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ÍS-BAND VANTAR FLEIRI BIFVÉLAVIRKJA
VEGNA AUKINNA VERKEFNA
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k ðum einstaklin um sem hafa reynslu af
bíla ið erðum Reynsla í jeppabreytingum er kostur.
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Hjá Gámaþjónustunni starfa um 250 manns víðsvegar um landið við að veita fjölbreytta
þjónustu á sviði umhverfismála almennt, einkum á sviði úrgangsstjórnunar og
endurvinnslu. Um langt skeið hefur Gámaþjónustan lagt áherslu á að þjóna fyrirtækjum,
sveitarfélögum og einstaklingum á hagkvæman og umhverfisvænan hátt þar sem tekið
er tillit til aðstæðna á hverjum stað og mismunandi þarfa viðskiptavina.

STÖÐVARSTJÓRI
Gámaþjónustan óskar eftir að ráða kraftmikinn og drífandi stöðvarstjóra til að sinna daglegum rekstri flokkunar- og umhleðslustöðvar
Gámaþjónustunnar að Berghellu 1 í Hafnarfirði. Leitað er að einstaklingi sem hefur áhuga á umhverfismálum, endurvinnslu og
endurnýtingu. Um er að ræða fjölbreytt starf sem krefst frumkvæðis og metnaðar.

Helstu verkefni

Hæfniskröfur

• Stýring daglegra verkefna og mönnun
starfsstöðvar

• Reynsla af stjórnunarstarﬁ og/eða verkstýringu
• Reynsla af sambærilegum störfum er kostur

Upplýsingar veitir:

• Umsjón með lóð, skipulagi og viðhaldi s.s.
girðinga og húsakosta

• Vinnuvélaréttindi, meirapróf er kostur

Inga S. Arnardóttir, inga@hagvangur.is

• Lagerumsjón

• Frumkvæði, dugnaður og fagmennska í starﬁ

• Umsjón með skrifstofuhúsnæði og tækjakosti

• Framúrskarandi samskiptafærni og ríkur
samstarfsvilji

• Samskipti við verktaka og þjónustuaðila

• Þjónustulund

• Gerð vinnsluferla í samráði við rekstrarstjóra

• Góð íslensku- og enskukunnátta

• Mannauðsmál s.s. ráðningar, fræðsla, vaktaplön

• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

• Innkaup

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700
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Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 21. maí nk.
Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja
um starfið.
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V I LT Þ Ú V E R Ð A
HLUTI AF GÓÐU
FERÐALAGI?

Aðstoðarskólastjóri
Tónlistarskólans á Akureyri
Tónlistarskólinn á Akureyri óskar eftir aðstoðarskólastjóra í
100% starfshlutfall.
Tónlistarskólinn á Akureyri er rótgróin en um leið framsækin
mennta- og menningarstofnun sem staðsett er í menningarhúsinu Hoﬁ. Í skólanum er unnið metnaðarfullt starf og hefur
starfsfólk hans ávallt leitast við að vera í fararbroddi tónlistarskóla hvað skólaþróun og framfarir varðar. Mikill metnaður
ríkir í öllu innra skipulagi s.s. samstarﬁ kennara, námsmati
eða hljómsveitarstarﬁ og er valfrelsi nemenda sem og virkni
skólans í samfélaginu í forgrunni. Í skólanum er unnið eftir
aðalnámsskrá tónlistarskóla og er áhersla lögð á uppeldisleg og samfélagsleg markmið hennar auk hefðbundinna
leiknimarkmiða.
Við stofnunina starfa 40 manns í u.þ.b. 30 stöðugildum og
stunda um 430 nemendur nám. Skólinn starfar í nánum
tengslum við grunn-, leik, og framhaldsskóla á svæðinu
og heyrir undir fræðsluráð Akureyrarbæjar og sviðsstjóra
Fræðslusviðs. Þá er skólinn í nánu samstarﬁ við Sinfóníuhljómsveit Norðurlands og stendur fyrir tónlistar- og
leiklistarviðburðum í Hoﬁ í samstarﬁ við ýmsa aðila.
Nánari upplýsingar um starfsemi skólans er hægt að nálgast
á vefsíðunni www.tonak.is.

F O R S TJ Ó R I
Isavia óskar eftir að ráða öflugan leiðtoga í starf forstjóra
sem mun vinna að frekari uppbyggingu á starfsemi fyrirtækisins. Forstjóri hefur yfirumsjón með daglegum rekstri
fyrirtækisins og sér til þess að stjórnskipulag taki mið af
stefnu þess, markmiðum og fjárreiðum. Hann leitar sífellt
leiða til að þróa ný tækifæri og að styrkja reksturinn með
langtímahagsmuni Isavia að leiðarljósi.
Isavia er þjónustufyrirtæki í flugvallastarfsemi og flugleiðsögu og leggur grunn að flugsamgöngum Íslands.
Umhverfi fyrirtækisins er í sífelldri mótun og því þarf
forstjóri að vera öflugur talsmaður og framkvæmdaaðili
þeirra breytinga sem þarf að ráðast í hverju sinni.
Umsjón með ráðningu hefur Intellecta. Umsóknarfrestur
er til og með 13. maí 2019. Umsókn óskast útfyllt
á www.intellecta.is. Henni skal fylgja ítarleg starfsferilskrá ásamt kynningarbréfi.

Hæfniskröfur
• Leiðtogahæfni til að leiða starfsemi
fyrirtækis í flóknu og síbreytilegu
umhverfi
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Víðtæk og farsæl reynsla af stjórnun
og rekstri fyrirtækis
• Hæfni til að vera mótandi um stefnu,
skipulag og nauðsynlegar breytingar
• Reynsla af erlendum samskiptum
og alþjóðasamstarfi
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum
samskiptum
• Frumkvæði, drifkraftur og metnaður
til að ná árangri

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.

Helstu verkefni og ábyrgðasvið:
• Aðstoð við fjárhagsáætlanagerð
• Utanumhald á innra skipulagi kennslu
• Úrlausn starfsmannamála í samstarﬁ við skólastjóra
• Nemendaúthlutun og skráning í nemendabókhald skólans
• Utanumhald og varðveisla námsferilsgagna
• Dagleg umsýsla og skrifstofustjórn
• Utanumhald á innra skipulagi, verferlum, upplýsingagjöf til
þjónustuþega
• Utanumhald tölulegra upplýsinga og skýrslugerð
• Gerð skóladagatals og tímasetning viðburða í samstarﬁ við
stjórnendateymi
• Listræn og fagleg stefnumótun í samstarﬁ við stjórnendateymi
• Námsráðgjöf
• Aðstoðarskólastjóri er staðgengill skólastjóra
Menntunar- og/eða hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ
• Grunnmenntun og yﬁrgripsmikil þekking á sviði tónlistar
• Áhugi á jákvæðum samskiptum og skipulagi
• Rík þjónustulund og lausnamiðuð hugsun
• Reynsla af kennslu í tónlistarskóla er æskileg
• Reynsla af starfsmannastjórnun er æskileg
• Áhugi og reynsla af rekstrarmálum er æskileg
• Gerð er krafa um vammleysi og að framkoma og athafnir
á vinnustað og utan hans samrýmist starﬁnu
Nánari upplýsingar um starﬁð er að ﬁnna á heimasíðu
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt.
Umsóknarfrestur er til og með 31. maí 2019

Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði
að vera hluti af góðu ferðalagi þeirra sem fara um flugvelli fyrirtækisins
og íslenska flugstjórnarsvæðið.
Akureyrarbær • Geislagata 9 •

UMSÓKNARFRESTUR:
13. MAÍ

Sími 460 1000 • akureyri.is

UMSÓKNIR:
I N T E L L E C TA . I S

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá

Ráðgjafar okkar búa
\ðUYķÐWÈNULĜHNNLQJX
ÀDWYLQQXOķðQXRJ
YHLWDWUDXVWDRJ
SHUVŉQXOHJDUÀÐJMŌI

capacent.is

Tanntæknir / aðstoðarmanneskja
tannlæknis óskast
Tannlæknastofa í Kópavogi óskar eftir starfskrafti í 50% starf.
Um er að ræða góðan vinnutíma í þægilegu starfsumhverﬁ, á
tannlæknastofu sem sinnir fjölbreyttum tannlækningum. Æskileg er
menntun á heilbrigðissviði eða starfsreynsla í sambærilegu starﬁ.
Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf í lok september. Trúnaði er
heitið vegna umsókna. Áhugasamir vinsamlegast sendið ferilskrá
á netfangið tannsi@hafﬁ.is eða í gegnum veﬁnn job.is.

Hæﬁleikar í símsölu
Líftryggingaumboð Íslands ehf.
leitar að hæﬁleikaríku símsölufólki.
Sveigjanlegur vinnutími. Góðar tekjur.
Áhugasamir geta sent tölvupóst á netfangið magnus@kml.is
eða hringt í síma 868-2989.

Ráðningarþjónusta

Vélamaður

Vélamað
Vélamaður

u

Hæfniskröfur

Hagtak hf. óskar eftir að ráða vélamann
til starfa. Starﬁð er fólgið í vinnu á
gröfum og ýmsum tækjum félagsins við
hafnarframkvæmdir og önnur verkefni.

• Vinnuvélaréttindi skilyrði
• Meirapróf kostur en ekki skilyrði
• Rík hæfni í mannlegum samskiptum
• Stundvísi og gott frumkvæði
• Geta til að vinna sjálfstætt sem og í hóp

Hagtak hf. er rótgróið fjölskyldufyrirtæki sem hóf starfsemi árið 1991.
Fyrirtækið sérhæﬁr sig í hafnarframkvæmdum og tengdum verkefnum.

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

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

Aðalbókari
Lánasjóður íslenskra námsmanna óskar eftir metnaðarfullum einstaklingi til að gegna ábyrgðarmiklu starfi aðalbókara.
Um er að ræða framtíðarstarf og verkefnin eru fjölbreytt. Starfshlutfallið er 100%.

·
·
·
·

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

27. maí 2019

capacent.com/s/13577

Helstu viðfangsefni starfsmanns eru:
Uppgjör og ábyrgð á bókhaldi LÍN
Greining á fjárhagsupplýsingum
Innra eftirlit með verkferlum sem tengjast fjármálasviði
Aðstoð við stjórnendur og endurskoðendur við uppgjör í
lok árs

·
·
·
·
·
·
·
·

Menntun, hæfni og reynsla:
Viðskiptafræðimenntun af fjármála- eða
endurskoðunarsviði
Reynsla og þekking á bókhaldi, uppgjöri og rekstri kostur
Mjög góð tölvukunnátta og færni í Excel
Kunnátta á Navision er kostur
Samskiptahæfni, jákvætt viðhorf og lausnamiðuð hugsun
Nákvæmni í vinnubrögðum og talnagleggni
Frumkvæði, sjálfstæði og skipulagshæfni
Rík þjónustulund og jákvætt hugarfar

Lánasjóður íslenskra
námsmanna er félagslegur
jöfnunarsjóður sem hefur
það að markmiði að tryggja
námsmönnum í lánshæfu námi
jöfn tækifæri til náms án tillits
til efnahags. Hjá LÍN starfa um
30 starfsmenn. Gildi þeirra
eru fagmennska, samstarf og
framsækni.

