggd.is - laus störf

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 

sveitarfélaga og KÍ. 

Umsóknarfrestur er til 6. apríl 2019. 

Sótt er rafrænt um starfið á ráðningarvef 
Fjarðabyggðar  - https://starf.fjardabyggd.is 
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Markmið okkar eru að efla heilsu, auka lífsgæði, auðvelda störf og daglegt líf

Starfssvið

• Vörukynningar og sala til heilbrigðisstofnana
• Mynda tengsl við viðskiptavini og viðhalda þeim
• Ábyrgð á vörumerkjum og samskipti við birgja
• Greina viðskipta- og vaxtatækifæri
• Þátttaka í vörusýningum og ráðstefnum
• Tilboðsgerð og svörun verðfyrirspurna
• Afgreiðsla á hjúkrunarvörum til einstaklinga

Hæfniskröfur

• Menntun á sviði heilbrigðisvísinda æskileg
• Reynsla af sölu og ráðgjöf til stofnana
• Samskiptafærni, þjónustulund og fagmennska
• Lausnamiðaður einstaklingur með frumkvæði
• Tölvulæsi og öguð vinnubrögð
• Gott vald á íslensku og ensku

Umsóknarfrestur er til 31. mars 2019.

Um er að ræða fullt starf frá kl. 9-17 að öllu jöfnu.

Áhugasamir, sem uppfylla framangreind skilyrði og vilja starfa hjá 
öflugu fyrirtæki í góðum hópi, eru hvattir til að senda umsókn ásamt 
starfsferilsskrá með mynd á atvinna@stb.is merkt: Söluráðgjafi. 
Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál og þagmælsku gætt.

Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. er framsækið innflutnings- og 
þjónustufyrirtæki sem byggir á traustum faglegum grunni og áratuga 
reynslu. Starfsfólk Stuðlabergs hefur víðtæka þekkingu og menntun  
á heilbrigðissviði. Meðal starfsmanna eru þroska- og iðjuþjálfar, 
hjúkrunarfræðingar og heilbrigðismenntað starfsfólk með áralanga 
starfsreynslu.

Stuðlaberg selur hjálpartæki, búnað og rekstrarvörur fyrir heilbrigðis-
stofnanir. Vörur sem auðvelda daglegt líf og styðja fólk til sjálfsbjargar. 
Stuðlaberg er samstarfsaðili Sjúkratrygginga Íslands, er aðili að  
rammasamningum og er í samstarfi við heilbrigðisstofnanir um land allt.

Starfsemi Stuðlabergs heilbrigðistækni ehf. var áður í heilbrigðis- 
sviði Eirbergs ehf., en er nú systurfyrirtæki þess.

Söluráðgjafi 
heilbrigðisvara

Umsækjendur skulu senda upplýsingar um menntun og starfsreynslu á job@agrdynamics.is 
fyrir 29. mars.  Nánari upplýsingar veitir Anna Lilja Pálsdóttir, fjármálastjóri í 
síma 512-1000.  Fullum trúnaði heitið.

Menntunar- og hæfniskröfur
Viðurkenndur bókari eða svipuð menntun æskileg
Starfsreynsla og umfangsmikil þekking á bókhaldi er skilyrði
Mikill kostur ef þekking er á færslu bókhalds í erlendum gjaldmiðlum
Góð íslensku- og enskukunnátta skilyrði, dönskukunnátta er kostur
Þekking á NAV eða sambærilegu fjárhagskerfi
Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

AGR Dynamics     -     Smáratorg 3     -    201 Kópavogur     -     s:  512 1000     -     www.agrdynamics.is

AGR Dynamics er alþjóðlegt hugbúnaðarfyrirtæki sem hefur frá stofnun, árið 1998, þróað 
lausnir til hagræðingar í rekstri aðfangakeðjunnar. Á skrifstofum okkar á Íslandi, Bretlandi, 
Danmörku og Kanada starfa um 60 manns sem þjónusta alþjóðlegan hóp viðskiptavina.

Bókhald og skrifstofustjórn

Starfslýsing
Öll almenn bókhaldsstörf innan samstæðunnar svo sem;
 Bókun á innkaupareikningum og á færslum bankareikninga
 Afstemming á lánardrottnum, viðskiptamönnum og bankareikningum
 Reikningagerð og innheimta
Almenn umsjón með rekstri skrifstofu
Móttaka nýliða og önnur tilfallandi störf
Möguleiki er á hlutastarfi

Job.is

Job.isGLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Heilbrigðisþjónusta Iðnaðarmenn
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Umsóknarfrestur er til og með 31. Mars 2019.
Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt ferilskrá á job@resource.is.

UMHVERFISRÁÐGJAFI ÓSKAST 
Vegna aukinna umsvifa óskar ReSource International 
ehf. eftir því að ráða kraftmikinn og drífandi einstak-
ling í umhverfisráðgjafarstarf. Verkefnin eru fjölbreytt 
og krefjandi, því leitum við að einstakling sem er opin 
fyrir nýjungum og ögrandi verkefnum á sviði um-
hverfismála.

ReSource International ehf. sérhæfir sig í umhverfis-
verkfræði, þ.e. umhverfisráðgjöf, verkfræðiþjónustu, 
sýnatökur, umhverfismælingar, umsjón með um-
hverfistæknikerfum og veitum. Þar að auki, vinnur 
ReSource að rannsóknar og þróunarverkefnum í 
umhverfismálum. Dæmi um rannsóknarverkefni 
eru; örplastmælingar í drykkjarvatni og nýtingu á 
endurunnu plasti í malbik. 
 
Dæmi um viðfangsefni sem gætu komið inn á borð 
ráðgjafans: Úrgangsmál, Vistferlisgreiningar, Grænt 
bókhald, Umhverfisstefnur og innleiðing umhverf-
islausna, Heimsmarkmiðin 17, Smart lausnir, GIS 
lausnir, umhverfismat og margt fleira.

Helstu verkefni:
• Ráðgjöf og skýrslugerð 
• Rannsóknir og þróun
• Verkefnastjórnun
• Viðskiptaþróun 
 
Hæfniskröfur:
• BSc eða MSc í umhverfisverkfræði, umhverfis- og  
 auðlindafræði eða sambærilegt nám. 
• Þekking og/eða reynsla á fráveitum, lífgasi, úr  
 gangsstjórnun, bókhaldi gróðurhúsalofttegunda  
 (GHG) og lífsferilgreiningum (LCA) er kostur.
• Samskiptahæfileika og reynslu í skýrslugerð á  
 íslensku og ensku
• Þekking á Norðurlandamáli er kostur
• Þekking og reynsla á GIS og/eða CAD hugbúnaði  
 er kostur 
 
Starfsauglýsinguna er einnig að finna á heimasíðunni 
okkar, resource.is, undir störf. Nánari upplýsingar veitir 
Karl Eðvaldsson, framkvæmdastjóri  í síma 770-8513.

Tvær lausar stöður umsjónarkennara 
á unglingastigi við Þelamerkurskóla

Við Þelamerkurskóla eru lausar til umsóknar tvær stöður umsjónarkennara 
á unglingastigi í eitt ár vegna leyfa. Óskað er eftir að ráða fjölhæfa, sveig-
janlega og skapandi grunnskólakennara með mikla hæfni í samskiptum 
við unglinga. Umsjónarkennararnir tveir vinna saman í teymi með einn 
námshóp 8.-10. bekkinga. Í skólanum eru samtals 73 nemendur sem 
skiptast í þrjá námshópa.

Í Þelamerkurskóla er starfað með markvissum hætti í anda skóla án 
aðgreiningar. Einkunnarorð skólans eru þroski, menntun og samkennd. 
Hann starfar eftir hugmyndafræði Jákvæðs aga og heilsueflandi skóla auk 
þess sem ýmis þróunarverkefni hafa skipað stóran sess í skólastarfinu. Á 
unglingastiginu hafa rafrænir kennsluhættir verið innleiddir af krafti og vin-
na nemendur mikið til í gegnum Google umhverfið.

Helstu verkefni
• Annast almenna umsjón með nemendum í 8.-10. bekk
• Kennsla í íslensku, stærðfræði, ensku, lífsleikni, samfélagsgreinum og 
upplýsingatækni
• Stuðla að velferð nemenda í góðu samstarfi við foreldra/forráðamenn og 
stoðþjónustu innan skólans sem utan og vinna í tveggja umsjónarkennara 
teymi.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Kennaramenntun og leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari
• Lipurð í samskiptum og sveigjanleiki í starfi
• Áhugi á og færni í samskiptum við ungt fólk
• Færni í samvinnu og teymisvinnu
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um störf við skólann. Ráðið 
er í stöðurnar til eins árs frá 1. ágúst 2019. Umsóknarfrestur er t.o.m. 7. apríl 
2019. Ferilskrá og umsókn skal senda á netfang skólastjóra ragnheidurlil-
ja@thelamork.is Upplýsingar um Þelamerkurskóla er að finna á heimasíðu 
skólans, https://www.thelamork.is/ Frekari upplýsingar veitir Ragnheiður 
Lilja Bjarnadóttir, skólastjóri, ragnheidurlilja@thelamork.is og sími 460-
1770/866-4085

Olíudreifing   |   Hólmaslóð 8-10   |   101 Reykjavík   |   sími 550-9900   |   odr@odr.is   |   www.oliudreifing.is

Olíudreifing leitar að bílstjórum í sumarstörf staðsetta í Reykjavík, Akureyri
Austurlandi, Snæfellsnesi og í Vestmannaeyjum. Um fjölbreytt störf
er að ræða við olíudreifingu á tanka, skip og vinnuvélar. 

Hæfniskröfur 

Olíudreifing greiðir ADR námskeið og laun á námskeiðstíma fyrir 
þá bílstjóra sem ekki hafa ADR réttindi. Við hvetjum jafnt konur og 
karla til að sækja um störfin.

Nánari upplýsingar veitir Helgi Marcher Egonsson í síma 550 9937 
(Reykjavík, Austurland, Snæfellsnes og Vestmannaeyjar) og  
Guðjón Páll Jóhannsson í síma 550-9910 (Akureyri). 

Sótt er um
störfin á vef

Olíudreifingar
www.odr.is 

Ráðningartíminn 
er sveigjanlegur, 

getur verið allt frá 
byrjun apríl til loka 

september.

Sumarstörf hjá

Meginstarfsemi Olíudreifingar er dreifing og birgðahald á fljótandi eldsneyti. Olíudreifing rekur 
einnig bifreiða-, járnsmíða-, dælu- og rafmagnsverkstæði. Starfsmenn félagsins eru um  130 
talsins á starfsstöðvum víðsvegar um landið. Starfað er samkvæmt gæðavottuðum vinnuferlum.
Nánari upplýsingar um Olíudreifingu ehf. má nálgast á www.oliudreifing.is.

Olíudreifingu

Meirapróf
Þjónustulund og jákvæðni
Hæfni í mannlegum samskiptum 

Geta unnið sjálfstætt
ADR réttindi kostur
Íslenskukunnátta kostur

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.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- 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 sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is

Náðu meiri árangri  
í samningaviðræðum

Námskeið í samningatækni

hagvangur.is
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Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

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.

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

Hafðu samband við okkur og sjáðu 

hvað við getum gert fyrir þig. 

Leikskólastjóri á Velli Reykjanesbæ
Í dag er laus staða skólastjóra á Velli í Reykjanesbæ. Skólastjóra-
starfið er mjög skemmtilegt, fjölbreytt og þroskandi. Menning og 
andrúmsloft leikskólans einkennist af gleði, kærleika og mikilli sköpun.

Í dag er laus staða skólastjóra á Velli 
í Reykjanesbæ. Skólastjórastarfið 
er mjög skemmtilegt, fjölbreytt og 
þroskandi. Menning og andrúmsloft 
leikskólans einkennist af gleði, 
kærleika og mikilli sköpun.
Í hverjum skóla ber skólastjóri 
ábyrgð á fjórum viðmiðum:

• Gleði barna og ánægju foreldra 
• Starfsánægju starfsfólks 
• Gæði í fagstarfi 
• Góðum rekstri
Á Velli er frábært samstarfsfólk, 
góðir foreldrar og gæðin í starfi hafa 
aukist með hverju ári. Við hvetjum 
því alla sem hafa áhuga á að starfa 
sem skólastjóri að sækja um. 