Capacent — leiðir til árangurs

Hagfræðingur
Skrifstofa Alþingis auglýsir eftir hagfræðingi með sérþekkingu á sviði efnahagsmála og þjóðhagfræði til að sinna
sérfræðiaðstoð og -þjónustu við þingnefndir og þingmenn.
Hagfræðingurinn mun starfa á nefndasviði Alþingis.

·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

27. maí

capacent.com/s/13574

Starfssvið:
Fagleg aðstoð við fastanefndir þingsins og þingmenn.
Gerð sjálfstæðra úttekta um hagfræðileg málefni fyrir
þingmenn og þingnefndir.
Úrvinnsla og tölfræðigreining innlendra og alþjóðlegra
gagna.
Greining á tengslum áhrifaþátta í hagkerfinu.
Aðstoð við kostnaðarmat á breytingartillögum nefnda og á

Menntunar- og hæfniskröfur:
Meistarapróf á sviði hagfræði.
Reynsla af greiningum, rannsóknarstörfum og tölfræðilegri
úrvinnslu.
Skipulögð og öguð vinnubrögð.
Frumkvæði, þjónustulund og góð samskiptahæfni.
Reynsla af teymisvinnu er kostur.
Mjög gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu og
riti.

·
·
·
·
·
·

frumvörpum.

·
Capacent — leiðir til árangurs

Góð kunnátta í ensku og einu Norðurlandamáli.

Á nefndasviði starfa um
30 sérfræðingar og er
meginmarkmið starfs sviðsins
að tryggja gæði lagasetningar
og tryggja þingmönnum
sérfræðiþjónustu sem gerir
þeim kleift að sinna skyldum
sínum. Um nýtt starf er
að ræða og tækifæri fyrir
kraftmikinn sérfræðing til að
móta starfið og takast á við
fjölbreytt og krefjandi verkefni í
lifandi umhverfi.
Laun eru samkvæmt
kjarasamningi forseta Alþingis
og Félags starfsmanna
Alþingis. Skrifstofa Alþingis
hvetur konur jafnt sem karla
til að sækja um starfið.
Gildi skrifstofu Alþingis eru
þjónustulund, fagmennska og
samvinna.

GARÐABÆR AUGLÝSIR EFTIR
TALMEINAFRÆÐINGI TIL STARFA
Laus er til umsóknar 50-70% staða talmeinafræðings hjá Garðabæ.
Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Annast greiningu og ráðgjöf vegna málþroskavanda barna á leikskólum
• Veita foreldrum og starfsmönnum leikskóla fræðslu og ráðgjöf
• Taka þátt í þverfaglegri vinnu
• Koma að móttöku barna með annað tungumál
• Sinna talþjálfun barna skv. samkomulagi Velferðarráðuneytis og sveitarfélaga
• Vinna samkvæmt verklagi um sérfræðiþjónustu skóladeildar Garðabæjar

Forstöðumaður
Íþróttamiðstöðvarinnar
Bröttuhlíðar á Patreksﬁrði
Sveitarfélagið Vesturbyggð auglýsir starf forstöðumanns
íþróttamiðstöðvarinnar Bröttuhlíðar á Patreksfirði laust til
umsóknar. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til og með 20. maí 2019.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Starfsleyfi sem talmeinafræðingur
• Færni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæði í vinnubrögðum, frumkvæði og skipulagshæfni
• Hæfni til að sinna fræðslu og ráðgjöf til foreldra- og starfsmannahópa

Umsóknir og nánar um starﬁð á vefnum
storf.vesturbyggd.is

Umsóknarfrestur er til og með 24. júní 2019.
Nánari upplýsingar um starfið veitir forstöðumaður fræðslu- og menningarsviðs Eiríkur
Björn Björgvinsson í síma 525 8500 eða í tölvupósti á netfangið eirikurbjorn@gardabaer.is
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga
og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.
Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef Garðabæjar https://starf.gardabaer.is.

Meginverkefni
• Veitir Íþróttamiðstöðinni forstöðu.
• Gengur vaktir í íþróttamiðstöðinni.
• Sér um mannahald, semur vakta- og þrifaplön
fyrir starfsmenn og sinnir tilfallandi verkefnum.
• Ber ábyrgð á rekstri og gerir fjárhagsáætlun
fyrir íþróttamiðstöðina.
• Hefur umsjón með húseign.

Hæfniskröfur

GARÐATORGI 7 • SÍMI 525 8500 • GARDABAER.IS

•
•
•
•
•
•
•
•

VERKSTJÓRI
VÖRUHÚSS

Menntun sem nýtist í starﬁ.
Góð tölvu og tungumálakunnátta.
Sjálfstæði og frumkvæði í starﬁ.
Hæfni og lipurð í samskiptum og samvinnu.
Reynsla af sambærilegu starﬁ er kostur.
Að geta sinnt smávægilegu viðhaldi er kostur.
Reynsla af stjórnun og starfsmannahaldi er kostur.
Viðkomandi þarf að standast námskeið í björgun
og skyndihjálp og sundpróf fyrir laugarverði.

ELKO er að leita að framsæknum og drífandi leiðtoga í starf verkstjóra
vöruhúss. Í ELKO viljum við hafa hæfileikaríka stjórnendur. Við teljum
að góður leiðtogi sé sá sem tekst að búa til vellíðan á vinnustað með
jákvæðu og uppbyggilegu umhverfi. Verkefni stjórnanda er að ná því
besta fram hjá starfsfólki sem skilar sér í betri þjónustu til viðskiptavina.
Vinnutími er sveigjanlegur og miðast almennt við 8 klst. á dag.
Starfslýsing:

Menntunar-og hæfniskröfur:

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Umsjón að deildin nái settum markmiðum
Umsjón með mótun og framkvæmd stefnu
Umsjón með skilgreiningu og eftirliti á
árangursmælikvörðum fyrir vöruhús
Ábyrgð á rekstri, vöruþróun og eftirliti
vöruhúss og dreifileiða
Skipulag og samhæfing ferla
Ábyrgð á gæðamálum
Stýring og þjálfun starfsfólks

•
•
•

Menntun sem nýtist í starfi kostur
Reynsla af stjórnunarstörfum
Leiðtogahæfileikar
Reynsla af verslunarstörfum og/eða
störfum í vöruhúsi er kostur
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð ásamt
skilningi á rekstri
Frammúrskarandi samskiptahæfileikar
Frumkvæði og árangursdrifni

Nánari upplýsingar má finna á: elko.is/storf
Umsóknarfrestur er til 14. maí 2019.

Vesturbyggð

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um.
Nánari upplýsingar um starfið veitir þjónustustjóri,
Sófús Árni Hafsteinsson (sofus@elko.is).

GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Job.is

Rafvirki
Rafvirki óskast til starfa sem fyrst.
Þarf að hafa reynslu af viðhaldi og viðgerðum Sveinspróf
skilyrði og þarf að geta unnið sjálfstætt. Um framtíðar starf
er að ræða.
Upplýsingar veita:
Anders s: 8942423 eða Gunnar s: 8968557
email. rafsetning@gmail.com

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR
Óskum eftir að ráða hjúkrunarfræðing til starfa við
Meltingarsetrið frá og með 1/8. Starﬁð felst í aðstoð við
meltingarfæraspeglanir.
Starfshlutfallið er 30-50%.
Góður starfsandi og skemmtilegur vinnustaður.
Umsókn ásamt ferilskrá skal senda til Meltingarsetursins,
Þönglabakka 1-6 109 Reykjavík eða á netfangið:
setrid@setrid.is
Umsóknarfrestur er til 25. maí.

Lagna- og loftræsihönnuður
Verkfræðistofa Reykjavíkur óskar eftir að ráða
hönnuð til að takast á við fjölbreytt verkefni auk
uppbyggingar á nýju fyrirtæki
Menntunar- og hæfniskröfur
• Próf í verk- eða tæknifræði
• Þekking og hönnunar- og teiknihugbúnaði
• Starfsreynsla í faginu er skilyrði
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

NORÐURÞING AUGLÝSIR STARF
HAFNASTJÓRA LAUST TIL UMSÓKNAR
Helstu verkefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

Hafnastjóri ber ábyrgð á daglegri starfsemi
hafna Norðurþings á Húsavík, Kópaskeri og
Raufarhöfn, rekstri þeirra og uppbyggingu.
Hafnastjóri sinnir starfi sínu bæði á skrifstofu og á hafnarsvæði og undir hann heyra
starfsmenn hafna Norðurþings. Hann annast
fjármálastjórn hafnanna og sér um áætlanagerð og kostnaðareftirlit ásamt því að sinna
markaðssetningu og upplýsingagjöf um
starfsemina. Hafnastjóri heyrir beint undir
sveitarstjóra Norðurþings og er starfsmaður
skipulags- og framkvæmdaráðs, sem fer með
stjórn hafnasjóðs.

• Menntun sem nýtist í starfi, svo sem
•
•
•
•
•
•
•
•

skipstjórnar- eða vélstjórnarréttindi
Tækni- og/eða iðnmenntun er kostur
Reynsla af stjórnun og rekstri nauðsynleg
Reynsla af rekstri hafna er æskileg
Reynsla af mannvirkjagerð og eftirliti
með framkvæmdum kostur
Þekking á aðstæðum við hafnir Norðurþings
er kostur
Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum skilyrði
Góð almenn tölvukunnátta skilyrði
Góð íslensku- og enskukunnátta

Starfshlutfallið er 100%. Laun eru samkvæmt
gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknir og fyrirspurnir sendist á netfangið
á vsr@vsr.is

Nánari upplýsingar veitir Lind Einarsdóttir
hjá FAST Ráðningum í síma 552-1606 eða í
tölvupósti á netfangið, lind@fastradningar.is

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um
starfið á vefsíðunni www.fastradningar.is og
láta fylgja með ferilskrá og kynningarbréf.