Hæfniskröfur eru 
• Leikskólakennari 
•  Mikilvægt er að viðkomandi 

þekki hugmyndafræði Hjalla-
stefnunnar og hafi löngun til 
að taka hana alla leið 

• Öll stjórnunarreynsla er mikilvæg 

Þá eru allir þeir eiginleikar í sam-
skiptum sem við boðum í Hjalla-
stefnunni öllum til framdráttar. Þið 
sem viljið sækja um starfið sendi 
fyrir 1. apríl umsókn með starfs-
ferilskrá og stutt kynningarbréf þar 
sem kemur fram af hverju þér finnst 
þetta áhugavert starf og hvað þig 
langar að koma með í starfið. 

Hafir þú áhuga á að sækja um, farðu þá inn á vef skólans hjalli.hjalli.is og veldu 
Starfsumsókn. Nánari upplýsingar á thordis@hjalli.is eða síma 777 3008.La
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Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá
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Sími 528 9000    •    www.rarik.is

RARIK óskar eftir tilboðum í:

RARIK 19008
Strenglagnir, Akureyri - 

Fnjóskadalur

Útboðsgögn er hægt að sækja 
án greiðslu á vef RARIK

www.rarik.is/utbod-i-gangi
frá og með mánudeginum

18. mars 2019.

Skila þarf tilboðum á skrifstofu 
EFLU verkfræðistofu, Glerárgötu 32, 
600 Akureyri, 4. hæð fyrir kl. 14:00, 
þriðjudaginn 2. apríl 2019. Tilboðin 

verða þá opnuð í viðurvist þeirra 
bjóðenda, sem óska að  

vera viðstaddir.

ÚTBOÐ

Útboð
Sveitarfélagið Ölfus óskar  

eftir tilboðum í verkið: 
Sambyggð 14-20, gatnagerð  Verklok eru 01.08.2019 

Verkið felur í sér gerð á nýjum götum við Sambyggð í Þorláks-
höfn.
Verktaki skal jarðvegsskipta götustæði skv. kennisniðum, og 
leggja styrktarlag. 
Verktaki skal einnig leggja fráveitu, vatnsveitu, hitaveitu og 
ýmist leggja eða aðstoða við lagningu annarra veitulagna. 

Helstu magntölur eru:
Gröftur  400 m³
Styrktarlag 400 m³
Fráveitulagnir 285 m
Vatnsveitulagnir 200 m
Hitaveitulagnir 330 m

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með þriðju-
deginum 19. mars 2019.  Þeir sem hyggjast gera tilboð í verkið 
skulu hafa samband við Eggert hjá EFLU á Suðurlandi með því 
að senda  tölvupósti á netfangið ets@efla.is og gefa upp nafn, 
heimilisfang, síma og netfang og fá í kjölfarið útboðsgögnin 
send í tölvupósti.

Tilboðum skal skila til skrifstofu Sveitarfélagsins Ölfuss, Hafnar-
bergi 1, 815 Þorlákshöfn, fyrir kl. 11:00 föstudaginn 5. apríl og 
verða þau opnuð þar að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess 
óska. 
 Byggingarfulltrúinn í Þorlákshöfn. 

ÚTBOÐ

Útboð Kambaland 2019

Verklok eru 1. nóvember 2019.
Verkið felur í sér gerð á nýjum götum í nýju hverfi, 
Kambalandi í Hveragerði.  Búið er að grafa laust efni upp 
úr hluta af götustæðum og leggja hluta af fráveitu og 
kaldavatnsstofnum.

Verktaki skal jarðvegsskipta götustæði samkvæmt 
kennisniðum, leggja styrkar- og burðarlög, malbika götur 
og gangstíga, steypa kantsteina og þökuleggja.  Verktaki 
skal einnig leggja fráveitu, vatnsveitu, hitaveitu og ýmist 
leggja eða aðstoða við lagningu annara veitulagna.

Helstu magntölur eru:
•  Gröftur  3600 m³
•  Styrktarlag  4600 m³
•  Fleygun  2200 m²
•  Malbik   6220 m²
•  Fráveitulagnir  1600 m
•  Vatnsveitulagnir  580 m
•  Hitaveitulagnir  1630 m

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með 
þriðjudeginum 19. mars 2019.  Þeir sem hyggjast gera 
tilboð í verkið skulu hafa samband við Bárð hjá Eflu 
Suðurlandi með tölvupósti á netfangið bardur.arnason@
efla.is gefa upp nafn, heimilisfang, síma og netfang og fá 
í kjölfarið útboðsgögnin send í tölvupósti.

Tilboðum skal skila á skrifstofu Hveragerðisbæjar 
Breiðumörk 20, 810 Hveragerði fyrir kl. 11:00 fimmtudag-
inn 4. apríl 2019, en þá verða þau opnuð að viðstöddum 
þeim bjóðendum sem þess óska.

Byggingarfulltrúinn í Hveragerði

liliililllll ndndddndndnndndn @@@@f@f@@f@@fffasasasasastrtrtrtrtradadadadddddaadda nnnnniiinnn ngngngngarararar i.i.isss
mmmmmmmjmjmjmjjjjjmjjjmjmm ooooooooolololoooolloollll@l@l@fafafaasststststttrrararaaaraaadndddndndndnndndndnndndddnd iiinnininninininnininininngagagagagagagagaggagagaagagagggg r.r.rrr.rr.rrrr issiis

FAST
Ráðningar

wwwwwwwwwwwww.w.w faassttttrararadndndndnd ininininininini ggagagagagag rr.r.iis 

FAST ráðningar er öflug rrááððninga- oogg 
rrááðgjafaþjónusta sem legggur mmeettnnaað í að vinnaa ffaagleggaa oooooooooooooooooooooooooooooooggggggg 

veiita persónuleggaa oogg ggóóððaa þþjjóónuussttuu. VVöönndduuð úrviinnnsla 
uppppllýýsinggaa oogg góð saammsskkiippti vviðð ummsækjendduur eru 

lllyykkkiiillaatttriiðði.. OOkkar metnaðððuurr eerr rreeyynsla og meennnnttun, öflugur 
gagnagruunnnnuurr ogg ggoott tengslaanneet.

•• ÁÁÁÁrraaaalllaaannggggaaaa rreeeeyyyyyynnnnnssssslllllluuuuu
•• ÖÖflluugggaaaaaannnnnnnn gaaggnnaggggrruuuunnnn

aa aa ggggaa eeey s u

• Mjööögggg gggooottttttttttttttt tteenggggsssslaannneeettt
gg g g g

• ÞÞÞoooooollliinnnmmmmmmmmmæææææææððððiiiii oooogggg þþþrrrraaaauuttsseeeiiiggggjjjuuu
j gggg gg gg

• AAuuuuuuuggggaaa fffyyyrriirr hhæææffffiileeiikkkkuuumm
ggg þþþ

VVViiðð bbbjjjjóóóóððððððuuuuuuuummmmmmm  uuuupppppppppáááá::::
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ÚTBOÐ
Garðabær óskar eftir tilboðum í verkið:

Viðgerðir og yfirlagnir gatna og stíga 
í Garðabæ 2019.

Um er að ræða viðgerðir á malbiki gatna 
og yfirlagnir á götum auk malbikunar 
á stígum í Garðabæ.  Verkinu skal lokið 
fyrir 31. ágúst 2019.

Helstu magntölur eru:
Malbikun     17.500 m2

Viðgerðir        1.500 m2

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

Tilboð skulu hafa borist til Eflu 
verkfræðistofu, Lynghálsi 4, 110 Reykjavík, 
eigi síðar en mánudaginn 1. apríl 2019, 
kl. 14.00, þar sem þau verða opnuð. 

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

Umhverfissvið Mosfellsbæjar óskar 
eftir tilboðum í verkið:  

Helgafellsskóli nýbygging, 2-3.áfangi

Mosfellsbær vinnur að byggingu leik- og grunnskóla í 
Helgafellshverfi í Mosfellsbæ við Gerplustræti 14.  
Uppbyggingin hefur verið unnin í nokkrum áföngum.
Búið er að byggja fyrri hluta skólans þ.e.a.s. 1. áfanga 
ásamt því að leikskóli og hluta lóðar er að ljúka á næstu 
mánuðum. Helgafellshverfi er í örri uppbyggingu. Verktaki 
sem fær verkefnið mun þurfa að gera ráð fyrir og taka tillit 
til m.a. nágranna, umferð íbúa sem og annarra verktaka 
í og við byggingarsvæði og sérstaklega mikilvægt er að 
verktaki taki tilliti til og lágmarki rask á skólastarf sem hafið 
er í fyrri áföngum Helgafellsskóla.  

Helstu verkþættir eru:
Jarðvinna fyrir sökklum, uppsteypa, forsteyptar einingar, 
holplötur og þakeiningar. Gluggar og -hurðir, einangrun og 
klæðningar. Þakfrágangur, niðurföll og grunnlagnir.  
Innanhúss-, utanhúss- og lóðarfrágangur.

Helstu magntölur eru:
Jarðvinna  
Brúttógólfflötur 4.336 m²
Steypustyrktarstál 106 tonn
Steypa 1.367 m3
Forsteyptar einingar (með einangrun og veðurkápu) 1.495m²
Þakeiningar með burði, einangrun og vatnsvörn 1.225 m²
Holplötur 2.420 m²
Útihurðar og gluggar 305 m²
Þakfrágangur 600 m²
Léttir veggir 1.352 m²
Ýmis kerfisloft 3.901 m²
Málun innanhúss 10.133 m²
Ýmis gólfefni 3.804 m²
Sérsmíðaðar innréttingar 43 stk
Innihurðir 98 stk
Glerveggir 48 m²
Lóðarfrágangur (gervigras, beð, hellur, malbik o.fl) 4.100 m²

Verkinu skal að fullu lokið 6.júní 2021

Útboðsgögn verða afhent í afgreiðslu bæjarskrifstofu 
Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 2. hæð frá og með klukkan 
10:00 á föstudeginum 15.mars 2019. Tilboðum skal skilað á 
sama stað, bæjarskrifstofur Mosfellsbæjar, eigi síðar en 
föstudaginn 5. apríl 2019 kl.13:00 og þau opnuð að  
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Útboð
Sveitarfélagið Ölfus óskar  

eftir tilboðum í verkið: 

Vesturbakki – Ölfusbraut, fráveita og vatn 
Verklok eru 01.08.2019 

Verkið felst í því að leggja skal Ø400 fráveitulögn og Ø180 
vatnsveitulögn meðfram háspennustreng RARIK, frá nú-
verandi fráveitulögn við Vesturbakka og gengum Ölfusbraut. 
Fleyga skal lagnaskurð, grafa upp laust og losað efni. Einnig 
skal malbika yfir lagnaskurð gegnum Ölfusbraut.

Helstu magntölur eru:
Gröftur 1.700 m³
Fleygun 1.700 m³
Fráveitulagnir 207 m
Vatnsveitulagnir 285 m

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með þriðju-
deginum 19. mars 2019.  Þeir sem hyggjast gera tilboð í verkið 
skulu hafa samband við Eggert hjá EFLU á Suðurlandi með því 
að senda  tölvupósti á netfangið ets@efla.is og gefa upp nafn, 
heimilisfang, síma og netfang og fá í kjölfarið útboðsgögnin 
send í tölvupósti.

Tilboðum skal skila til skrifstofu Sveitarfélagsins Ölfuss, 
Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn, fyrir kl. 10:00 föstudaginn 5. 
apríl og verða þau opnuð þar að viðstöddum þeim bjóðendum 
sem þess óska. 

Byggingarfulltrúinn í Þorlákshöfn. 

ÚTBOÐ
Skarðshlíð 3. áfangi
Hafnar�arðarbær óskar eftir tilboðum í gatna-
gerð, breytingar á lagnakerfum og lokafrágang 
núverandi gatna í Skarðshlíð 3. áfanga vegna 
breytts skipulags í hver�nu.