Umsóknarfrestur er
til og með 26. maí
2019

ERT ÞÚ SNILLINGUR Í GREININGUM OG
ÚRVINNSLU?
VIÐ LEITUM AÐ ÖFLUGUM AÐILA TIL AÐ SJÁ UM GREININGU OG ÚRVINNSLU GAGNA
FYRIR FRÉTTABLAÐIÐ, FRÉTTABLAÐIÐ.IS, MARKAÐINN OG GLAMOUR.
KONUR JAFNT SEM KARLAR ERU HVÖTT TIL AÐ SÆKJA UM.
Starfs- og ábyrgðarsvið
• Rannsóknir og greiningar
• Söfnun, úrvinnslu og útgáfa upplýsinga
• Framsetning á gögnum
• Skýrslugjöf

Menntun- og hæfniskröfur
• Þekking á Excel
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Reynsla af öflun, greiningu og úrvinnslu gagna
• Reynsla af framsetningu og miðlun upplýsinga í mæltu og rituðu máli
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Góð íslenskukunnátta
• Færni í mannlegum samskiptum

Umsókn ásamt kynningarbréfi skal senda á storf@torg.is til og með 18 maí.
Nánari upplýsingar veitir Jóhanna Helga Viðarsdóttir á johanna@torg.is

Lögfræðingur
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Embættis- eða meistarapróf í lögfræði

Starfssvið

Menntunarog hæfniskröfur

Lögfræðingur FÍA gegnir mikilvægu hlutverki í starfsemi stéttarfélagsins og sýnir frumkvæði í verkefnum.
Meginhlutverk hans er að gæta hagsmuna félagsmanna ásamt því að starfa náið með stjórn.

Þekking á Evrópurétti, samningarétti og
vinnurétti er kostur
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Lögfræðileg ráðgjöf tengd starfsemi félagsins,
bæði til félagsmanna og stjórnar félagsins
Samstarf og samskipti við stjórnvöld
og hagsmunaaðila
Verkefnastjórnun

Framúrskarandi samskiptahæfni, jákvætt
viðmót og þjónustulund

Alþjóðasamstarf

Góð tungumálakunnátta í íslensku og ensku
og geta til að koma frá sér efni í ræðu og riti

Önnur tilfallandi verkefni

GÆÐABYGG
Vantar smið til starfa sem fyrst.
Hæfniskröfur :

Sjálfstæð vinnubrögð
Stundvísi
Sveinspróf er æskilegt eða reynsla í smíðavinnu.
Fjölbreytt og skemmtileg vinna
í boði fyrir góðan smið!
Áhugasamir hafi samband
í síma 860-7074 Eiríkur S. Arndal
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STÖRF HJÁ
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GARÐABÆ

6WDUI\¿UYHUNVWMyUDYLèìMyQXVWXVW|è9HJDJHUèDULQQDUi+~VDYtNHUODXVWWLOXPVyNQDU8PVWDUIHUDèU èD
<¿UYHUNVWMyULEHUiE\UJèiUHNVWULRJYHUNHIQXPìMyQXVWXVW|èYDULQQDUi+~VDYtN+DQQVpUWLOìHVVDèYHUNHIQLVpXOH\VW
VDPNY PWYHUNODJVUHJOXPVNLSXULWLRJPDUNPLèXP9HJDJHUèDULQQDU
Starfssvið
$OPHQQìMyQXVWDRJYLèKDOGYHJDVHPRJYHJE~QDèDU
iVY èLìMyQXVWXVW|èYDUi+~VDYtN9LèKDOGRJìMyQXVWD
iPDODUYHJXPRJRJEXQGQXVOLWODJLXPVMyQPHèODJHUKDOGL
RJiKDOGDK~VL(IWLUOLWRJVWMyUQXQYHUNHIQDtVXPDUìMyQXVWX
VHPRJVDPVNLSWLYLèYHUNWDND(IWLUOLWtYHWUDUìMyQXVWXPHè
I UèiYHJXPXSSOêVLQJDJM|IRJVWMyUQXQVQMyPRNVWXUVt
VDPYLQQXYLèYDNWVW|è9HJDJHUèDULQQDU6DPVNLSWLRJHIWLUOLW
PHèYHUNW|NXPtYHWUDUìMyQXVWX

Menntunar- og hæfniskröfur
 $OPHQQWJUXQQQiP
 0DUNW NUH\QVODDIVWMyUQXQ
 9HUNVWMyUQDUQiPVNHLèHU VNLOHJW
 *yètVOHQVNXNXQQiWWD
 *yèW|OYXNXQQiWWD
 6WDUIVUH\QVODVHPQêWLVWtVWDU¿
 )UDP~UVNDUDQGLK IQLtPDQQOHJXPVDPVNLSWXP
 )UXPNY èLRJK IQLWLODèYLQQDVMiOIVW WWVHPRJtKyS

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.
/DXQHUXJUHLGGVDPNY PWNMDUDVDPQLQJLUtNLVLQVRJ6DPEDQGVVWMyUQHQGDIpODJD
8PVyNQDUIUHVWXUHUWLORJPHèPDt8PVyNQLUEHULVW9HJDJHUèLQQLQHWIDQJ
VWDUI#YHJDJHUGLQLVËXPVyNQLQQLNRPLIUDPSHUVyQXOHJDUXSSOêVLQJDUiVDPW
XSSOêVLQJXPXPìiPHQQWXQRJK IQLVHPyVNDèHUHIWLU
7HNLèVNDOIUDPDèXPVyNQLUJHWDJLOWtVH[PiQXèLIUiìYtDèXPVyNQDUIUHVWXUUHQQXU~W
VNLOHJWHUDèYLèNRPDQGLJHWLKD¿èVW|UIVHPI\UVW
1iQDULXSSOêVLQJDUXPVWDU¿èYHLWD+HLPLU*XQQDUVVRQ\¿UPDèXUìMyQXVWXVW|èYDt
VtPDRJtJHJQXPQHWIDQJLèKHLPLUJXQQDUVVRQ#YHJDJHUGLQLV
gOOXPXPVyNQXPYHUèXUVYDUDèìHJDUiNY|UèXQXPUièQLQJXKHIXUYHULèWHNLQ

Sjálandsskóli
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Stuðningsfulltrúar
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

Byrjaðu hjá okkur
og breyttu heiminum
Tækniskólinn auglýsir kennarastöður til umsóknar.
Nánar á www.tskoli.is/laus-storf

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!
www.hagvangur.is

SÖLUMAÐUR FASTEIGNA
Vegna fjölda verkefna óskum við eftir að ráða löggiltan fasteignasala.
Um 100% stöðu er að ræða.
HELSTU VERKEFNI

HÆFNISKRÖFUR

•
•
•
•
•

•
•
•

Sala fasteigna
Gerð verðmata
Samskipti við viðskiptavini
Önnur tilfallandi verkefni
Árangurstengd laun

•
•

Reynsla af sambærilegu starﬁ
Geta unnið undir álagi
Góð hæfni í mannlegum samskiptum
og rík þjónustulund
Góð tölvufærni
Hreint sakavottorð

Eignamiðlun er elsta starfandi fasteignasala landsins og á meðal þeirra stærstu. Hjá fyrirtækinu starfa 17 manns.

Umsóknir óskast sendar til
gudlaugur@eignamidlun.is
Farið verður með allar umsóknir
sem trúnaðarmál.
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Náðu meiri árangri
í samningaviðræðum
Námskeið í samningatækni

hagvangur.is

Starf

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Sérfræðilæknir
Hjúkrunarfræðingur
Námsstöður deildarlækna
Aðstoðardeildarstjóri
Sérnámsst. í heimilislækningum
Kennari í rafiðngreinum
Sérfræðingur
Ljósmæður
Sjúkraliði
Hjúkrunarnemi, hlutastarf
Sjúkraliði
Hjúkrunarfræðingur
Ljósmóðir
Kennari, spænska
Yfirmatreiðslumaður
Prestur, Langholtsprestakall
Framhaldsskólakennarar
Námsráðgjafi
Matreiðslumaður
Sálfræðingur, hlutastarf
Hjúkrunarfræðingar, sumarafl.
Sérfræðingur í heimilislækningum
Læknir
Læknir
Sérkennari á starfsbraut

Landspítali, svefndeild
Landspítali, hjarta/lungna/augnskurðd.
Landspítali, bæklunarskurðdeild
Landspítali, gjörgæsludeild Fossvogi
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Fjölbrautaskóli Suðurlands
Umhverfisstofnun
Landspítali, bráðaþjón. kvennadeilda
Landspítali, bráðaþjón. kvennadeilda
Landspítali, speglunardeild
Landspítali, speglunardeild
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Menntaskólinn við Hamrahlíð
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Biskupsembættið
Fjölbrautaskóli Snæfellinga
Fjölbrautaskóli Snæfellinga
Fjölbrautaskóli Snæfellinga
Landspítali, sálfr.þjón. Barnaspítala
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Fjölbrautaskólinn í Garðabæ

Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Suðurnes
Selfoss
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Akureyri
Reykjanesbær
Reykjavík
Vestm.eyjar
Reykjavík
Grundarfjörður
Grundarfjörður
Grundarfjörður
Reykjavík
Siglufjörður
Akureyri
Sauðárkrókur
Húsavík
Garðabær

201905/971
201905/970
201905/969
201905/968
201905/967
201905/966
201905/965
201905/964
201905/963
201905/962
201905/961
201905/960
201905/959
201905/958
201905/957
201905/956
201905/955
201905/954
201905/953
201905/952
201905/951
201905/950
201905/949
201905/948
201905/947

ERTU KLÁR Í GERVIGREIND?
SÉRFRÆÐINGUR Í GERVIGREIND
Vegna aukinna umsvifa á sviði gervigreindar, gagnavinnslu og
vélræns gagnanáms leitar Origo að liðsauka. Við leitum að aðila
sem hefur þekkingu, reynslu og áhuga á þessu sviði til að taka
þátt í vegferð fyrirtækisins í þessum málum.
Viðkomandi kemur til með að sinna fjölbreyttum verkefnum
bæði innan Origo og fyrir viðskiptavini þar sem gervigreind
kemur við sögu.

HÆFNISKRÖFUR:
• Háskólagráða í tölvunarfræði, stærðfræði eða raunvísindum
• Reynsla af notkun gervigreindar
• Bakgrunnur og þekking til að vinna með gagnagrunna, gagnasett
og skýjalausnir er æskileg
• Vilji til að læra og leiða þróun á sviði gervigreindar fyrir Origo
Sótt er um starfið á vef Origo.
Umsóknarfrestur er til og með 22. maí 2019.
Nánari upplýsingar veita sérfræðingar á Mannauðssviði Origo,
mannaudur@origo.is

Hjá Origo starfa yfir 450 hressir og skemmtilegir einstaklingar sem allir nýta
hugvit sitt til að efla árangur, hagsæld og öryggi viðskiptavina. Við störfum
eftir gildunum okkar þremur, samsterk, þjónustuframsýn og fagdjörf.
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Starfsfólk óskast í fjölbreytt störf á Norðurlandi vestra

Viltu öruggt umhverﬁ
og frelsi fyrir börnin?