Útboðsgögn verða seld hjá Umhverfis- og 
skipulagsþjónustu, Norðurhellu 2, frá og með 
þriðjudegi 19. mars 2019. Verð kr. 5.000,-

Tilboð verða opnuð á sama stað, fimmtudaginn
04. apríl 2019, kl. 11:00.

Verklok eru 15. september 2019.

Helstu magntölur eru:
- Upprif malbiks
- Uppúrtekt úr götum og stéttum
- Upprif á núverandi fráveitulögnum
- Lagnaskurðir
- Losun á klöpp í skurðum
- Fráveitulagnir
- Snjóbræðslulagnir
- Neðra burðarlag
- Efri burðarlög
- Malbikun

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

680 m2

960 m3

450 m
45 m
40 m
45 m
4.960 m
1.425 m3

4.770 m2

4.380 m2

Samstæða 
Orkuveitu Reykjavíkur

Allar auglýsingar vegna 
innkaupaferla eru birtar á 

utbodsvefur.is
Utbodsvefur.is er sameiginlegur 
auglýsingavettvangur opinberra 
útboða   þar   sem   birtar   eru 
auglýsingar og/eða tilkynningar 
um fyrirhuguð innkaup.

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Grassláttur á stofnanalóðum í Reykjavík 2019-2020, 
EES útboð nr. 14387.

• Kjarvalsstaðir, viðgerðir á súlugluggum,  
útboð nr. 14472.

• Rimaskóli endurgerð lóðar 2019,  
1. áfangi – Jarðvinna, útboð nr. 14458.

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

Innkaupadeild

Útboð
Stykkishólmsbær 

Grunnskóli og Amtsbókasafn, endurgerð lóðar 1.áfangi.

Stykkishólmsbær óskar eftir tilboðum í verkið: Grunnskólinn í 
Stykkishólmi, endurgerð lóðar, 1 áfangi.

Verkið felst í endurgerð lóðar við Grunnskóla og Amts-
bókasafns. Það er norðurhluti lóðar sem tekinn er fyrir í fyrsta 
áfanga, um það bil 6.400 m2. Helstu verkliðir eru jarð- og 
lagnavinna, uppsetning ljósastólpa, landmótun og frágangur á 
stéttum sem tilheyra 1. áfanga.

Helstu magntölur eru:
- Jarðvegsfyllingar: 2.750 m3
- Steyptar stéttar: 340 m2
- Regnvatnslagnir: 257 m
- Ljósastólpar: 13 stk.

Lokaskiladagur verksins er 9. ágúst 2019.

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá pótfanginu 
stykkisholmur@stykkisholmur.is frá og með 18 mars 2019.  

Tilboð skulu hafa borist skipulags- og byggingafulltrúa 
Stykkishólmsbæjar, eigi síðar en mánudaginn 15. apríl 2019  
kl. 10:00, þar sem þau verða opnuð.

Skipulag- og byggingafulltrúinn í Stykkishólmi

ÚTBOÐ

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

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

í eftirfarandi ljósbúnað:
• Hreyfiljós Spot/Profile
• Hreyfiljós Wash
• Fastljós Wash
• Upphengjur fyrir ofangreint

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),  
miðvikudaginn 18. nóvember nk. 

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

 

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

Ríkiskaup
Allar útboðsauglýsingar eru birtar á

utbodsvefur.is
Utbodsvefur.is er sameiginlegur auglýsingavettvangur 
opinberra útboða. Á vefsvæðinu eru birtar auglýsingar og eða 
tilkynningar um fyrirhuguð innkaup opinberra aðila sem falla 
undir lög og reglugerðir um opinber innkaup.



OPIÐ HÚS
Góð 108.8 fm 4 herb. björt og vel skipulögð íbúð á jarðhæð í nýlegu lyftuhúsi 
ásamt bílageymslu. Sérinngangur og afgirt sérverönd í suður. Vandaðar 
sérsmíðaðar eikarinnréttingar, sérþvottahús. Rúmgóð herbergi. Vel umgengin 
sameign.  V. 49,8 m.
Opið hús laugardaginn 16. mars milli kl.13:30 og 14:00 
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882, 
thorarinn@eignamidlun.is

FERJUVAÐ 1, 110 REYKJAVÍK

GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090

Ytri-Bakki, Hörgársveit –  
auglýsing deiliskipulagstillögu

Sveitarstjórn Hörgársveitar auglýsir tillögu að deiliskipulagi 
fyrir Ytri-Bakka í Hörgársveit skv. 1. mgr. 41. skipulagslaga nr. 
123/2010. Deiliskipulagstillagan tekur til uppbyggingar ferða-
þjónustu á svæði sem í aðalskipulagi Hörgársveitar er skilgreint 
sem opið svæði (OP10).

Greinargerð og uppdrættir skipulagstillögu munu liggja frammi 
á skrifstofu sveitarfélagsins frá 15. mars 2019 til og með 26. apríl 
2019. Gögnin verða einnig aðgengileg á vef sveitarfélags, horgar-
sveit.is.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn 
kostur á að gera athugasemdir við deiliskipulagstillöguna til föstu-
dagsins 26. apríl 2019. Athugasemdir skulu vera skriflegar og 
skulu berast sveitarfélaginu á netfangið horgarsveit@horgarsveit.
is eða á skrifstofu Hörgársveitar í Þelamerkurskóla, 601 Akureyri.

Skipulags- og byggingarfulltrúi

Auglýsing um 
skipulagsmál í 
Hveragerði
Bæjarstjórn Hveragerðisbæjar samþykkti þann 14. mars 
2019 að auglýsa tillögur að breytingum á eftirtöldum 
deiliskipulags áætlunum skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010:

Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Miðbæjarsvæðis.
Deiliskipulagssvæðið afmarkast af Hverasvæðinu, Blá-
skógum, Hverahlíð, Lystigarðinum Fossflöt, Reykjamörk, 
Fljótsmörk og lóðunum Breiðumörk 23 og Hveramörk 12. 
Breytingarsvæðið nær til lóða austan Breiðumerkur og 
lóðarinnar Breiðamörk 25. Í breytingunni fellst m.a. stækkun 
á  deiliskipulagssvæðinu, lokun Skólamerkur og nýir eða 
breyttir byggingarreitir.

Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Lystigarðsins Fossflöt.
Deiliskipulagssvæðið afmarkast af Skólamörk, Breiðu-
mörk, Reykjamörk og Varmá. Í breytingunni felst breyting á 
deiliskipulagsmörkum svæðisins og nýjar gönguleiðir næst 
grunnskólanum.

Tillaga að breytingu á deiliskipulagi  
athafnasvæðis við Vorsabæ, sunnan Suðurlandsvegar.
Deiliskipulagssvæðið afmarkast af landinu Öxnalækur, 
fyrirhuguðum tengivegi, helgunarsvæði Búrfellslínu 2 og 
lóð skólphreinsistöðvar Hveragerðisbæjar. Í breytingunni 
fellst m.a. stækkun athafnasvæðisins til suðvesturs, ný 
aðkomuleið að Öxnalæk og breytingar á legu göngu-, hjóla 
og reiðstíga.

Breytingartillögurnar liggja frammi á bæjarskrifstofu 
Hveragerðisbæjar að Breiðumörk 20 og eru til sýnis frá og 
með þriðjudeginum 19. mars til fimmtudagsins 2. maí 2019. 
Tillögurnar eru einnig aðgengilegar á heimasíðu Hvera-
gerðis www.hveragerdi.is 

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með 
gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillögurnar. At-
hugasemdir skulu vera skriflegar og skulu berast skipulags-
fulltrúa í síðasta lagi föstudaginn 3. maí 2019, annaðhvort á 
bæjarskrifstofur Hveragerðisbæjar að Breiðumörk 20, 810 
Hveragerði eða á netfangið gfb@hveragerdi.is 

Skipulagsfulltrúi  Hveragerðisbæjar

ÚTBOÐ
HREINSUN GRÓÐURBEÐA
Hafnar�arðarbær óskar eftir tilboðum í hreinsun 
gróðurbeða meðfram stofnleiðum í Hafnar rði

Beðin eru samtals um 7.835 m2. Um er að ræða beð 
af mismunandi lögun og með mismiklum gróðri. 
Tilboð verða opnuð hjá umhverfis- og 
skipulagsþjónustu þann 25. mars 2019 kl. 11:00.

Útboðsgögn eru til sölu hjá umhverfis- og  
skipulagsþjónustu Hafnarfjarðar, Norðurhellu 2.
Verð kr. 2.000,-

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

Tollstjóri

Sýslumaðurinn á Vesturlandi

Sýslumaðurinn á Vestfjörðum

Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra

Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra

Sýslumaðurinn á Austurlandi

Sýslumaðurinn á Suðurlandi

Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum

Sýslumaðurinn á Suðurnesjum

Greiðsluáskorun
Innheimtumenn ríkissjóðs skora hér með á gjaldendur eftirtalinna gjalda að gera skil  

nú þegar eða í síðasta lagi innan 15 daga frá dagsetningu áskorunar þessarar:

Gjöldin eru: Staðgreiðsla tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds sem fallið hefur í eindaga til og með 15. mars 2019, virðisaukaskat-
tur sem fallið hefur í eindaga til og með 5. mars 2019 og önnur gjaldfallin álögð gjöld og ógreiddar hækkanir er fallið hafa í eindaga 
til og með 15. mars 2019, á staðgreiðslu tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds, virðisaukaskatti, virðisaukaskatti í tolli, vanskilum 
launagreiðenda á gjöldum í og utan staðgreiðslu, fjármagnstekjuskatti á skilaskylda aðila, áfengisgjaldi, bifreiðagjaldi, úrvinnslug-
jaldi, olíugjaldi, kílómetragjaldi, gistináttaskatti, fjársýsluskatti, vinnueftirlitsgjaldi, vörugjaldi af innlendri framleiðslu, vörugjaldi af 
ökutækjum, eftirlitsgjöldum, árgjöldum, aðflutningsgjöldum, skilagjaldi á umbúðir, fasteignagjöldum, skipulagsgjaldi, skipagjöldum, 
jarðarafgjaldi, sektum skattrannsóknarstjóra, ofgreiddri uppbót á eftirlaun, eftirlitsgjaldi Fjármálaeftirlitsins, árgjaldi handhafa 
markaðsleyfis, veiðigjaldi og álögðum þing- og sveitarsjóðsgjöldum, sem eru: 
 
Tekjuskattur og útsvar ásamt álagi á ógreiddan tekjuskatt og útsvar, útvarpsgjald, gjald í framkvæmdasjóð aldraðra, slysatryggin-
gagjald vegna heimilisstarfa, auðlegðarskattur og viðbótar auðlegðarskattur, fjármagnstekjuskattur ásamt álagi á ógreiddan fjár-
magnstekjuskatt, ógreiddur tekjuskattur af reiknuðu endurgjaldi ásamt álagi, búnaðargjald, sérstakur fjársýsluskattur, sérstakur 
skattur á fjármálafyrirtæki, jöfnunargjald alþjónustu, ofgreiddar barnabætur og ofgreiddar vaxtabætur. 

Fjárnáms verður krafist án frekari fyrirvara að þeim tíma liðnum fyrir vangoldnum eftirstöðvum gjaldanna ásamt dráttarvöxtum 
og öllum kostnaði, sem af innheimtu skuldarinnar kann að leiða, á kostnað gjaldenda.

Athygli skal vakin á því að auk óþæginda hefur fjárnám í för með sér verulegan kostnað fyrir gjaldanda. Fjárnámsgjald í ríkissjóð er 
allt að 25.000 kr. fyrir hvert fjárnám. Þinglýsingargjald er 2.500 kr. auk útlagðs kostnaðar eftir atvikum.  Eru gjaldendur hvattir til að 
gera full skil sem fyrst til að forðast óþægindi og kostnað.
Þá mega þeir gjaldendur, sem skulda staðgreiðslu, staðgreiðslu tryggingagjalds, vörugjald, afdreginn fjármagnstekjuskatt, 
áfengisgjald, fjársýsluskatt, gistináttaskatt og virðisaukaskatt, búast við því að starfsemi þeirra verði stöðvuð án frekari fyrirvara, 
þeir gjaldendur er skulda bifreiðagjöld og kílómetragjald mega eiga von á að skráningarnúmer verði tekin af ökutækjum þeirra án 
frekari fyrirvara og þeir gjaldendur sem skulda gjöld þar sem lögveð fylgir mega búast við að send verði út sérstök greiðsluásko-
run fyrir gjaldföllnum kröfum. Greiðsluáskorunin hefur ekki áhrif á þessi innheimtuúrræði þannig að fyrrgreindur 15 daga frestur frá 
dagsetningu áskorunar þessarar gildir ekki í þessum tilvikum.

Reykjavík, 16. mars 2019

Job.is
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Um er að ræða efri og neðri sérhæðir í Sjónarvegi 16-24. Sér inngangur, Brúnás 
innréttingar, baðkar og sturta í öllum íbúðum, þrjú svefnherbergi og mikið útsýni. 
Næg bílastæði við húsið og sameiginleg hjóla og vagnageymsla. Rúmgóðar svalir 
fylgja efri hæð og sér afnotareitur neðri hæð. Mjög stutt er í leikskóla og skóla sem 
og út í fallega náttúru. 

Afhending er við kaupsamning.

Brekkugata

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

NÝTT Í SÖLU

SÉRHÆÐIR 
FRÁBÆRT ÚTSÝNI

Sjónarvegur 16-24
210 Garðabæ

Herb:
4ra

Stærðir: 
115,1m2-126,4m2

Verð frá: 
64.500.000

Hafdís
fasteignasali

820 2222 

OPIÐ HÚS 
sunnudaginn 17. mars kl. 13.30-14.00

Urriðaholtsstræti

S
jónarvegur

Brekkugata

Byggingaraðili er: INGVAR & KRISTJÁN ehf.

Til að komast að Sjónarvegi 
16-24 er keyrt upp vinstra 

megin við Náttúrufræðihúsið, 
upp Urriðarholtstræti til 

hægri á Brekkugötu og svo til 
vinstri upp Sjónarveg.

KYNNING sunnudaginn 17. mars kl.13:00-14:00
Sýningaríbúð Jaðarleiti 2, íb.503

NÝJAR ÍBÚÐIR TIL SÖLU
NÚTÍMALEGT 
MIÐBORGARHVERFI

Verð frá kr. 28.400.000

EFSTALEITI 19 – 27, LÁGALEITI 1-9

EFSTALEITI 27

EFSTALEITI 19-25

LÁGALEITI 5,7,9

LÁGALEITI 1-3

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
837 8889 

Sigurður
Fasteignasali
898 6106

Ragnar
Aðst.maður
844 6516

Hrönn
Fasteignasali
692 3344

Lilja
Fasteignasali
663 0464

• Fullbúnar íbúðir án gólfefna fyrir utan votrými sem verða flísalögð.

• Rut Kára innanhúsarkitekt sá um að velja saman efni og lit á innréttingum.

• Stæði í bílageymslu fylgir mörgum íbúðum.

• Húsin eru einangruð að utan og klædd með álklæðningu.

• Íbúðir afhentar fullbúnar með öllum innbyggðum eldhústækjum en án gólfefna.

Afhending fyrstu íbúða apríl/maí 2019

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

Efstaleiti 27 íbúð 206
3ja herbergja
Verð kr. 59.850.000



   

BJÖRTUSALIR 2 (ÍB 101), 201 KÓP. 

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 16. MARS kl 14:00-14:30
-117,1 fm 4ra herbergja íbúð á fyrstu hæð í litlu  fjölbýli.
-Stór afgirtur garður surðurgarður, 37, fm sérafnotaréttur.
-Stofa/borðstofa, eldhús og sjónvarpshol.
-Þrjú svefnherbergi, baðherbergi og þvotthús innan íbúðar.
-Gróinn og fallegur garður með timburpalli og fjölærum gróðri.
-Frábær staðsetning í barnvænu hverfi, stutt í þjónustu.
V. 51,9 millj. -  Þórey, s. 663 2300

FRIGGJARBRUNNUR 19, 113 RVK.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 17. MARS kl 16:00-16:30
-242,6 fm 3ja hæða parhús með bílskúr.
-Húsið er fullbúið og tilbúið til afhendingar.
-Sannkallað fjölskylduhús með möguleiki á aukaíbúð.
-Forstofa, eldhús, tvær stofur, fjögur svefnherbergi.
-Þrjú baðherbergi og þvottahús. 
-Miklir möguleikar og frábær staðsetning.
V. 87,9 millj.  - Þórey, s. 663 2300

KÓPAVOGSBRAUT 3B – 200 KÓP. 

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ ANDRA
- Falleg og mikið endurbætt 3ja herbergja íbúð 
- Árið 2011 var ráðist í gagngerar endurbætur bæði að utan sem innan
- Hvítlakkaðar innréttingar ásamt hvítum yfirfelldum innihurðum 
- Snyrtileg sameign með teppalögðum gólfum 
- Svalir útfrá stofu – góð aðkoma, næg bílastæði
V. 42,9 millj. Andri s. 690 3111 

MELÁS 9 (EFRI HÆÐ), 210 GBÆ. 

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 16. MARS kl 15:00-15:30
-148,2 fm efri hæð með bílskúr, laus til afhendingar.
-Mikið endurbætt tvíbýli, báðar eignir til sölu.
-Mjög gott skipulag, sérinngangur og stór suðurgarður.
-Björt og rúmgóð stofa og borðstofa, hol, eldhús
-þrjú svefnherbergi, baðherbergi og bílskúr.
-Frábær staðsetning í barnvænu hverfi, stutt í þjónustu.
V. 69.9 millj. - Þórey, s. 663 2300

FRÓÐENGI 20 (ÍB 302), 112 RVK.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 17. MARS kl 16:30-17:00
142,2 fm mikið endurbætt útsýnisíbúð á 2 hæðum.
-Stofa, eldhús og borðstofa í björtu og opnu rými.
-Tvö stór svefnherbergi og tvö baðherbergi.
-Mikið útsýni og tvennar suðursvalir.
-Frábær staðsetning í barnvænu hverfi, stutt í þjónustu.
-Stæði í bílskúr/bílageymslu og merkt stæði fyrir utan.
V. 49,9 millj. - Þórey, s. 663 2300

HÓLMGARÐUR 22, 108 RVK.

BÓKIÐ SKOÐUN
-2ja herb. 62ja fm íbúð á jarðhæð.
-Sérinngangur og suðurgarður.
-Húsið nýlega viðgert að utan.
-Baðherbergi nýlega endurnýjað.
-Frábær staður miðsvæðis í borginni.
-innangengt í þvottahús.
V. 34,9 millj. Ásdís Rósa s: 895-7784

BREIÐVANGUR 28 – 220 HFJ.

BÓKIÐ SKOÐUN
-Rúmgóð 4-5.herb. íbúð á 3ju hæð
-Íbúð er 160 fm með bílskúr í lengju
-Þrjú góð svefnherb. rúmgóð stofa og eldhús
-Endurnýjað baðherb., þvottaherb. Innan íbúðar
-Vestur-svalir, fallegt útsýni
-Bílskúr er vel staðsettur
GETUR LOSNAÐ FLJÓTLEGA
V. 49,9 millj. – Sveinn s. 6900.820

 MELÁS 9 (NEÐRI HÆÐ), 210 GBÆ. 

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 16. MARS kl 15:00-15:30
-96,1 fm neðri hæð, laus til afhendingar.
-Mikið endurbætt tvíbýli, báðar eignir til sölu.
-Mjög gott skipulag, sérinngangur og stór suðurgarður.
-Björt og rúmgóð stofa, borðstofa og eldhús í opnu rými.
-Tvö svefnherbergi, baðherbergi og geymsla.
-Frábær staðsetning í barnvænu hverfi, stutt í þjónustu.
V. 49,9 millj. - Þórey, s. 663 2300

KVISTAVELLIR 34 – 221 HFJ.

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 18 MARS FRÁ 17:30 – 18:00
- Glæsilegt endaraðhús ásamt innbyggðum bílskúr 
- Innfelld lýsing í loftum, gólfhiti á neðri hæðinni 
- Stór rúmlega 110 fm timburpallur 
- Tvö baðherbergi og þrjú svefnherbergi 
- Snyrtileg og falleg aðkoma, hiti í bílaplani 
- Mjög fallegt og vel skipulagt hús á rólegum stað í Hafnarfirðinum 
V. 76,5 millj.  Andri s: 690 3111 

BREIÐVANGUR 6, 220 HAF.

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 18.MARS KL. 17:30 – 18:00
-4ra herbergja íbúð og bílskúr samtals 146 fm.
-þrjú góð svefnherbergi, rúmgóðar stofur
-Húsið nýlega viðgert að utan
-Baðherbergi nýlegt
-Bílskúr í bílskúrslengju sem er í útleigu.
-Þvottahús innan íbúðar.
V. 45,9 millj. Ásdís Rósa s: 895-7784

SLÉTTUVEGUR 17, (ÍB 103), 103 RVK. 

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 16. MARS kl 13:00-13:30
-69,3 fm íbúð á fyrstu hæð fyrir 55 ára og eldri.
-Björt og rúmgóð með sólskála og suðurgarði.
-Stofa, borðstofa og eldhús í opnu rými.
-Svefnherbergi og baðherbergi, geymsla við íbúð.
-Líkamsræktarsalur, heitur pottur og saunaklefi.
-Veislusalur og húsvörður í húsinu.Frábær
TILBOÐ - Þórey, s. 663 2300

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT NÝTTNÝTT

55 ÁRA

OG ELDRI

OPIÐ HÚS 

Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Þórarinn Thorarensen 
Sölustjóri og eigandi

Þórey Ólafsdóttir  
Lögg. fast. og eigandi 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 

Nadia Katrín Banine 
Löggiltur fast. 

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast. 

Eggert Maríuson  
Löggiltur fast.  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 

Siggi Fannar 
Löggiltur fast.

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Löggiltur fast. 

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir 
Löggiltur fast.  

Benedikta Gísladóttir
Skjalavinnsla/móttaka

... leiðir þig heim!
www.landmark.is

Hlíðasmára 2   201 Kópavogi   Sími 512 4900

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

NÝTT

STÚFHOLT 1 – 105 RVK.

OPIÐ HÚS LAUGARDAG 16.MARS KL.15.00-15.30
-Rúmgóð 3ja herb. á 2.hæð
-Íbúð er 113.9 fm, aukin lofthæð í íbúð
-Tvö góð svefnherb., rúmgóðar stofur
-Eldhús opið inní stofu
-Geymsla/þvottaherb. Innan íbúðar
-Tvennar svalir með íbúð
LAUS VIÐ KAUPSAMNING
V. 52,9 millj. – Sveinn s. 6900.820



HOLTSVEGUR 5 – 210 GBÆ.

OPIÐ HÚS  LAUGARDAG 16. MARS KL. 13:00 – 13:30
- Glæsileg 2ja herbergja, 72,8 fm íbúð á jarðhæð
-  Nýlegt fjölbýli, byggt af ÞG verk. Verönd í suðvestur.
- Aukarými, mögulegt sem barnaherbergi.  Mjög smekkleg eign.
- Húsið er lyftuhús – frábær staðsetning í Urriðaholtinu.
V. 42,5 millj  Sigurður s. 896-2312

FROSTAFOLD 41 – 112 RVK.

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 18. MARS KL. 17:15 – 17:45
- Mjög góð 3ja herbergja, 97,4 fm endaíbúð á 2. Hæð.
- Íbúðin er með sérinngangi, vel staðsett í Foldahverfinu.
- Íbúðinni fylgir stæði í lokaðri bílageymslu.
V. 42,9 millj.  Sigurður s. 896-2312

ÁLFHEIMAR 42 – 104 RVK.

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 17. MARS KL. 13:00 – 13:30
-Rúmgóð 5.herb. íbúð á 1.hæð með möguleika
-Í dag eru 3 góð svefnherb., voru 4 áður
-Gott skipulag með góðum stofum
-Búið er að endurnýja eldhús
-Húseign og sameign er í góðu ásigkomulagi
GETUR LOSNAÐ FLJÓTLEGA
V. 49,9 millj. Þórarinn s. 7700.309

MELALIND 12 – 201 KÓP.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 17. MARS KL. 14:00 – 14:30
Virkilega falleg 122,5 fm. 4ra herbergja íbúð á 2. Hæð
Bílskúr 26,1 fm.   Sameign afar snyrtileg.
Stórar suðursvalir.
Stutt í skóla og alla þjónustu.
V. 64,5 millj.
Þórarinn s. 770-0309

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

DÝJAGATA 2-6 – 210 GBÆ.