Löggiltur fasteignasali.
Berg fasteignasala óskar eftir að ráð löggiltan fasteignasala til sölustarfa.
Viðkomandi þarf að hafa góða þjónustulund, frumkvæði
og hæfni í samskiptum við viðskiptavini. Geta unnið undir
álagi, góða tölvufærni og reglusemi. Góð vinnuaðstaða.
Umsóknarfrestur er til 20. 5. nk.

Á vef Samtaka sveitarfélaga á
Norðurlandi vestra er að ﬁnna
upplýsingar um áhugaverð störf
í boði í landshlutanum:

Umsóknir óskast sendar á
petur@berg.is
Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • GSM 897 0047 • berg@berg.is • www.berg.is

www.ssnv.is
Skólastjóri Þelamerkurskóla
Norðurland vestra nær frá Hrútaﬁrði í vestri yﬁr í Skagafjörð í austri. Þar er að ﬁnna fjölskylduvæn samfélög í
nálægð við stórbrotna náttúru. Tómstundastarf er
fjölbreytt og menningarlíﬁð gróskumikið.
Hér eiga allir að ﬁnna eitthvað við sitt hæﬁ.

Laus er til umsóknar staða skólastjóra Þelamerkurskóla í Eyjaﬁrði
Þelamerkurskóli er grunnskóli fyrir 1. - 10. bekk og er staðsettur að
Laugalandi í Hörgársveit. Nemendur skólans koma úr Hörgársveit og eru
þeir 75 vorið 2019. Skólinn telst meðal fámennra skóla og miðast
samkennsla árganga við þrjá námshópa.
Skólinn er vel í sveit settur þegar litið er til staðsetningar og aðbúnaðar. Í
því sambandi má nefna aðstöðu til íþróttaiðkunar og útivistar. Í gegnum
tíðina hefur hvoru tveggja verið nýtt til að móta sérstöðu skólans;
útiskólann og heilsueﬂandi áherslur. Skólinn ﬂaggar Grænfánanum ásamt
því að leggja áherslu á upplýsingatækni, Jákvæðan aga og byrjendalæsi
í starﬁ sínu.
Einkennisorð skólans eru þroski, menntun, samkennd.
Meginhlutverk skólastjóra er að:
• Vera faglegur leiðtogi skólans
• Stýra og bera ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri skólans
• Bera ábyrgð á stefnumörkun skólans í samráði við fræðslunefnd og
sveitarstjórn

Öryggisfulltrúi
RARIK ohf óskar eftir að ráða kraftmikinn einstakling í starf öryggisfulltrúa. Öryggisfulltrúi starfar náið með öryggisstjóra og öryggisnefnd RARIK. Aðsetur öryggisfulltrúa
getur verið á einhverri af starfsstöðvum RARIK utan höfuðborgarsvæðisins.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kennaramenntun
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar, uppeldis- og kennslufræði er
æskileg
• Stjórnunarhæﬁleikar og reynsla af rekstri
• Fjölbreytt reynsla af kennslu og vinnu með börnum og unglingum
• Færni i mannlegum samskiptum mikilvæg
Laun skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og K.Í.
Nánari upplýsingar gefur sveitarstjóri, Snorri Finnlaugsson
(snorri@horgarsveit.is) s. 460-1750.
Umsækjandi þarf að geta haﬁð störf eigi síðar
en 1. ágúst 2019.
Umsóknarfrestur er til 17. maí 2019.

Starfssvið

Hæfniskröfur

• Skoðun og eftirlit á öryggisbúnaði

• 7ZIMRWTVʬJʧVEƼREM

• Þátttaka í öryggisnefnd

• Þekking á öryggismálum kostur

• ʛXXXEOEʧJVWPYWXEVƼ

• Drifkraftur og sjálfstæð vinnubrögð

• Eftirfylgni með öryggisábendingum

• Almenn tölvukunnátta

• Þátttaka í umbótaverkefnum

• Reynsla af verkefnastjórnun kostur

:M LZIXNYQ FM OSRYV SK OEVPE XMP E WONE YQ WXEVƼ 2ʛREVM YTTPʴWMRKEV ZIMXE
Eyþór Kári Eðvaldsson öryggisstjóri og starfsmannastjóri RARIK í síma 528 9000.
Umsóknarfrestur er til 27. maí 2019 og skal skila umsóknum með ferilskrá á www.
rarik.is/atvinna.

Umsóknir ásamt mynd og ferilskrá sendist: Sveitarstjóri Hörgársveitar,
skrifstofu Hörgársveitar, Þelamerkurskóla, 601 Akureyri, eða á netfangið
snorri@horgarsveit.is.
Hörgársveit 3.5.2019
Snorri Finnlaugsson
sveitarstjóri

ERTU Í LEIT AÐ
DRAUMASTARFINU?

RARIK ohf. er rekið sem opinbert hlutafélag í eigu ríkisins. Hlutverk RARIK er að dreifa
VEJSVOYEYOIWWEEƽEHVIMJESKERREWXWʯPYʛLIMXYZEXRM7XEVJWQIRR6%6-/IVYYQ
EEPWOVMJWXSJEIVʧ6I]ONEZʧOSKYQWXEVJWWXʯZEVIVYHVIMJEVZʧXXSKFVIMXXYQ
landið.

Finndu þitt starf á
RARIK ohf • Dvergshöfða 2 • 110 Reykjavík • Sími 528 9000 • www.rarik.is/atvinna

Job.is

+HLOGVDOD PHè VQ\UWLY|UXU
OHLWDU HIWLU VWDUIVIyONL
Ë VWDU¿QX IHOVW V|OXPHQQVND ODJHUYLQQD ~WNH\UVOD RJ |QQXU
WLOIDOODQGL VW|UI *HUXP NU|IXU XP Dè YLèNRPDQGL Vp
iUHLèDQOHJXU VWXQGYtV QiNY PXU YDQXU V|OXPDèXU RJ
HLJL DXèYHOW PHè PDQQOHJ VDPVNLSWL
9LQQXWtPL HU XPVHPMDQOHJXU RJ P|JXOHLNL HU i KOXWDVWDU¿

VNLOHJW HU Dè YLèNRPDQGL JHWL KD¿è VW|UI VHP I\UVW
8PVyNQ iVDPW IHULOVNUi VNDO VHQGD i HVVHL#HVVHLLV

Laus störf
hjá Kópavogsbæ
Fjölbreytt og skemmtileg störf í boði.
Kynntu þér málið á heimasíðu okkar.
Hjá leikskólum Kópavogs er óskað eftir leikskólakennurum, sérkennara, sérkennslustjóra,
þroskaþjálfa, iðjuþjálfa og deildarstjóra.
Í grunnskólum Kópavogs er óskað eftir húsverði, deildarstjóra sérúrræða, skólaritara, stuðningsfulltrúa, íþróttakennara, dönskukennara, sérkennara ásamt umsjónarkennurum
á yngsta stig og miðstig. Einnig óska félagsmiðstöðvarnar eftir frístundaleiðbeinendum.
Á velferðarsviði er óskað eftir starfsmönnum í
íbúðakjarna, félagslegri heimaþjónustu, teymisstjóra og starfsfólki í þjónustu með fötluðum.
Á bæjarskrifstofum Kópavogs er óskað eftir
arkitekt í aﬂeysingu, mannauðsráðgjafa og leikskólaráðgjafa.

Framtíðin er snjöll
– mótaðu hana með okkur

Framtíð rafveitu er snjöll og felur í sér að hámarka nýtingu
rafdreifikerfanna og vera leiðandi í orkuskiptum í samgöngum

Einnig er opið fyrir umsóknir á biðlista um
sumarstörf.

Sérfræðingur í öryggi og rekstri rafveitu
kopavogur.is

Við leitum að sérfræðingi í öryggi og rekstri rafveitu til að þróa og viðhalda
rafmagnsöryggisstjórnunarkerfi okkar. Ef þú brennur fyrir rafmagnsöryggi
og hefur metnað fyrir góðum rekstri, viljum við heyra í þér.
Í boði eru fjölbreytt verkefni í fjölskylduvænu starfsumhverfi.
Við hvetjum konur sérstaklega til að sækja um.*

Hvers vegna Veitur?

Laus störf í Ásbyrgi,
Stykkishólmi
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir laus til
umsóknar eftirtalin störf í Ásbyrgi, hæﬁngar - og
vinnustað fólks með skerta starfsgetu.

Það er líf og fjör í vinnunni, starfsemi okkar er fjölbreytt og samfélagslega mikilvæg.
Starfsfólk okkar hefur frumkvæði og fær tækifæri til að hrinda hugmyndum sínum í
framkvæmd. Við leggjum áherslu á jafnvægi vinnu og einkalífs, sí- og endurmenntun
og möguleika til að vaxa í starfi. Okkur er annt um umhverfið, jafnrétti og að koma fram
af virðingu við hvert annað og viðskiptavini.
* Þar sem konur eru í miklum minnihluta í teyminu hvetjum við þær sérstaklega,
á grundvelli 1. mgr. 18. gr. laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, til að sækja um.

Forstöðumaður 1 stöðugildi
• Leitað er einstaklings er haﬁ þroskaþjálfa- eða iðjuþjálfamenntun ellegar sambærilega menntun og reynslu
er nýtist í starﬁnu; haﬁ góða samvinnu-og samskiptahæﬁleika og áhuga fyrir starﬁ með fólki með skerta
starfsgetu og til að leiða markvert þjónustuhlutverk
Ásbyrgis.

Nánari á veitur.is. Umsóknarfrestur er til og með 24. maí 2019.

Í góðu sambandi
við framtíðina

Starfsmaður 2 stöðugildi
• Leitað er einstaklinga sem hafa lokið og eða eru í
starfstengdu námi félagsliða eða stuðningfulltrúa eða
sambærilegu námi og reynslu er nýtist í starﬁ; haﬁ góða
samvinnu- og samskiptahæﬁleika og áhuga fyrir starﬁ
með fólki með skerta starfsgetu.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.
Skriﬂegar umsóknir um störf þessi er tilgreini menntun,
starfsferil og umsagnaraðila ásamt prófskírteini og sakavottorði berist undirrituðum sem jafnframt veitir frekari
upplýsingar.

Þarftu að ráða starfsmann?
Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf.
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.