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS LAUGARDAG 16. MARS KL. 14:00 – 14:30
-  Ný raðhús á einstökum útsýnisstað í Urriðaholt-

inu í Garðabæ.
-  Húsin er sannkölluð fjölskylduhús og er stærsta 

húsið með aukaíbúð.
-  Öll húsin eru einangruð að utan og afhent 

fokheld, en tilbúin að utan.
-  Stærð á bilinu 225 fm til 341 fm.

Verð frá 78,9 millj. Sigurður s. 896-2312

 

Upplýsingar 
um íbúðir veita:

- Nýjar 14 íbúðir í Urriðaholti sem er nýjasta hverfi Garðabæjar.
- Íbúðirnar eru 4ra – 5.herbergja og eru stærðir frá 118.5 – 180.3 fm. 
- Til afhendingar við kaupsamning
- 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: 60,9 – 99,9 millj. 

DYNGJUGATA 1-3,  
URRIÐAHOLT GARÐABÆ

SÖLUSÝNING

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

Sveinn Eyland 

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

SÖLUSÝNING LAUGARDAG 16.MARS KL.13.30-14.30

12
EIGNIR

SELDAR

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900
landmark.is

Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

Bílskúr



NÝTT Á SKRÁ & OPIÐ HÚS MILLI KL 15:00 OG 15:30 SUNNUDAGINN 17. MARS 
LANDMARK fasteignamiðlun kynnir til sölu 22 
nýjar útsýnisíbúðir, 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja 
með sérinngangi eða sérinngangi af stigapalli í 
fallegu lyftuhúsi í Urriðaholtinu í Garðabæ.  
 

Íbúðirnar eru 22 talsins og afhendast fullbúnar án 
gólfefna en helmingi íbúðanna fylgir bílskúr. 
 

Frábær staðsetning og miklir útivistarmöguleikar. 

 8 
seldar 

MOSAGATA 5-7 í Urriðaholti í Garðabæ 

 

Skagasel 5 – 109 Reykjavík 
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 17. MARS KL. 14:00 - 14:30 
Gullfallegt tveggja hæða einbýlishús við Skagasel 5 í rólegri og kyrrlátri götu. Eignin 
er skráð 308,2 fm en rúmlega 20 fm sólstofa er utan fermetratölu. Sérsmíðaðar 
innréttingar frá HP eru í húsinu. Fallegur arinn er í stofu og kamína í sólstofu. Tvær 
auka íbúðir bjóða upp á góða útleigumöguleika. Önnur íbúðin er alveg útaf fyrir sig 
með sérinngang og hin er stúdíóíbúð með inngang úr anddyri. Garður er einstaklega 
gróinn og fallegur. Innbyggður bílskúr og hiti í bílaplani.   Verð: 107 milljónir

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

OPIÐ HÚS  Sunnudag

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

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

Veitingastofan T-bær til sölu.
Um er að ræða 100 fm veitingahús,1 hektara eignalóð ásamt 
tjaldstæði í fallegri náttúru í Selvogi, Ölfusi. Staðurinn er stutt frá 
hinni frægu Strandarkirkju sem er afar vinsæl, ekki síst hjá ferða-
mönnum. Norðurljósin hafa haft mikið aðdráttarafl. Miklir mögu-
leikar eru á að auka við núverandi rekstur, t.d. með gistiaðstöðu 
ofl.
Eignin er á góðum og fallegum stað, 60 km frá Reykjavík, og 
gæti einnig vel nýst sem sumarhús til einkanota. 
Eign sem vert er að skoða.
Verð 34.9 milljónir.

Nánari upplýsingar og sýningu á eigninni annast Hólmar Björn 
Sigþórsson löggiltur fasteignasali og félagsmaður í Félagi fast-
eignasala s. 893-3276 eða með tölvupósti: holmar@helgafell-
fasteignasala.is

s: 566-0000 • helgafellfasteignasala.is
Hólmar Björn Sigþórsson

löggiltur fasteignasali
gsm 893 3276

TIL SÖLU

capacent.is

Við finnum rétta 
einstaklinginn í starfið

Ráðgjafar okkar búa  
yfir víðtækri þekkingu  
á atvinnulífinu og  
veita trausta og 
persónulega ráðgjöf.
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Trausti fasteignasala | trausti@trausti.is | s.546-5050 | Vegmúla 4 | 108 Reykjavík

VIÐ ERUM TRAUSTI

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

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

Guðbjörg Helga Jóhan-
nesdóttir
Viðskiptafræðingur, 
Aðstoðarmaður
fasteignasala, í námi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 897-7712

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

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
S: 853-9779

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

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

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

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

Garðar Hólm 
Birgisson
Löggiltur fasteignasali
S: 899-8811 

Jóna Benný  
Kristjánsdóttir 
Lögmaður. Löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasali.
S: 869-8650

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

Einar Örn  
Guðmundsson
Viðskiptafr., aðstoðarm.
fasteignasala, í námi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 823-4969

Mýrargata 26 
101 Reykjavík 

Hraunhólar 24 
210 Garðabæ 

Jöklafold 43 
112 Reykjavík

Hraunbær 144 
110 Reykjavík 

Birkigrund 50 
200 Kópavogur

Sjávargrund 8B 
210 Garðabær

Kristnibraut 55
113 Reykjavík

Jökulgrunn 24 
104 Reykjavík

Lækjasmári 13
201 Kópavogur

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 18. MARS KL. 17:00 - 17:30 
Glæsileg og rúmgóð 155 fm 5 herbergja íbúð á þriðju hæð 
með bílastæði í lokaðri bílageymslu. Gólfsíðir gluggar gefa 
íbúðinni mikinn karakter og gera hana einstaklega bjarta. 
Nánari upplýsingar veitir Garðar B. Sigurjónsson í síma 
898-0255, gardarbs@trausti.is. Verð: 94,9 millj. 

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 19. MARS KL. 17:30 - 18:00 
Glæsilegt og frábærlega staðsett tveggja hæða raðhús. 
Eignin er skráð alls 300,8 fm þar af er 40,2 fm bílskúr með 
geymslu. Tveir pallar og tvennar svalir sem veita frábært 
útsýni. Gólfhiti og góð lofthæð á báðum hæðum. Nánari 
upplýsingar veitir Garðar B. Sigurjónsson í síma 898-
0255, gardarbs@trausti.is. Verð: 124,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 20. MARS KL. 17:30 – 18:00
Rúmgóð, björt og mikið endurnýjuð 4ra herbergja íbúð á 
jarðhæð með sérafnotarétt um 100 fm. Eignin er skráð alls 
106,2 fm þar af er 8,5 fm geymsla. Eignin getur verið laus 
við kaupsamning. Nánari upplýsingar veitir  
Guðbjörg Gerður Sveinbjörnsdóttir í síma 899-5949,  
gudbjorg@trausti.is. Verð: 46,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 18. MARS KL. 17:30 – 18:00 
Vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í Árbæ. 
Eignin er skráð 100 fm og skiptist í forstofu, eldhús, stofu/
borðstofu, baðherbergi, þvottahús og 3 svefnherbergi. Frá 
stofu er útgengi á stórar svalir. Nánari upplýsingar veitir 
Garðar Hólm í síma 899-8811, gh@trausti.is. 
Verð: 37,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 19. MARS KL. 17:30 – 18:00
Einstaklega bjart og rúmgott endaraðhús með bílskúr.  
Eignin er skráð alls 219,5 fm þar af er  27,9 fm bílskúr. 
Auðvelt er að gera auka íbúð í húsinu.  
Frábært fjölskylduhús með mörgum svefnherbergjum. 
Nánari upplýsingar veitir Garðar Hólm í síma 899-8811, 
gh@trausti.is. Verð: 84,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 20. MARS KL. 17:30 – 18:00
Fallegt, rúmgott og bjart 191,4 fm raðhús þar af er 20,5 
fm sérstæði í lokaðri bílageymslu. Fjögur svefnherbergi, 
tvennar svalir og vandaðar innréttingar. Frábær  
stað setning þar sem stutt er í alla helstu þjónustu.  
Eignin er laus við kaupsamning.  
Nánari upplýsingar veitir Garðar B. Sigurjónsson í síma 
898-0255, gardarbs@trausti.is.  Verð: 68,5 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 18. MARS KL. 18:30 – 19:00
Vel skipulögð og rúmgóð 3ja herbergja 98,6 fm útsýnisíbúð 
í fallegu fjölbýli í Grafarholti. Svalir með svalalokun. Stutt 
er í skóla og leikskóla. Nánari upplýsingar veitir Garðar 
Hólm í síma 899-8811, gh@trausti.is. Verð: 42,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 20. MARS KL. 17:30 – 18:00
Vel skipulagt 119,8 fm raðhús á einni hæð með inn-
byggðum bílskúr á vinsælum stað í Jökulgrunn í Reykjavík. 
Útgengi úr bílskúr út á baklóð. Húsið er staðsett í göngu-
færi við Hrafnistu Laugarási. Nánari upplýsingar veitir 
Garðar Hólm í síma 899-8811, gh@trausti.is.  
Verð: 69,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 20. MARS KL. 17:30 – 18:00
Rúmgóð, björt og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð með 
rúmgóðum svölum til suðurs. Eignin er skráð 102,1 fm 
þar af er 8,8 fm geymsla. Eigninni fylgir stórt stæði í 
bílageymslu sem kemur ekki fram í fermetrastærð  
eignarinnar. Nánari upplýsingar veitir Gylfi Jens Gylfason 
í síma 822-5124, gylfi@trausti.is. Verð: 53,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



 

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

Samtals 4.800 fm atvinnuhúsnæði á Laugarnesinu  
í grend við Sundahöfn. 

Mögulegt að skipta húsnæðinu upp á 2 – 3 smærri einingar.

Þrjú samstæð hús (opið á milli með hurðum)  
með góðum innkeyrsluhurðum.

Góð lofthæð og ágætt  
athafnasvæði fyrir framan.

Héðinsgata 2 
105 Reykjavík

HÚSNÆÐIÐ  
ER LAUST

Til leigu

Nánari upplýsingar veitir:  

Þórhallur Biering, lögg. fasteignasali
thorhallurb@miklaborg.is sími: 896 8232

 

Þverbrekka 4 Kóp. 4ra herb.

Laufásvegur 6 Rvk.

Opið hús á mánudaginn  
18. mars kl. 17.30 – 18.00. VERIÐ VELKOMIN.
Falleg 104,2 fm. 4ra herbergja endaíbúð á 2 hæð í góðu 
lyftuhúsi. Íbúðin er vel skipulögð með nýlegri eldhús 
innréttingu, góðum borðkrók. Þrjú svefnherb. Fallegt útsýni 
yfir Esjuna. Þvottahús innan íbúðar. Gluggar í þrjár áttir, 
tvennar svalir.  Gott verð. V. 39,5 m. 
Benedikt sími: 661 7788

Opið hús á mánudaginn  
18. mars kl. 18.30 – 19.00. VERIÐ VELKOMIN.
Falleg 44,3 fm. stúdíó íbúð fyrir framan Tjörnina. Stofa, 
eldhús er bjart rými, snyrtileg eldhúsinnrétting með góðri 
eyju. Svefnaðstaða er á bak við eldhúsvegg. Baðherbergið 
er allt endurnýjað V. 29,9 m. 
Benedikt sími: 661 7788

Kleifarsel 57 Rvk. Parhús. 

Hofteigur 34 Rvk. 3ja herb.

Opið hús á  mánudaginn  
18. mars kl. 17.30 – 18.00. VERIÐ VELKOMIN.
Parhús á tveimur hæðum ásamt bílskúr samtals 209,4fm. 
Húsið skiptist í forstofu, gang, stigahol, sex svefnherbergi 
tvö baðherbergi, þvottaherbergi, opið eldhús, tvær stofur 
og geymslur m.a. hluti bílskúrs. V. 74,9 m. 
Geir sími: 655-9000

Opið hús á  þriðjudaginn  
19. mars kl. 17.30 – 18.00. VERIÐ VELKOMIN.
Mikið endurnýjað og vel staðsett 80,2 fm falleg þriggja 
herbergja íbúð á jarðhæð/ kjallara. Á hæðinni er geymsla 
íbúðarinnar og sameiginlegt þvottaherbergi. Sameiginleg 
útigeymsla er á lóð.  V. 40,9 m. 
Geir sími: 655-9000

Mánatún 1 Rvk. 

Hverfisgata 117 Rvk. 2ja herb.

Aðeins 3 eignir eftir. Sýningar íbúð á 5 hæð.
Opið hús á þriðjudaginn  
19. mars kl. 17.30 – 18.00. VERIÐ VELKOMIN.
Tvær 2ja herb. endaíbúðir, ein á 5 hæð íbúð merkt. 505 og 
ein á 6 hæð 605. Penthouse endaíbúð á 8 hæð 3ja her-
bergja stórbrotið útsýni í allar áttir.Vandaðar sérsmíðaðar 
innréttingar frá Brúnás, tvennar svalir mikið útsýni. 
Verð. frá 63,4 m. 2ja herb. Verð. 110 m. Penthouse íbúð
Benedikt sími: 661 7788 

Opið hús á miðvikudaginn  
20. mars kl. 17.30 – 18.00. VERIÐ VELKOMIN.
Ný endurnýjuð 57 fm. tveggja herbergja íbúð á 1.hæð. 
Glæsilega innréttuð íbúð, m.a. nýjar innréttingar, ný tæki, 
ný gólfefni, innfelld lýsing, loftræsting o.fl.  V. 34,9 m. 
Geir sími: 655-9000

Jötnaborgir 12 Rvk. 3ja herb.

Sunnubraut 1 við Apavatn 802 Self. 

Opið hús á  mánudaginn  
18. mars kl. 17.30 – 18.00. VERIÐ VELKOMIN.
Vel skipulögð 93,8 fm þriggja herbergja íbúð á efstu 
hæð með sérinngangi af svalagangi og útsýni. Opið 
eldhús, parket, sér þvottaherbergi, suður svalir út af 
stofu. Íbúðin er laus við kaupsamning.  V. 41,9 m. 
Aðalsteinn sími: 896-5865

Pantið tíma fyrir skoðun.
Nýlegt og vandað sumarhús á eignarlóð. Tvær 
eignarlóðir samtals 9.626 fm, kjarri vaxnar og með 
fallegu útsýni. Eignin er samtals 115,7 fm. Heitur 
pottur. Stangveiði er í Apavatni og einungis 10 – 20 
mínutna akstur á golfvelli, verslun, veitingastaði og 
sundlaugar. V. 39,9 m.  
Geir sími: 655-9000
 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Geir Sigurðsson
s: 655-9000
Lögg. fast.

 

Aðalsteinn Steinþórsson
s: 896-5865
Lögg. fast.

 

Benedikt Ólafsson
s: 661-7788
Lögg. fast.

 



Hafraþing 3
203 KÓPAVOGUR

Einstaklega bjart og vandað hús á einni hæð. 
Sérsmíðaðar innréttingarog hurðir frá Smíða- 
þjónustunni. Mikil lofthæð, innfelld lýsing. 
Gólfhiti. Allt gólfefni frá Agli Árnasyni.

STÆRÐ: 181 fm EINBÝLI       HERB: 5

91.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Sunnusmári 26
201 KÓPAVOGUR

Fimm herbergja íbúð á 6.og efstu hæð með þrennum 

þaksvölum 47 fm, 20,3 fm og 11,5 fm, ásamt tveimur 

stæðum í bílageymslu. Vönduð eldhústæki frá Eirvík, 

granít borðplötur og vandaðar innréttingar. 

STÆRÐ: 198,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

TILBOÐ
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Stýrimannastígur 3
101 REYKJAVÍK

Einstaklega skemmtilega risíbúð með mikilli 
lofthæð og 16 fm suðursvölum með fallegu 
útsýni. Eldhús og bað endurnýjað.

STÆRÐ: 68 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

41.800.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Hraunbær 82
110 REYKJAVÍK

Góð fimm herbergja íbúð á fyrstu hæð ( ekki 
jarðhæð). Þrjú herbergi eru í íbúðinni og eitt 
herbergi í kjallara sem hægt er að leigja út. 
Húsið var tekið í gegn að utan árið 2016.

STÆRÐ: 125 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

41.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    17. mars 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    18. mars 17:30 – 18:00OPIÐ HÚS    18. mars 17:30 – 18:00

• Bílastæði í upphituðum bílakjallara
 fylgir flestum íbúðum.
• Fullkláraðar íbúðir með gólfefnum,
 ísskáp og uppþvottavél.
• Mjög gott skipulag.

Tveggja til fimm 
herbergja íbúðir.
Verð frá 39,9 millj. kr.
 - tilbúnar til afhendingar.

• Yfir 100 verslanir í göngufæri.
• Hleðslustöðvar fyrir rafbíla.
• Leiksvæði og opnir garðar.
• Skólar og leikskólar í göngufjarlægð.
• Upphitaðar gangstéttir.

• Mynddyrasíma og hita stýrt 
 með snjallsíma.
• Húsin eru klædd að utan og með 
 áltré gluggum.
• Deilibílar í hverfinu.

Kristján  
Þórir Hauksson
Lögg. fasteignasali

696 1122
  kristjan@fastlind.is

Stefán  
Jarl Martin
Lögg. leigumiðlari

892 9966
  stefan@fastlind.is

Gunnar
Valsson 
Lögg. fasteignasali

699 3702
  gunnar@fastlind.is

Hannes 
Steindórsson 
Lögg. fasteignasali

699 5008
  hannes@fastlind.is

Sunnusmári,íb 101
201 KÓPAVOGUR

Íbúð 101: Er 99,4 fm, þriggja 
herbergja íbúð á 1. hæð. 
Sérmerkt bílastæði í bílakjallara 
fylgir eigninni. 

STÆRÐ: 99,4 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 3

Heyrumst

Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

52.900.000 

Sunnusmári,íb 408
201 KÓPAVOGUR

Íbúð 408: Er 92,5 fm er þriggja 
herbergja íbúð á 4. hæð. 
Afhending er í febrúar 2019.

STÆRÐ: 92,5 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 3

Heyrumst

Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

49.900.000 

Sunnusmári, íb 311
201 KÓPAVOGUR

Íbúð 311: Er 115,9 fm er 
fjögurra-fimm herbergja íbúð á 
3. hæð. Afhending er í febrúar 
2019. 

STÆRÐ: 115,9 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 4-5

Heyrumst

Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

60.900.000 

Sunnusmári, íb 302
201 KÓPAVOGUR

Íbúð 302: Er 116,7 fm er 4-5 
herbergja íbúð á 3. hæð. 
Sérmerkt bílastæði í bílakjallara 
fylgir íbúðinni.

STÆRÐ: 116,7 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 4-5

Heyrumst

Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

60.900.000 

Sunnudaginn 17. mars. OPIÐ HÚS frá kl.15:00-15:30

OPIÐ HÚS    17. mars 15:00 – 15:30



Mánatún 9 
105 Reykjavík
Glæsileg "penthouse" íbúð 

Stærð: 183,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2014

Fasteignamat: 92.150.000

Verð: 105.000.000

Virkilega glæsilega og flotta 183,2 fm. Penthouse íbúð við Mánatún 9, 105 Reykjavík. Vönduð eign á tveimur
hæðum með þrennum svölum, mikilli  lofthæð og gólfsíðum gluggum. Flott  og mikið útsýni  yfir  borgina og til
sjávar.

Þrjú bílastæði í bílageymsluhúsi og tvær geymslur í efri kjallara fylgja íbúðinni.

Allar  nánari  upplýsingar  gefur  Guðlaugur  J.  Guðlaugsson/Gulli  í  síma  661-6056   eða  með  tölvupóst  á
netfangið gulli@remax.is - B.A. lögfræði - Löggiltur fasteignasali.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið
Hús

Þrjú stæði í upphitaðri bílageymslu fylgja eigninni

661-6056

Bæjarlind 9 
201 Kópavogur
Lyfta og stæði í bílageymslu 

Stærð: 107,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2017

Fasteignamat: 47.400.000
Bílskúr: Já

Verð: 56.900.000

Mjög glæsilega þriggja herbergja 107,5 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi við Bæjarlind 9, 201 Kópavog, með stæði
í  lokaðri  bílageymslu  og  sérgeymslu  í  kjallara.   Allar  innréttingar  og  fataskápar  í  íbúð  eru  frá  Axis,  tæki  í
eldhúsi  frá Ormson og blöndunartæki frá Tengi.  Harðparket er á öllum rýmum fyrir  utan votrými og anddyri,
þar eru flísar á gólfi. Útsýni er bæði frá gluggum og svölum íbúðar í suðvestur.

Um er  að ræða fallega hannað fjölbýlishús með fjölbreytni  í  stöllun og litavali  byggingarmassa.  Aðkoma að
húsi ásamt anddyri og stigahúsi er mjög snyrtlegt í alla staði.

Bókið skoðun hjá Gulla í síma 661 6056 eða með tölvupósti á netfangið gulli@remax.is

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á sunnudag 17. mars frá kl. 15:30-16:00

661-6056

Gilsbúð 3
210 Garðabær
Atvinnuhúsnæði, tvö fastanúmer

Stærð: 275,1 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 1998

Fasteignamat: 54.250.000

Verð: 69.900.000

275,1  fm  iðnaðarhúsnæði  sem  býður  upp  á  ýmsa  möguleika  hvað  varðar  notkun.  Um  er  að  ræða  tvö
samliggjandi  húsnæði  sem  hægt  er  að  loka  á  milli  og  vera  með  sérinngang  á  hvoru  húsnæði  og  hafa
aðskildan rekstur/einingar ef þess með þarf. Stórar innkeyrslurdyr, tveir sérinngangar, vinnusalur með hátt til
lofts, milliloft yfir vinnusal með opnanlegum þakglugga. Tvö salerni og önnur afstúkuð rými.

Búið  er  að  gera  nýjan  eignskiptasamning  sem  á  eftir  að  þinglýsa,  í  þeim  eignaskiptasamningi  er  skráning
iðnaðarhúsnæðisins fært á tvö fastanúmer í stað eitt fastanúmer. Stærra húsnæðið verður skráð 203,1 fm og
er  staðsett  í  suð-austurhluta  á  1.  hæð,  eign  sú  samanstendur  af  vinnusal  og  millipall  yfir  vinnusal.  Minna
húsnæðið  verður  skráð  72  fm  og  er  staðsett  á  austuhlið  hússins,  eign  sú  samanstendur  af
skrifstofu/afgreiðslurými  í  hliðarbyggingu við  stærra húsnæðið.  Í  húsnæðinu hefur  verið  rekin  smíðastofa og
hægt er einnig að kaupa af seljanda allar smíðavélar, þær eru á staðnum.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Stórar innkeyrslurdyr og tveir sérinngangar,

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

661-6056

8622001

Sogavegur 109
108 Reykjavík
Tvö svefnherbergi, gott skipulag

Stærð: 68,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1978

Fasteignamat: 32.200.000

Verð: 31.900.000
Vel skipulögð þriggja herbergja 68,9 fm íbúð á jarðhæð/kjallara í þríbýli við Sogaveg 109, 108
Reykjavík ásamt sér geymslu.

Góð staðsetning nálægt allri þjónustu, leiksskóla, grunnskóla og menntaskóla.