Umsóknarfrestur er til 25. maí 2019
Sveinn Þór Elinbergsson, forstöðumaður
Klettsbúð 4, 360 Snæfellsbær
sveinn@fssf.is

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

Sælingsdalslaug
sundlaugaverðir – sumarstörf

Við leitum að umsjónarmanni fasteigna
HELGAFELLSSKÓLI OG KRIKASKÓLI LEITA AÐ SAMEIGINLEGUM UMSJÓNARMANNI SKÓLANNA
ERT ÞÚ AÐ LEITA EFTIR SPENNANDI TÆKIFÆRI Í NÝJU STÖÐUGILDI SEM UMSJÓNARMAÐUR
FASTEIGNA TVEGGJA SKÓLA MOSFELLSBÆJAR?
Helgafellsskóli opnaði í Helgafellslandi í Mosfellsbæ í janúar 2019. Umgjörð skólans er heildstætt
skólastarf í leik- og grunnskóla þar sem samþætt er nám, leikur og frístundir. Krikaskóli er leik- og
grunnskóli og starfsemin tekur mið af skólastefnu Mosfellsbæjar um heildstætt uppeldis- og
skólastarf í leik- og grunnskólum.
Við leitum að nýjum umsjónarmanni fasteigna sem hefur umsjón með viðhaldi á fasteignum og
lausfjármunum viðkomandi starfsstaða. Hann hefur umsjón með daglegum ræstingum. Hefur
samskipti við þá aðila sem koma að viðhaldi og eftirliti á fasteignum í Mosfellsbæ.
Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og
umhyggja eru leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi.
x

Menntunar- og hæfnikröfur:
x
x

Mjög góð samskiptahæfni, sveigjanleiki,
jákvætt viðhorf og lausnamiðuð hugsun
er skilyrði
Góð íslenskukunnátta og færni til að tjá
sig skipulega bæði í ræðu og riti

x

x

Menntun sem nýtist í starfi og reynsla af
sambærilegu starfi
Tölvukunnátta og þekking á eftirliti og
rekstri húsakerfa skilyrði

Dalabyggð auglýsir störf sundlaugarvarða við sundlaugina á
Laugum í Sælingsdal í sumar. Vaktavinna. Helstu verkefni eru
öryggisgæsla, þjónusta við gesti staðarins, gæsla í búningsklefum, þrif á húsnæði og útisvæði og afgreiðsla.
Hæfniskröfur
· Góð færni í samskiptum, þjónustulund og jákvæðni.
· Góð sundkunnátta og að standast hæfnispróf samkvæmt
reglum um öryggi á sundstöðum.
· Reglusemi
· Sjálfstæð vinnubrögð
· Reynsla af störfum við sundlaugavörslu er kostur.
· Umsækjendur skulu hafa náð 18 ára aldri.
Umsækjendur þurfa að sækja námskeið fyrir sundlaugaverði
áður en þeir geta haﬁð störf.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um.
Upplýsingar um starﬁð veitir tómstundafulltrúi
tomstund@dalir.is.
Umsóknum skal skila í tölvupósti á netfangið dalir@dalir.is
ekki síðar en 14. maí næstkomandi.

Sveigjanleiki í fjölbreyttu
starfsumhverfi

Umsóknarfrestur er til og með 26. maí 2019.
Umsóknir skulu innihalda starfsferilsskrá og kynningarbréf sem greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum ásamt
rökstuðningi fyrir hæfni í starfið. Nánari upplýsingar um starfið veitir Rósa Ingvarsdóttir skólastjóri Helgafellsskóla í síma 6947377 eða Þrúður Hjelm skólastjóri Krikaskóla í síma 694-1859. Um framtíðarstarf er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Ráðið er í öll störf óháð kyni.

Þverholt 2 I Mosfellsbær 270 I Sími 525 6700 I mos.is

Á Seltjörn vinnur nú þegar samhentur
hópur starfsmanna sem leggur metnað sinn
í að veita heimilisfólkinu góða þjónustu

Hjúkrunarfræðingar
Óskað er eftir metnaðarfullum hjúkrunarfræðingum
til starfa á nýtt 40 rýma hjúkrunarheimili.

Óskað er eftir metnaðarfullum hjúkrunarfræðingum til starfa á nýtt 40 rýma
hjúkrunarheimili að Safnatröð 1, Seltjarnarnesi.
Frábær starfsaðstaða. Í boði eru allar vaktir, morgun, kvöld, nætur og helgar.
Íslenskt hjúkrunarleyﬁ skilyrði.
Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst, eða eftir nánari samkomulagi.
Upplýsingar gefur Svanlaug Guðnadóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar
í síma 864-4184 og Kristín Sigurþórsdóttir mannauðsstjóri í síma 560-4107

Sótt er um á heimasíðu www//sunnuhlid.is
merkt Nes-fyrir framan starﬁð sem sótt er um.

Safnatröð 1 Nýjibær, 170 Seltjarnarnesi

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á
GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Job.is
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VERKEFNASTJÓRI sterkstraums
Haustið 2019 hefst kennsla í námi til stúdentsprófs
í tölvuleikjagerð í nýjum Menntaskóla á Ásbrú í
Reykjanesbæ.
Auglýst eftir umsóknum til kennslu
eftirfarandi greina:

Forritun
Íslenska
Stærðfræði

Listgreinar
Tölvuleikjagerð
Danska

Allir umsækjendur skulu hafa fullgild
kennsluréttindi á framhaldsskólastigi
í viðkomandi kennslugreinum.
Við hvetjum jafnt konur sem karla til þess að
sækja um.
Forstöðumaður brautarinnar veitir nánari
upplýsingar og tekur við umsóknum í
netfanginu nanna@keilir.net.

RAFMENNT, fræðslusetur rafiðnaðarins, óskar eftir að ráða verkefnastjóra í sterkstraumi

RAFMENNT er samstarfsvettvangur Rafiðnaðarskólans og Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins og hefur það hlutverk að
bjóða fræðslu og styðja fræðslutengd verkefni með það að markmiði að uppfylla fræðsluþörf á sviði rafiðnaðar og svara
þannig þörfum atvinnulífsins á hverjum tíma. Félögin eru í eigu SART og RSÍ.

Starfssvið

Hæfniskröfur

Menntunarkröfur

• Skipulag og umsjón námskeiða
• Handleiðsla og kennsla
• Þróun og nýsköpun
• Kynningarmál
• Gæðamál

• Reynsla af störfum innan sterkstraums
• Reynsla af forritun stýringa kostur
• Reynsla af kennslu kostur
• Góð samskiptahæfni
• Frumkvæði og lausnamiðuð nálgun
• Gott vald á íslensku og ensku í tali og ritun

• Sveinspróf innan raﬁðngreina sterkstraums
• Menntun á fagháskólastigi innan sterkstraums
• Kennsluréttindi kostur
• Tæknimenntun á háskólastigi kostur

Umsóknarfrestur er 19. maí 2019.
Fullum trúnaði heitið.

Umsóknir skulu sendar til framkvæmdastjóra sem veitir nánari upplýsingar
um starfið á netfangið thor@rafmennt.is. Umsókn um starfið skal fylgja ítarleg
MENNTASKOLINN.IS

ferilskrá og kynningarbréf.

Umsóknarfrestur er til og með 26. maí nk.
rafmennt.is

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á
GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Job.is

Stórhöfða 27 • 110 Reykjavík • sími 540 0160

VIÐ STUNDUM HAUSAVEIÐAR
(HEAD-HUNTING) DAGLEGA
Við höfum lengi haft sterk tengsl í atvinnulífinu á Íslandi.
Hafðu samband og kannaðu hvað við getum gert fyrir þig!

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700
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Framkvæmdastjóri
Prógramm ehf leitar að áhugasömum einstaklingi um starf framkvæmdastjóra.
Við bjóðum spennandi og krefjandi starf í góðu starfsumhverﬁ.
Leggjum áherslu á vönduð og nákvæm vinnubrögð; jákvætt hugarfar og ríka þjónustulund.

Starfssvið
• Umsjón og ábyrgð á daglegum rekstri
• Þróun og eﬂing á samstarﬁ við samstarfsaðila
• Samningamál
• Starfsmanna- og endurmenntunarmál
• Þátttaka í mótun, stefnu og framtíðarsýn
• Verkefnastjórnun
• Innleiðingar á verkferlum.

ÍSAFJARÐARBÆR

Hæfniskröfur
• Háskólapróf í tölvunarfræði, verkfræði eða önnur menntun
sem nýtist í starﬁ.
• Reynsla í rekstri fyrirtækja eða sem leiðtogi og stjórnandi
• Gott vald á íslensku og ensku
• Þekking á hugbúnaðargerð
• Sjálfstæði, frumkvæði og dugnaður
• Samskiptahæﬁleikar, jákvætt og gott viðmót

Prógramm ehf var stofnað árið 2007 og vinna 24 starfsmenn hjá fyrirtækinu sem sinnir aðallega verkefnum fyrir opinberar
stofnanir og fyrirtæki. Verkefnin eru fjölbreytt og krefjandi; þar má nefna hönnun og forritun ýmiskonar vinnslukerfa, gagnagrunna og vöruhúsa; nýsmíði og viðhald á vefsíðum og bakenda; margskonar endurgerð og þróunarvinna við eldri hugbúnað.
Umsóknir ásamt ferilskrá og kynningarbréﬁ óskast sendar á vinna@programm.is eigi síðar en 24. maí
Viðkomandi má gjarnan hefja störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veita Jósep Húnfjörð | josep@programm.is og Haraldur Haraldsson | haraldur@programm.is

Deildarstjóri í félagsþjónustu
Velferðarsvið Ísafjarðarbæjar
Velferðarsvið Ísafjarðarbæjar auglýsir laust til umsóknar
100% starf deildarstjóra í félagsþjónustu. Æskilegast er að
viðkomandi geti haﬁð störf eigi síðar en þann 1. júlí 2019
eða eftir nánara samkomulagi. Næsti yﬁrmaður er sviðsstjóri velferðarsviðs.
Meginmarkmið starfsins er að hafa yﬁrsýn yﬁr og samræma
félagsþjónustu við íbúa Ísafjarðarbæjar með vísan til laga
og reglugerða í viðkomandi málaﬂokkum. Jafnframt að
þjónustan sé einstaklingsmiðuð og persónuleg og miðist
eftir fremsta megni við þarﬁr einstaklingsins sem um hana
sækir.
Velferðarsvið býður meðal annars upp á:
• Þverfaglega samvinnu með metnaðarfullu starfsfólki

Starfatorg.is

• Góðan starfsanda

Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Hjúkrunarfræðingur, dagvinna
Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingur
Sérfræðingur í barnahjúkrun
Verkefnastj. innkaup/vörustýring
Forsöðumaður bókasafns
Framhaldsskólakennarar
Hagfræðingur á nefndarsviði
Aðalbókari
Hjúkrunarfræðingur
Starfsmaður í eldhúsi
Hjúkrunarfræðingar, sumarafl.
Hjúkrunarfræðingur
Starfsmaður í þvottahúsi
Hjúkrunarfræðingur
Vélamaður
Yfirverkstjóri
Lektor í lögfræði
Hjúkrunarfræðingur
Sjúkraliði, sumarafleysing
Aðst. í aðhlynningu, sumarafl.
Sjúkraþjálfari
Sjúkraþjálfari
Sjúkraþjálfari
Kennarar
Þjónustufulltrúi
Lektor í lífeðlisfræði
Verkefnisstjóri
Hjúkrunarfræðingar, sumarafl.
Sjúkraliðar/-nemar, sumarafl.