Bókið skoðun hjá Gulla í síma 661 6056 eða með tölvupósti á netfangið gulli@remax.is

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnud.17.mars kl.13:00-13:30

661-6056

Senter

Ertu í söluhugleiðingum ?
Vertu í sambandi og ég sel fyrir þig.
Sími 695-3502

Sigrún Matthea Sigvaldadóttir
Löggiltur fasteignasali

Sími: 695 3502
sms@remax.is

Viðarrimi 43
112 Reykjavík
Flott útsýni og 4. svefnherbergi

Stærð: 188,3 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1992

Fasteignamat: 71.950.000
Bílskúr: Já

Verð: 82.500.000

Um er að ræða mjög vel staðsett og vandað 188,3  fm. einbýlishús á einni hæð með fjögur svefnherbergi og
tvö  baðherbergi,  hátt  til  lofts  ásamt  innbyggðum  bílskúr.  Húsið  sjálft  hefur  verið  vel  við  haldið  og  er  það
einstaklega vel staðsett við endan í rólegri botnlangagötu með glæsilegu útsýni yfir borgina og bæði til sjávar
og  fjalla.   Fallegur  garður  með  pall,  hellulagða  verönd  og  geymsluskúr  ásamt  snyrtilegri  aðkomu  með
upphituðu bílaplani og stétt þar í kring.

Stutt  í  grunnskóla,  framhaldsskóla,  leikskóla  og  alla  almenna  þjónustu.  Fjölskylduvæn  eign  sem  vert  er  að
skoða. Bókið skoðun hjá Gulla í síma 661 6056 eða með tölvupósti á netfangið gulli@remax.is

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudaginn 17. mars frá kl.. 14:00-14:30

661-6056

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

Norðurbakki 9c
Hafnarfirði Senter

Stærð: 145 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingaár: 2015

Fasteignamat: 59.850.000 

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is
899 6753Verð: 63.900.000 kr.Opið hús mánudaginn 18. mars kl. 18:00 - 18:30

Reykjahvoll 27
Mosfellsbær
Lóð í algjörum sérflokki!

Stærð: 1359,5 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Fasteignamat: 15.050.000

Verð: 19.600.000
Um er að ræða vel gróna og glæsilega endalóð í afar fallegu og friðsælu umhverfi þar sem Varmá
rennur rétt utan lóðarmarkanna.
Mikill trjágróður er á lóðinni og allt um kring og fallegt útsýni m.a. til Úlfarsfells og Esjunnar. Örstutt í
fallegar gönguleiðir.
Búið er að teikna 220 m2 hús sem er hannað með sérstöðu lóðarinnar í huga og leyfir náttúrunni og
trjágróðrinum að njóta sín til fulls, teikningar geta fylgt með.

Senter

Sigríður Guðna
Lögg. fasteignasali

sigga@remax.is

Varmá rennur rétt utan lóðamarka.

663 3219

Þverártún 9 Fljótshlíð 
861 Hvolsvöllur
Sumarhús í Fljótshlíðinni.

Stærð: 145,6 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 2008
Fasteignamat: 28.050.000

Bílskúr: Já

Verð: 45.900.000
RE/MAX Senter kynnir: Sumarhús í landi Múlakot 1, Fljótshlíð, 861 Hvolsvöllur.
Glæsilegt og vandað 4-5 herbergja sumarhús í Fljótshlíðinni.
Sumarhús, gestahús, sauna, "jeppaskúr", heitur pottur, og mjög stór verönd. Stutt að sækja þjónustu
ofl. á Hvolsvöll, á Hellishóla, og fyrir flugáhugafólk að nýta flugvöllinn í Múlakoti.
Útsýni á Eyjafjallajökul, Stóra Dímon og aðrar perlur í íslenskri náttúru.
Upplýsingar í síma 695-3502 eða á sms@remax.is

Senter

Sigrún Matthea
Lögg. fasteignasali

sms@remax.is

Nánari uppl.og bókið skoðun í 695-3502

695-3502

Hjallabraut 33
220 Hafnarfjörður Stærð: 82,6 fm

Verð: 45.900.000

Senter

Guðrún Þ.Helgad.
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

Opið hús þriðjudag, 19. mars kl. 16:30-17:30.

820-0490

Falleg, rúmgóð og vel staðsett íbúð með svölum í húsi fyrir eldri borgara að Hjallabraut 33. 
Innangengt í ýmsa þjónustu m.a. mötuneyti, hárgreiðslu, fót og handsnyrtingu, nudd og einnig 
er boðið er upp á ýmsar tómstundir fyrir eldri borgara. Frekari upplýsingar veitir Guðrún þ. 
Helgadóttir, löggiltur fasteignasali í síma 820-0490 eða gudrun@remax.is.

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

Senter

Guðrún Þórhalla Helgadóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 8200490 
gudrun@remax.is 

Ég sel fasteignir
Hafðu samband í síma 820 0490 og ég fylgi þér alla leið

Austurkór 23 23
203 Kópavogur

Stærð: 114,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2014

Fasteignamat: 46.150.000

Verð: 54.900.000

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn 18. mars kl.17.00-17.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

RE/MAX SENTER KYNNIR: Nýleg 4ra herbergja íbúð á vinsælum stað með sér inngangi 
við Austurkór 23 í Kópavogi. Íbúðin er mjög snyrtileg og vel skipulögð. Lýsing. Forstofu 
með fataskáp og �ísum á gól�. Innaf forstofunni er geymsla. Stofan er björt og opin inn í 
eldhús, parket á gólfum. Úr stofunni er gengið út á góðar svalir 11,2m2 með fallegu útsýni.. 
Á svölunum er lítil geymsla. Eldhúsið er með góðu borð og skápaplássi, viðarinnrétting.
Baðherbergið er með baðkari með sturtu aðstöðu, upphengdu salerni, innréttingu, �ísar á 
gólfum og veggjum. þvottahús er innaf baðherberginu með skolvaski og borðplötu, �ísar á 
gól�. Hjónaherbergið er með stórum fataskáp og parketi á gól�. 
Barnaherbergin eru með fataskápum og parketi á gólfum.

Gerðhamrar 1
112 Reykjavík Stærð: 88,3 fm

Verð: 43.900.000

Senter

Guðrún Þ.Helgad.
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

Opið hús sunnud., 17. mars kl. 15:30-16:00.

820-0490

Falleg, rúmgóð og vel staðsett 88,3 fm 2ja - 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð með sérinngangi í 
tvíbýlishúsi. Eignin er í góðu og fjölskylduvænu hverfi þar sem er stutt í leik- og grunnskóla, 
verslun og ýmsa þjónustu. Eign getur verið laus við kaupsamning. Frekari upplýsingar veitir 
Guðrún þ. Helgadóttir, löggiltur fasteignasali í síma 820-0490 eða gudrun@remax.is.



Mánatún 9 
105 Reykjavík
Glæsileg "penthouse" íbúð 

Stærð: 183,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2014

Fasteignamat: 92.150.000

Verð: 105.000.000

Virkilega glæsilega og flotta 183,2 fm. Penthouse íbúð við Mánatún 9, 105 Reykjavík. Vönduð eign á tveimur
hæðum með þrennum svölum, mikilli  lofthæð og gólfsíðum gluggum. Flott  og mikið útsýni  yfir  borgina og til
sjávar.

Þrjú bílastæði í bílageymsluhúsi og tvær geymslur í efri kjallara fylgja íbúðinni.

Allar  nánari  upplýsingar  gefur  Guðlaugur  J.  Guðlaugsson/Gulli  í  síma  661-6056   eða  með  tölvupóst  á
netfangið gulli@remax.is - B.A. lögfræði - Löggiltur fasteignasali.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið
Hús

Þrjú stæði í upphitaðri bílageymslu fylgja eigninni

661-6056

Bæjarlind 9 
201 Kópavogur
Lyfta og stæði í bílageymslu 

Stærð: 107,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2017

Fasteignamat: 47.400.000
Bílskúr: Já

Verð: 56.900.000

Mjög glæsilega þriggja herbergja 107,5 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi við Bæjarlind 9, 201 Kópavog, með stæði
í  lokaðri  bílageymslu  og  sérgeymslu  í  kjallara.   Allar  innréttingar  og  fataskápar  í  íbúð  eru  frá  Axis,  tæki  í
eldhúsi  frá Ormson og blöndunartæki frá Tengi.  Harðparket er á öllum rýmum fyrir  utan votrými og anddyri,
þar eru flísar á gólfi. Útsýni er bæði frá gluggum og svölum íbúðar í suðvestur.

Um er  að ræða fallega hannað fjölbýlishús með fjölbreytni  í  stöllun og litavali  byggingarmassa.  Aðkoma að
húsi ásamt anddyri og stigahúsi er mjög snyrtlegt í alla staði.

Bókið skoðun hjá Gulla í síma 661 6056 eða með tölvupósti á netfangið gulli@remax.is

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á sunnudag 17. mars frá kl. 15:30-16:00

661-6056

Gilsbúð 3
210 Garðabær
Atvinnuhúsnæði, tvö fastanúmer

Stærð: 275,1 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 1998

Fasteignamat: 54.250.000

Verð: 69.900.000

275,1  fm  iðnaðarhúsnæði  sem  býður  upp  á  ýmsa  möguleika  hvað  varðar  notkun.  Um  er  að  ræða  tvö
samliggjandi  húsnæði  sem  hægt  er  að  loka  á  milli  og  vera  með  sérinngang  á  hvoru  húsnæði  og  hafa
aðskildan rekstur/einingar ef þess með þarf. Stórar innkeyrslurdyr, tveir sérinngangar, vinnusalur með hátt til
lofts, milliloft yfir vinnusal með opnanlegum þakglugga. Tvö salerni og önnur afstúkuð rými.

Búið  er  að  gera  nýjan  eignskiptasamning  sem  á  eftir  að  þinglýsa,  í  þeim  eignaskiptasamningi  er  skráning
iðnaðarhúsnæðisins fært á tvö fastanúmer í stað eitt fastanúmer. Stærra húsnæðið verður skráð 203,1 fm og
er  staðsett  í  suð-austurhluta  á  1.  hæð,  eign  sú  samanstendur  af  vinnusal  og  millipall  yfir  vinnusal.  Minna
húsnæðið  verður  skráð  72  fm  og  er  staðsett  á  austuhlið  hússins,  eign  sú  samanstendur  af
skrifstofu/afgreiðslurými  í  hliðarbyggingu við  stærra húsnæðið.  Í  húsnæðinu hefur  verið  rekin  smíðastofa og
hægt er einnig að kaupa af seljanda allar smíðavélar, þær eru á staðnum.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Stórar innkeyrslurdyr og tveir sérinngangar,

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

661-6056

8622001

Sogavegur 109
108 Reykjavík
Tvö svefnherbergi, gott skipulag

Stærð: 68,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1978

Fasteignamat: 32.200.000

Verð: 31.900.000
Vel skipulögð þriggja herbergja 68,9 fm íbúð á jarðhæð/kjallara í þríbýli við Sogaveg 109, 108
Reykjavík ásamt sér geymslu.

Góð staðsetning nálægt allri þjónustu, leiksskóla, grunnskóla og menntaskóla.

Bókið skoðun hjá Gulla í síma 661 6056 eða með tölvupósti á netfangið gulli@remax.is

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnud.17.mars kl.13:00-13:30

661-6056

Senter

Ertu í söluhugleiðingum ?
Vertu í sambandi og ég sel fyrir þig.
Sími 695-3502

Sigrún Matthea Sigvaldadóttir
Löggiltur fasteignasali

Sími: 695 3502
sms@remax.is

Viðarrimi 43
112 Reykjavík
Flott útsýni og 4. svefnherbergi

Stærð: 188,3 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1992

Fasteignamat: 71.950.000
Bílskúr: Já

Verð: 82.500.000

Um er að ræða mjög vel staðsett og vandað 188,3  fm. einbýlishús á einni hæð með fjögur svefnherbergi og
tvö  baðherbergi,  hátt  til  lofts  ásamt  innbyggðum  bílskúr.  Húsið  sjálft  hefur  verið  vel  við  haldið  og  er  það
einstaklega vel staðsett við endan í rólegri botnlangagötu með glæsilegu útsýni yfir borgina og bæði til sjávar
og  fjalla.   Fallegur  garður  með  pall,  hellulagða  verönd  og  geymsluskúr  ásamt  snyrtilegri  aðkomu  með
upphituðu bílaplani og stétt þar í kring.