Landspítali, flæðisdeild
Landspítali, gigtar/alm. lyflækningad.
Landspítali, krabbameinslækningad.
Landspítali, Barnaspítali Hringsins
Landspítali, eldhús og matsalir
Verkmenntaskólinn á Akureyri
Kvennaskólinn í Reykjavík
Skrifstofa Alþingis
Lánasjóður íslenskra námsmanna
Sjúkrahúsið á Akureyri
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilsugæslan Grafarvogi
Vegagerðin
Vegagerðin
Háskólinn á Akureyri
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Landspítali, tauga/bráðalyflækningad.
Landspítali, bráðaöldrunarækningad.
Landspítali
Fjölbrautaskóli Suðurlands
Utanríkisráðuneytið
Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið
Háskóli Íslands, Hagfræðistofnun
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnun Norðurlands

Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Akureyri
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Akureyri
Blönduós
Blönduós
Blönduós
Blönduós
Reykjavík
Hólmavík
Húsavík
Akureyri
Fjarðabyggð
Egilsstaðir
Egilsstaðir
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Selfoss
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Akureyri
Akureyri

201905/1001
201905/1000
201905/999
201905/998
201905/997
201905/996
201905/995
201905/994
201905/993
201905/992
201905/991
201905/990
201905/989
201905/988
201905/987
201905/986
201905/985
201905/984
201905/983
201905/982
201905/981
201905/980
201905/979
201905/978
201905/977
201905/976
201905/975
201905/974
201905/973
201905/972

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá

Ráðgjafar okkar búa
\ðUYķÐWÈNULĜHNNLQJX
ÀDWYLQQXOķðQXRJ
YHLWDWUDXVWDRJ
SHUVŉQXOHJDUÀÐJMŌI

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Gegnir stjórnunar- og forystuhlutverki í almennri félagsþjónustu og málefnum aldraðra
• Ber ábyrgð á rekstri og skipulagningu á félagsþjónustu
• Ber ábyrgð á innra starﬁ, starfsmannamálum, samskiptum
við þjónustuþega, aðstandendur og samstarfsstofnanir
• Ber ábyrgð á áætlanagerð í félagsþjónustu í samræmi
við stefnu Ísafjarðarbæjar
• Tekur þátt í stefnumótun þjónustu, mótun verkferla,
gerð starfsáætlana og endurskoðun reglna í málaﬂokknum
• Tekur þátt í þverfaglegu starﬁ innan velferðarsviðs og með
samstarfsstofnunum

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Starfsréttindi í félagsráðgjöf
• Reynsla af sambærilegu starﬁ í félagsþjónustu er æskileg
• Góð íslenskukunnátta og tjáning í ræðu og riti
• Önnur tungumálakunnátta er æskileg
• Góð færni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæði og skipulag í vinnubrögðum.
• Góð almenn tölvukunnátta
• Góð yﬁrsýn, vandvirkni og skipulagshæfni
Til greina kemur að ráða starfsmann með aðra háskólamenntun sem nýtist í starﬁnu. Allir starfsmenn á velferðarsviði þurfa að gefa heimild til upplýsingaöﬂunar frá
sakaskrá.
Launakjör eru samkvæmt samningum launanefndar sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.
Umsóknarfrestur er til og með 21. maí 2019.
Umsóknir, ásamt ferilskrá og kynningarbréﬁ, skulu sendar til
Baldurs Inga Jónassonar, mannauðsstjóra Ísafjarðarbæjar
á netfangið baldurjo@isafjordur.is. Umsókn getur gilt í 6
mánuði.
Nánari upplýsingar veitir Margrét Geirsdóttir, sviðsstjóri
velferðarsviðs, í síma 450-8000 eða í gegnum tölvupóst;
margret@isafjordur.is.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Við hvetjum konur jafnt sem karla til
að sækja um starﬁð.

-Við þjónum með gleði til gagnscapacent.is

LAUS STÖRF
HJÁ HAFNARFJARÐARBÆ
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Vilt þú vera sérfræðingur
í hringrásarhagkerﬁnu?
Umhverﬁsstofnun leitar að sérfræðingi til að vinna að eﬂingu hringrásarhagkerﬁsins og öðrum málum sem tengjast neyslu og nýtingu auðlinda í öﬂugu
teymi sérfræðinga þar sem lögð er áhersla á þverfaglega teymisvinnu.
Starfssvið sérfræðingsins felst í að vinna að verkefnum sem stuðla að vitundarvakningu um grænan lífsstíl, fjölgun Svansleyﬁshafa á Íslandi, aukningu úrgangsforvarna og framförum við meðhöndlun úrgangs. Starﬁð felur jafnframt í
sér ýmis önnur verkefni, s.s. öﬂun og úrvinnslu gagna um magn úrgangs ásamt
gagnaskilum til alþjóðastofnana, úttektir og vottun fyrir umhverﬁsmerkið
Svaninn, afgreiðslu stjórnsýsluerinda og alþjóðlegt samstarf. Sérfræðingurinn
mun einnig taka þátt í öðrum verkefnum teymis græns samfélags. Mikilvægur
hluti starfsins er fræðsla og miðlun upplýsinga til almennings og samskipti við
fyrirtæki og opinbera aðila.
Ítarlegri upplýsingar um starﬁð, helstu verkefni og hæfniskröfur til starfsins er
að ﬁnna á starfatorg.is og www.umhverﬁsstofnun.is/storf_i_bodi
Umsóknarfrestur er til og með 27. maí 2019.
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Nánar á hafnarfjordur.is

HAFNARFJARÐARBÆR

585 5500
hafnarfjordur.is

Forstöðumaður
kennslusviðs HR
Háskólinn í Reykjavík leitar að forstöðumanni kennslusviðs.
Hlutverk kennslusviðs er að leiða þróun kennslumála við skólann,
hafa eftirlit með gæðum náms, veita stuðning við kennslu, ráðgjöf
til kennara og móta og taka þátt í að framfylgja kennslustefnu HR.
STARFSSVIÐ

HÆFNISKRÖFUR

– Mótun og þróun kennslustefnu í samvinnu við námsráð
og yﬁrstjórn HR og eftirfylgni með stefnunni.

– Meistarapróf (í kennslufræði,
gæðamálum kennslu eða tengdum
greinum).

– Dagleg stjórnun kennslusviðs, verkefnastýring og
fjármál og mannahald.

Sérfræðingar í
ráðningum

– Mælingar og eftirlit með gæðum náms við HR,
mótun og þróun almennra viðmiða varðandi gæði,
samræming verklags vegna gæðaúttekta og eftirfylgd
gæðamælikvarða.

Ánægðir viðskiptavinir
eru okkar besta auglýsing

– Starfsreynsla á sviði menntunarog kennslufræða.
– Reynsla af gæðastarﬁ og þróun
kennslu á háskólastigi.
– Reynsla af stjórnun er æskileg.

– Samskipti við ráðuneyti vegna málefna er tengjast
kennslu s.s. tölulegra upplýsinga, viðurkenninga
námsbrauta, vottana og úttekta.

– Góð þekking og áhugi á
upplýsingatækni og rafrænum
kennsluháttum.

– Ábyrgð á og þátttaka í öllum verkefnum kennslusviðs.

– Hæfni í mannlegum samskiptum.

Umsóknarfrestur er til og með 20. maí 2019 og skal umsóknum skilað á
vef Háskólans í Reykjavík, radningar.hr.is. Nánari upplýsingar um starﬁð

FAST

veitir Sigríður Elín Guðlaugsdóttir, framkvæmdastjóri mannauðs og gæða
(sigridureg@ru.is). Farið er með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

2019 - 2022

Ráðningar

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

www.fastradningar.is
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Embætti þjóðleikhússtjóra

Aðstoðarskólastjóri
Tónlistarskólans á Akureyri
Tónlistarskólinn á Akureyri óskar eftir aðstoðarskólastjóra í
100% starfshlutfall.

Auglýst er laust til umsóknar embætti þjóðleikhússtjóra.
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á vef ráðuneytisins, menntamalaraduneyti.is

Umsóknarfrestur er til 1. júlí 2019

Í Sunnuhlíð vinnur samhentur hópur
starfsmanna sem leggur metnað sinn í
að veita heimilisfólkinu góða þjónustu.
«>Û}ÃLÀ>ÕÌÊ£ ÊUÊÓääÊ«>Û}ÕÀÊUÊ-ÊxÈäÊ{£ääÊUÊ>ÝÊxÈäÊ{£Çx

Hjúkrunarfræðingar
Leitað er eftir áhugasömum einstaklingum sem geta unnið sjálfstætt.
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Tónlistarskólinn á Akureyri er rótgróin en um leið framsækin
mennta- og menningarstofnun sem staðsett er í menningarhúsinu Hoﬁ. Í skólanum er unnið metnaðarfullt starf og hefur
starfsfólk hans ávallt leitast við að vera í fararbroddi tónlistarskóla hvað skólaþróun og framfarir varðar. Mikill metnaður
ríkir í öllu innra skipulagi s.s. samstarﬁ kennara, námsmati
eða hljómsveitarstarﬁ og er valfrelsi nemenda sem og virkni
skólans í samfélaginu í forgrunni. Í skólanum er unnið eftir
aðalnámsskrá tónlistarskóla og er áhersla lögð á uppeldisleg og samfélagsleg markmið hennar auk hefðbundinna
leiknimarkmiða.
Við stofnunina starfa 40 manns í u.þ.b. 30 stöðugildum og
stunda um 430 nemendur nám. Skólinn starfar í nánum
tengslum við grunn-, leik, og framhaldsskóla á svæðinu
og heyrir undir fræðsluráð Akureyrarbæjar og sviðsstjóra
Fræðslusviðs. Þá er skólinn í nánu samstarﬁ við Sinfóníuhljómsveit Norðurlands og stendur fyrir tónlistar- og
leiklistarviðburðum í Hoﬁ í samstarﬁ við ýmsa aðila.
Nánari upplýsingar um starfsemi skólans er hægt að nálgast
á vefsíðunni www.tonak.is.
Helstu verkefni og ábyrgðasvið:
• Aðstoð við fjárhagsáætlanagerð
• Utanumhald á innra skipulagi kennslu
• Úrlausn starfsmannamála í samstarﬁ við skólastjóra
• Nemendaúthlutun og skráning í nemendabókhald skólans
• Utanumhald og varðveisla námsferilsgagna
• Dagleg umsýsla og skrifstofustjórn
• Utanumhald á innra skipulagi, verferlum, upplýsingagjöf til
þjónustuþega
• Utanumhald tölulegra upplýsinga og skýrslugerð
• Gerð skóladagatals og tímasetning viðburða í samstarﬁ við
stjórnendateymi
• Listræn og fagleg stefnumótun í samstarﬁ við stjórnendateymi
• Námsráðgjöf
• Aðstoðarskólastjóri er staðgengill skólastjóra
Menntunar- og/eða hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ
• Grunnmenntun og yﬁrgripsmikil þekking á sviði tónlistar
• Áhugi á jákvæðum samskiptum og skipulagi
• Rík þjónustulund og lausnamiðuð hugsun
• Reynsla af kennslu í tónlistarskóla er æskileg
• Reynsla af starfsmannastjórnun er æskileg
• Áhugi og reynsla af rekstrarmálum er æskileg
• Gerð er krafa um vammleysi og að framkoma og athafnir
á vinnustað og utan hans samrýmist starﬁnu
Nánari upplýsingar um starﬁð er að ﬁnna á heimasíðu
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt.
Umsóknarfrestur er til og með 31. maí 2019

Akureyrarbær • Geislagata 9 •

SÖLUSNILLINGUR ÓSKAST!
AUGLÝSINGADEILD FRÉTTABLAÐSINS ÓSKAR EFTIR SÖLUSNILLINGI Á STÆRSTA PRENTMIÐIL LANDSINS.
Helstu kröfur:
• Reynsla af sölumennsku æskileg.
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Sjálfstæði í starfi og geta unnið í hópi.
• Þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum.
• Sveigjanleiki og frumkvæði í starfi.