Stutt  í  grunnskóla,  framhaldsskóla,  leikskóla  og  alla  almenna  þjónustu.  Fjölskylduvæn  eign  sem  vert  er  að
skoða. Bókið skoðun hjá Gulla í síma 661 6056 eða með tölvupósti á netfangið gulli@remax.is

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudaginn 17. mars frá kl.. 14:00-14:30

661-6056

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

Norðurbakki 9c
Hafnarfirði Senter

Stærð: 145 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingaár: 2015

Fasteignamat: 59.850.000 

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is
899 6753Verð: 63.900.000 kr.Opið hús mánudaginn 18. mars kl. 18:00 - 18:30

Reykjahvoll 27
Mosfellsbær
Lóð í algjörum sérflokki!

Stærð: 1359,5 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Fasteignamat: 15.050.000

Verð: 19.600.000
Um er að ræða vel gróna og glæsilega endalóð í afar fallegu og friðsælu umhverfi þar sem Varmá
rennur rétt utan lóðarmarkanna.
Mikill trjágróður er á lóðinni og allt um kring og fallegt útsýni m.a. til Úlfarsfells og Esjunnar. Örstutt í
fallegar gönguleiðir.
Búið er að teikna 220 m2 hús sem er hannað með sérstöðu lóðarinnar í huga og leyfir náttúrunni og
trjágróðrinum að njóta sín til fulls, teikningar geta fylgt með.

Senter

Sigríður Guðna
Lögg. fasteignasali

sigga@remax.is

Varmá rennur rétt utan lóðamarka.

663 3219

Þverártún 9 Fljótshlíð 
861 Hvolsvöllur
Sumarhús í Fljótshlíðinni.

Stærð: 145,6 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 2008
Fasteignamat: 28.050.000

Bílskúr: Já

Verð: 45.900.000
RE/MAX Senter kynnir: Sumarhús í landi Múlakot 1, Fljótshlíð, 861 Hvolsvöllur.
Glæsilegt og vandað 4-5 herbergja sumarhús í Fljótshlíðinni.
Sumarhús, gestahús, sauna, "jeppaskúr", heitur pottur, og mjög stór verönd. Stutt að sækja þjónustu
ofl. á Hvolsvöll, á Hellishóla, og fyrir flugáhugafólk að nýta flugvöllinn í Múlakoti.
Útsýni á Eyjafjallajökul, Stóra Dímon og aðrar perlur í íslenskri náttúru.
Upplýsingar í síma 695-3502 eða á sms@remax.is

Senter

Sigrún Matthea
Lögg. fasteignasali

sms@remax.is

Nánari uppl.og bókið skoðun í 695-3502

695-3502

Hjallabraut 33
220 Hafnarfjörður Stærð: 82,6 fm

Verð: 45.900.000

Senter

Guðrún Þ.Helgad.
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

Opið hús þriðjudag, 19. mars kl. 16:30-17:30.

820-0490

Falleg, rúmgóð og vel staðsett íbúð með svölum í húsi fyrir eldri borgara að Hjallabraut 33. 
Innangengt í ýmsa þjónustu m.a. mötuneyti, hárgreiðslu, fót og handsnyrtingu, nudd og einnig 
er boðið er upp á ýmsar tómstundir fyrir eldri borgara. Frekari upplýsingar veitir Guðrún þ. 
Helgadóttir, löggiltur fasteignasali í síma 820-0490 eða gudrun@remax.is.

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

Senter

Guðrún Þórhalla Helgadóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 8200490 
gudrun@remax.is 

Ég sel fasteignir
Hafðu samband í síma 820 0490 og ég fylgi þér alla leið

Austurkór 23 23
203 Kópavogur

Stærð: 114,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2014

Fasteignamat: 46.150.000

Verð: 54.900.000

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn 18. mars kl.17.00-17.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

RE/MAX SENTER KYNNIR: Nýleg 4ra herbergja íbúð á vinsælum stað með sér inngangi 
við Austurkór 23 í Kópavogi. Íbúðin er mjög snyrtileg og vel skipulögð. Lýsing. Forstofu 
með fataskáp og �ísum á gól�. Innaf forstofunni er geymsla. Stofan er björt og opin inn í 
eldhús, parket á gólfum. Úr stofunni er gengið út á góðar svalir 11,2m2 með fallegu útsýni.. 
Á svölunum er lítil geymsla. Eldhúsið er með góðu borð og skápaplássi, viðarinnrétting.
Baðherbergið er með baðkari með sturtu aðstöðu, upphengdu salerni, innréttingu, �ísar á 
gólfum og veggjum. þvottahús er innaf baðherberginu með skolvaski og borðplötu, �ísar á 
gól�. Hjónaherbergið er með stórum fataskáp og parketi á gól�. 
Barnaherbergin eru með fataskápum og parketi á gólfum.

Gerðhamrar 1
112 Reykjavík Stærð: 88,3 fm

Verð: 43.900.000

Senter

Guðrún Þ.Helgad.
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

Opið hús sunnud., 17. mars kl. 15:30-16:00.

820-0490

Falleg, rúmgóð og vel staðsett 88,3 fm 2ja - 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð með sérinngangi í 
tvíbýlishúsi. Eignin er í góðu og fjölskylduvænu hverfi þar sem er stutt í leik- og grunnskóla, 
verslun og ýmsa þjónustu. Eign getur verið laus við kaupsamning. Frekari upplýsingar veitir 
Guðrún þ. Helgadóttir, löggiltur fasteignasali í síma 820-0490 eða gudrun@remax.is.



OPIÐ HÚS

HOLTSVEGUR 39 – 4ra herb. 
Opið hús á sunnudag 17. mars frá kl. 15:00-15:30
Björt og falleg fjögurra herbergja íbúð á þriðju hæð að 
Holtsvegi 39 í Urriðaholti.
Vel skipulögð og rúmgóð íbúð. Eldhús og stofa í opnu rými. 
Góðar svalir og bílastæði í bílastæðahúsi. Glæsileg eign 
sem vert er að skoða. Verð 62,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir Lilja Valþórsdóttir löggiltur 
fasteignasali 
í síma 420-4030 / 860-6886 eða lilja@prodomo.is

Verið velkomin í glæsilega sýningaríbúð

Guðbjörg Guðmundsdóttir 
löggiltur fasteignasali
gudbjorg@manalind.is   
sími: 899 5533

Thelma Víglundsdóttir, 
löggiltur fasteignasali
thelma@manalind.is  
sími: 860 4700

Sölusýning Breiðakur 2-4 Garðabæ
Nýjar þriggja og fjögurra herbergja  íbúðir

Glæsilegt nýtt, átta íbúða, fjölbýli með lyftu í vinsælu hverfi í Garðabæ.
Íbúðir afhendast fullbúnar án gólfefna.
Stærðir frá 122- 138 fm verð frá 63.9 millj.
Öllum íbúðum fylgja rúmgóð stæði í lokaðri bílageymslu.
Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar.

www.manalind.is  Lágmúla 6  sími 511 1020 

 Laugardaginn 16. mars frá 14:00-15:00
 Sunnudaginn  17. mars frá 14:00-15:00
   

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Einbýli á þremur hæðum
Gólfflötur með hæð yfir 180 cm  
mælist c.a. 150 fm
Byggja mætti einlyfta byggingu 
með kjallara og risi og fjölga 
íbúðum um eina 
Leyfi til byggingar á einlyftri 
viðbyggingu með kjallara og risi 
jafnhárri og núverandi hús

Óskað eftir  
tilboðum

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 17. mars kl. 15:30 – 16:00

Vesturvallagata 2 
101 Reykjavík

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir:

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

Traustur rekstur í 30 ár

Tryggur kúnnahópur og vinsæl vörumerki

Vel staðsett á leið í veiðitúrinn

Til sölu 
rótgróin veiðiverslun

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

capacent.is

Við mönnum
stöðuna
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Með þér alla leið

Hafnarbraut    
Kársnesi 9

Nánari upplýsingar veita:

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

Svan G. Guðlaugsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 697 9300
svan@miklaborg.is w w w . k a r s n e s . i s

Glæsilegar 2ja-4ra herbergja fullbúnar íbúðir  
með sjávarútsýni á vestanverðu Kársnesinu

Fyrstu 24 íbúðir í nýju bryggjuhverfi með fallegum  
útivistar- og göngusvæðum við sjávarsíðuna

Ný brú mun tengja Kársnesið, háskólasam- 
félaginu við Öskjuhlíð og miðbæ Reykjavíkur.

Mikil og metnaðarfull uppbygging  
á Kársnesinu.

Lyftuhús með bílakjallara.   
     Verð frá: 41,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 17. mars. kl. 14:00 - 15:00

Tveggja íbúða eign  
í 105 Reykjavík 

3ja herbergja íbúð  
á 1. hæð 

Einnig er rými í kjallara  
sem er góð útleigueining 

Sjón er sögu ríkari 

Bókið skoðun

44,5 millj.Verð :

Meðalholt 19

Nánari upplýsingar veita:

Jason Kr. Ólafsson, lögg. fasteignasali
jko@miklaborg.is sími: 775 1515

Axel Axelsson,  lögg. fasteignasali
axel@miklaborg.is sími: 778 7272

Tvær íbúðir sem hafa verið  
mikið endurnýjaðar 
Önnur er 3ja herbergja og  
hin 2ja herbergja. 
Báðar með sérinngangi. 
Lokaður garður.

84,9 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Njálsgata 58b

s. 775 1515

101 Reykjavík

Glæsilegt 289 fm einbýlishús á besta stað  
í miðbæ Reykjavíkur, 4 inngangar í húsið 
Miðhæðin: 2 svefnherbergi, stór tvöföld 
stofa, eldhús og hol, anddyri og baðherbergi 
Neðsta hæðin: 3 svefnh., stofa, eldhús og baðherb. með sturtu 
Efsta hæðin: 6 svefnh., eldhús, baðherbergi með sturtu, svalir 
Útleigumöguleikar

150,0 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Lindargata 50

s. 775 1515

101 Reykjavík

.       

53,7 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
laugardaginn 16. mars 16:00 - 16:30

Virkilega falleg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð 
auk íbúðarherbergis í risi 

Eignin hefur verið mikið endurnýjuð  
að innan og utan 

Eign með útleigumöguleika á besta  
stað í vesturbænum

Birkimelur 8A
107 Reykjavík

.       

48,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 17. mars. kl. 15:15 - 15:45

4ra herbergja íbúð 

Efsta hæð, fallegt útsýni yfir 

Garðabæ Suðursvalir 

Stutt í skóla, verslun og þjónustu

Nónhæð 4
210 Garðabær

.       

72,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 17. mars. kl. 16:00 - 16:30

Rúmgóð 4ra herbergja íbúð  
á 3.hæð með útsýni 

Tvö stæði í bílageymslu fylgja  
með í kaupum 

Tvennar svalir til suðurs og norðurs 

Laus fljótlega

Langalína 2
210 Garðabær

Stór glæsilegt einbýlishús  
á Seltjarnarnesi  
sem er einstaklega vel staðsett á Nesinu.  
Húsið er allt hið glæsilegasta,  
vandað til efnisvals og vinnu. 

upplýsingar um húsið eru einungis veittar á skrifstofu

Tilboð óskast

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

s. 845 8958

170 Seltjarnarnes

2 fastanúmer:   
58,4 fm kjallari á 39,5 millj
og 69 fm efri hæð á 45,9 millj

Nánari upplýsingar veitir: 

Jason Kr. Ólafsson, lögg. fasteignasali
jko@miklaborg.is sími: 775 1515

Nánari upplýsingar veitir: 

Jason Kr. Ólafsson, lögg. fasteignasali
jko@miklaborg.is sími: 775 1515

Nánari upplýsingar veitir: 

Svan G. Guðlaugsson, lögg. fasteignasali
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

SÖLUMENN Á STAÐNUM -  ÁHUGASAMIR VELKOMNIR569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is



www.sidferdisgattin.is

SIÐFERÐISGÁTTIN

Eflir vellíðan á vinnustað

Job.is

Job.isGLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Kennsla

Þú finnur draumastarfið á 

Iðnaðarmenn

Þú finnur draumastarfið á 

Heilbrigðisþjónusta

Veitingastaðir Ferðaþjónusta

Verslun og þjónusta