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á:
johannahelga@365.is.
Umsóknarfrestur til og með 18.maí.
Stefnt er að því að umsækjandi hefji störf hið fyrsta.

Sími 460 1000 • akureyri.is

Viðhaldsdýpkun í Landeyjahöfn
Efnislosun í sjó
Auglýsing um drög að tillögu að matsáætlun

GARÐABÆR AUGLÝSIR EFTIR
TALMEINAFRÆÐINGI TIL STARFA
Laus er til umsóknar 50-70% staða talmeinafræðings hjá Garðabæ.

Vegagerðin kynnir drög að tillögu að matsáætlun
vegna viðhaldsdýpkunar í Landeyjahöfn og
efnislosunar í sjó. Í drögum er m.a. gert
grein fyrir:
)\ULUKXJXèXPIUDPNY PGXP
+YHUQLJVWDèLèYHUèLDèPDWLi
umhverfisáhrifum
5DQQVyNQXPWLOJUXQGYDOODUPDWVYLQQX
7tPDi WOXQPDWVYLQQX
Drögin eru aðgengileg á heimasíðu
Vegagerðarinnar,
www.vegagerdin.is/framkvaemdir.
Senda skal skriflegar athugasemdir eða
ábendingar um drögin á netfangið
kjartan.eliasson@vegagerdin.is eða Vegagerðin,
b.t. Kjartan Elíasson, Borgartúni 5-7,
5H\NMDYtN
)UHVWXUWLODèVHQGDLQQiEHQGLQJDUHUWLORJPHè
31. maí nk.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Annast greiningu og ráðgjöf vegna málþroskavanda barna á leikskólum
• Veita foreldrum og starfsmönnum leikskóla fræðslu og ráðgjöf
• Taka þátt í þverfaglegri vinnu
• Koma að móttöku barna með annað tungumál
• Sinna talþjálfun barna skv. samkomulagi Velferðarráðuneytis og sveitarfélaga
• Vinna samkvæmt verklagi um sérfræðiþjónustu skóladeildar Garðabæjar
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Starfsleyfi sem talmeinafræðingur
• Færni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæði í vinnubrögðum, frumkvæði og skipulagshæfni
• Hæfni til að sinna fræðslu og ráðgjöf til foreldra- og starfsmannahópa
Umsóknarfrestur er til og með 24. júní 2019.
Nánari upplýsingar um starfið veitir forstöðumaður fræðslu- og menningarsviðs Eiríkur
Björn Björgvinsson í síma 525 8500 eða í tölvupósti á netfangið eirikurbjorn@gardabaer.is
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga
og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á
GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Job.is

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

GARÐATORGI 7 • SÍMI 525 8500 • GARDABAER.IS

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

Til sölu - Ferðaþjónusta á Suðausturlandi
Um er að ræða tvö rekstrar og eignarhaldsfélög. Félögin
eru með rekstur þjónustumiðstöðvar, tjaldsvæðis og
smáhýsa. Tjaldsvæðið er opið allt árið og rekstur smáhýsa
er u.þ.b. 6 mánuðir á ári. Umtalsverð velta og góð framlegð.
Upplýsingar veitir: Geir Sigurðsson, löggiltur fasteignasali
og viðskiptafræðingur s: 655-9000 geir@husasalan.is.

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

Áskorun

• Æﬁnga- og viðverusvæði við Síðumúla 30-32,
útboð nr. 14536.
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á
www.reykjavik.is/utbod

frá óbyggðanefnd

Verðkönnun
Nýr vefur Seltjarnarnesbæjar
Seltjarnarnesbær hyggst endurnýja ytri vef sinn
og óskar nú eftir verðupplýsingum frá fagaðilum
í hönnun, smíði og uppsetningu á nýjum vef
bæjarins og helstu undirstofnunum hans.
Kostnaðaráætlun skal byggja á fyrirliggjandi
kröfulýsingu sem unnin hefur verið.
Áhugasamir þátttakendur óski eftir gögnum með
tölvupósti á maria.b.oskarsdottir@seltjarnarnes.is
sem jafnframt veitir nánari upplýsingar.
Verðupplýsingum skal skilað inn í síðasta lagi
þriðjudaginn 21. maí 2019
Seltjarnarnesbær áskilur sér rétt til að semja
við hvern þann aðila sem bærinn telur uppfylla
best kröfurnar eða hafna öllum.

Fjármála- og efnahagsráðherra hefur fyrir hönd íslenska
ríkisins afhent óbyggðanefnd kröfur um þjóðlendur á
svonefndu svæði 10C, Barðastrandarsýslum. Kröfurnar ná
til ﬁmm svæða sem eru í kröfulýsingunni nefnd Hvannahlíð, Skálmardalsheiði, Auðshaugsland, Vatnsfjörður og
Bæjarbjarg. Óbyggðanefnd kallar nú eftir kröfum þeirra
sem kunna að eiga öndverðra hagsmuna að gæta.
Kröfulýsingu fjármála- og efnahagsráðherra fyrir hönd
íslenska ríkisins og gögn sem henni fylgja, þar á meðal
kort, er hægt að nálgast á vefsíðu óbyggðanefndar:
obyggdanefnd.is, og á skrifstofu nefndarinnar, auk þess
sem gögnin eru aðgengileg hjá viðkomandi sveitarfélögum, þ.e. Reykhólahreppi og Vesturbyggð, og á
skrifstofum sýslumannsins á Vestfjörðum á Patreksﬁrði,
Ísaﬁrði og Hólmavík. Upplýsingar um málsmeðferð fást
einnig á skrifstofu óbyggðanefndar og á vefsíðu hennar.
Tilkynning um kröfuna var birt í Lögbirtingablaðinu 30. apríl
sl. skv. 2. mgr. 10. gr. laga nr. 58/1998.
Skorað er á þá sem telja til eignarréttinda á landsvæðum
sem falla innan þjóðlendukröfusvæða íslenska ríkisins í
Barðastrandarsýslum að lýsa kröfum skriﬂega í síðasta
lagi 16. ágúst 2019 fyrir óbyggðanefnd, Skuggasundi 3, 101
Reykjavík, postur@obyggdanefnd.is.

Leiðbeiningar um frágang kröfulýsinga fást á skrifstofu
óbyggðanefndar. Að lokinni gagnaöﬂun og rannsókn á
eignarréttarlegri stöðu svæðanna mun óbyggðanefnd
úrskurða um fram komnar kröfur.
seltjarnarnes.is

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á
GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Job.is

Innkaupadeild

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.

Í samræmi við ákvæði laga nr. 58/1998 kann yﬁrlýsingu um
framangreinda kröfugerð að verða þinglýst á fasteignir á
svæðinu sem tengjast svæðum sem kröfurnar lúta að.
Óbyggðanefnd er sjálfstæð úrskurðarnefnd á stjórnsýslustigi. Hlutverk hennar er skv. 7. gr. laga nr. 58/1998 að: a)
kanna og skera úr um hvaða land telst til þjóðlendna og
hver séu mörk þeirra og eignarlanda, b) skera úr um mörk
þess hluta þjóðlendu sem nýttur er sem afréttur og c)
úrskurða um eignarréttindi innan þjóðlendna.
Óbyggðanefnd

ÚTBOÐ
ÚTBOÐ
FJÖLNOTA ÍÞRÓTTAHÚS Í LANDI VÍFILSSTAÐA
UMSJÓN OG EFTIRLIT MEÐ VERKFRAMKVÆMDUM
Garðabær óskar eftir tilboðum frá eftirlitsaðilum í umsjón og eftirlit með
verkframkvæmdinni og alútboðsverkinu: Fjölnota íþróttahús í landi Vífilsstaða.
Fjölnota íþróttahús var boðið út í alverktöku og felst verk alverktaka í að gera aðalteikningar
af húsnæðinu ásamt lóðarteikningum, fullhanna húsnæðið og öll kerfi þess ásamt lóð,
byggja húsið og skila því fullbúnu til notkunar ásamt hluta lóðar.
Gerðar eru kröfur um að eftirlitsaðili hafi góða þekkingu og reynslu af sambærilegum
framkvæmdum og þá er kostur ef eftirlitsaðili hafi reynslu af verkeftirliti í alútboði.
Eftirlitsaðili skal annast umsjón og eftirlit með ofangreindum framkvæmdum fyrir
verkkaupa og sinna öllum öðrum hlutverkum eftirlits sem tilgreind eru í verklýsingu.
Eftirlitsverkið skal vinna samkvæmt útboðs- og verklýsingu auk verksamnings um
verkframkvæmd og annarra fylgigagna samnings.
Útboðsgögn eru afhent á rafrænu formi á vef Garðabæjar, gardabaer.is.

RARIK óskar eftir tilboðum í:

RARIK 19014
,MXEZIMXE RARIK ʧ ,SVREƼVM 
*YPPKIV 1ERRZMVOM E ,SJJIPPM
SK 7XETE Ɓ 7XNʬVRLʱW HPYWXʯ
SK YRHMVWXʯYV JSVEKI]QMW
Útboðsgögn er hægt að sækja
án greiðslu á vef RARIK
www.rarik.is/utbod-i-gangi
frá og með mánudeginum
13. maí 2019.
Skila þarf tilboðum á skrifstofu RARIK,
Dvergshöfða 2, 110 Reykjavík fyrir
kl. 14:00, þriðjudaginn 28. maí 2019.
Tilboðin verða þá opnuð í viðurvist
þeirra bjóðenda, sem óska að
vera viðstaddir.

Tilboð skulu hafa borist á bæjarskrifstofur í Garðabæ, Garðatorgi 7,
eigi síðar en 11. júní 2019 kl. 14:00 þar sem þau verða opnuð.

GARÐATORGI 7 • SÍMI 525 8500 • GARDABAER.IS

Sími 528 9000 • www.rarik.is

ÚTEY I
Í BLÁSKÓGABYGGÐ TIL SÖLU

Náttúruperla á Suðurlandi
Landið sem er ca 320 hektarar liggur
bæði að Laugarvatni og Apavatni og
fylgir veiðiréttur í báðum vötnunum.
Einnig á jörðin veiðirétt í Hólaá sem er
mjög vinsæl meðal stangveiðimanna.

Jörðin er í um 80 km fjarlægð frá
Reykjavík (malbikað alla leið).

Jörðinni fylgir gjöfull jarðhitaréttur og
eins kemur neysluvatn frá vatnsveitu
í eigu seljanda.

Á landinu eru ca 35 hektara tún og jörðin
skiptist í vallendi og mýrlendi.

Í nágrenninu eru nokkrar af helstu
náttúruperlum Íslands eins og Þingvellir,
Gullfoss og Geysir (hinn gullni hringur).

Einbýlishúsið á jörðinni er frá 1977–1978 og
útihúsin frá ca. 1954 og eru öll húsin steypt.

Jörðin og staðsetningin bjóða uppá mikla
möguleika og er tilvalin fyrir ferðaþjónustu/
hótel oﬂ. Jörð fyrir fjársterka aðila.

Jörðin getur selst í tvennu lagi.

Allar upplýsingar gefur Ingileifur Einarsson, lögg. fasteignasali
sími 568 2444 / 894 1448, ingileifur@asbyrgi.is
Ásbyrgi Fasteignasala ehf — Suðurlandsbraut 54, 108 Reykjavík
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Kristján Baldursson
hdl., löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali,
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir

TRILLUVOGUR 1 – 104 RVK.

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

SÖLUSÝNING LAUGARDAGINN 11. MAÍ KL. 13:00 - 14:00
46 ÍBÚÐIR Í MISMUNANDI STÆRÐUM - 25 SELDAR Á 25 DÖGUM
Nánari upplýsingar veita:
Kristján Baldursson í síma 867-3040 á kristjan@trausti.is,
Guðbjörg Gerður Sveinbjörnsdóttir í síma 899-5949 á gudbjorg@trausti.is
Garðar Hólm í síma 899-8811 á gh@trausti.is

Garðar Hólm
Löggiltur fasteignasali
S: 899-8811

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

Ráðgjafar okkar búa
\ðUYķÐWÈNULĜHNNLQJX
ÀDWYLQQXOķðQXRJ
YHLWDWUDXVWDRJ
SHUVŉQXOHJDUÀÐJMŌI

Náðu meiri árangri
í samningaviðræðum
Námskeið í samningatækni

,MôLY[TLóYt[[HZ[HYÄó
– erum við með réttu manneskjuna
capacent.is

hagvangur.is

Hákon Svavarsson, löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og skipasali

Borgarbraut -Borgarnesi. Fyrir 60 ára og eldri.

Fallegar fullbúnar 2ja og 3ja herbergja íbúðir í 7 hæða lyftuhúsi. Íbúðunum fylgir ísskápur og uppþvottavél í eldhúsi, auk þvottavélar
og þurrkara í baðherbergi. Íbúðirnar eru ríkulega búnar og fallegt útsýni. Möguleiki á að kaupa stæði í bílskýli.
2ja herb. Íbúðirnar frá kr. 22.644.000.- til kr. 24.684.000.3ja herbergja íbúðirnar 83 fm frá kr. 31.314.000.- til 32.844.000.3ja herb. 96 fm frá kr. 35.394.000.- til kr. 37.944.000.Frábær staðsetning m.t.t. verslunar og þjónustu.
Allar nánari uppl. Veitir Hákon í síma 898-9396 eða hakon@valfell.is

Kirkjubraut 2, 300 Akranesi | Sími: 570 4824 | Fax: 570 4820 | hakon@valfell.is

Við seljum á
toppverði fyrir þig
Hafðu samband í síma 864
Samviskusemi og heiðarleiki

Senter

0061

Frítt
verðmat

Sigrún Gréta Helgadóttir
Löggiltur fasteignasali
sigrun@remax.is
RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

Ofanleiti 13
103 Reykjavik
Góð íbúð með sér garði

Stærð: 88,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1985
Fasteignamat: 42.350.000

Eyrarholt 6
Senter

220 Hafnarfjörður
Lyftuhús með stæði í bílageymslu

Stærð: 119 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1992
Fasteignamat: 40.600.000

Opið
Hús

Opið hús 14 maí kl 17:00-17:30

Senter

Opið
Hús

Verð: 49.900.000

REMAX Senter kynnir: Ofanleiti 13

Opið hús sunnudag 12. maí frá kl. 14:00 - 14:30

Verð: 48.900.000

Um er að ræða virkilega rúmgóða og vel skipulagða 119,0 fm 3ja-4ja herbergja íbúð á 1. hæð í vel viðhöldnu
lyftuhúsi með bílastæði í lokaðri bílageymslu með sér rafmagnstengli (fyrir rafbíl) ásamt sérgeymslu í kjallara.

Góð 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð með sér garði.

Skipulag eignar telur tvö rúmgóð svefnherbergi, gangur, baðherbergi með bæði sturtu og baðkari, þvottahús
innan íbúðar. eldhús, stofu, borðstofu og sólstofu með útgengi út á sér verönd. Mjög snyrtileg sameign með
myndvéladyrsíma, lyftu og stigahús. Tvær íbúðir á hæð. Gangur fyrir framan íbúðir nýtist vel.

Eignin skiptist í forstofu, góða stofu/borðstofu með útgengi í garð.
eldhús, hjónaherbergi með skápum barnaherbergi, þvottahús og geymslu (sem er notuð sem fataherbergi)

Guðmundur
Lögg. fasteignasali
898-5115

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

gudmundur@remax.is

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali
661-6056
gulli@remax.is

Álfhella 8
221 Hafnarfjörður
Stórt atvinnuhúsnæði til leigu!

Stærð: 900 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2019
Fasteignamat: 0

Fannafold 131
Senter

112 Reykjavík
Parhús með auka íbúð!

Stærð: 282 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1987
Fasteignamat: 75.350.000

Senter

Opið
Hús

Opið hús mánud. 13/5 kl 17.00 - 17.30

Verð: 94.500.000

Parhús á tveimur hæðum með aukaíbúð í Fannafold í Grafarvogi. Eignin telur ca 300 fm í það heila.
Eignin er á tveimur hæðum og hluti af kjallaranum er nýtt sem sér íbúð. Á efri hæðinni eru 3
svefnherbergi, stofa, eldhús, baðherbergi, þvottahús, forstofa og bílskúr. Hringstigi niður á neðri hæð
með tveimur stórum rýmum, baðherbergi. Möguleiki er að gera aðra auka íbúð á jaðrhæðinni með sér
inngang.
Að utan er eignin snyrtileg, garðurinn er lokaður með timburverönd og bílaplan hellulagt.

Fljótshlíð Þverártún 9
Bóka skoðun í síma 899 6753

Verð: 0

861 Hvolsvöllur
Fallegt sumarhús í Fljótshlíðinni.

Stærð: 145,6 fm
Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 2008
Fasteignamat: 28.050.000
Bílskúr: Já

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is

Senter

RE/MAX SENTER KYNNIR: Nýtt atvinnuhúsnæði til leigu við Álfhellu í Hafnarfirði, húsið er uppbyggt með
stálgrind og klætt að utan með yleiningum.
Um er að ræða ca. 900fm (750 fm grunnflötur og 150 fm milliloft)
Eignin skiptist í stóran sal og skrifstofu rými á jarðhæð.
Lofthæðin í salnum er ca.10m þar sem hæst er og innkeyslu hurðarnar eru 4,5m á hæð.
Gott útpláss fylgir eigninni.
Afhending er áætluð í maí 2019
Tilboð óskast í leigu.
Allar upplýsingar veitir Ástþór Reynir í síma 899-6753 eða á arg@remax.is

Bókið skoðun í síma 695-3502
Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is

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

Sigrún Matthea
Lögg. fasteignasali
695-3502
sms@remax.is

Hákon Svavarsson, löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og skipasali

Akralundur 13-23 -Akranesi

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á

glæsileg fjölskylduhús á einni hæð.

Job.is

2

SELD

4

LD
ÓSE

Heilbrigðisþjónusta

Rúmgóð og vel skipulögð raðhús á einni hæð frá 183,6 fm til 185,3 fm. 4 svefnherb.,
2 baðherbergi. Húsin eru rúmlega fokheld, byggingarstig 4 skv. ÍST 51. Auk þess er
búið að einangra útveggi og þak, leggja gólfhitalögn og fullklára húsin að utan.

Iðnaðarmenn

Hagstætt verð: 43,7 millj. fyrir miðjuhús og 44,9 millj fyrir endahús nr. 23.
Til viðbótar við byggingarstig 4 verða útveggir einangraðir að innan, rakarvarnarlag
og lagnagrind á alla útveggi, loft einangrað, rakarvarnalag og lagnagrind. Húsin eru
klædd að utan með Cembrit ﬂísum. Bílskúrshurð er stálfellihurð með opnara. Á milli
íbúðar og bílskúrs er eldvarnarhurð, aðrar hurðir og gluggar úr timbri (álklæddir).
Gert er ráð fyrir gólfhita í húsunum. Kaupandi greiðir tengigjald vegna heitt vatns og
rafmagns.

Kennsla

Seljandi er tilbúinn að skoða skipti og rúman greiðslufrest.
Allar nánari upplýsingar og skilalýsing veitir Hákon í síma 898-9396
eða á netfanginu hakon@valfell.is
GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Kirkjubraut 2, 300 Akranesi | Sími: 570 4824 | Fax: 570 4820 | hakon@valfell.is

Job.is

Hamraborg 12 | 200 Kópavogur
416 0500 | www.eignaborg.is
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ÓSKAR
Fasteignasali
Sími: 893 2499

ÁLALIND 14 |

201 Kópavogi

77-137 m2 | VERÐ FRÁ: 49,9 – 77,9

VILHJÁLMUR
Fasteignasali
Sími: 864 1190

ELÍN
Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími: 899 3090

SVEINBJÖRN
Fasteignasali
Sími: 892 2804

FJÖLBÝLISHÚS

SELJUGERÐI 10 |

OPIÐ HÚS

314 m2 | VERÐ: TILBOÐ

110 Reykjavík

EINBÝLISHÚS

MÁN 13. MAÍ
KL. 17.00 – 17. 30

OPIÐ HÚS

RAKEL
Fasteignasali
Sími: 895 8497

BREKKUGATA 1-3 |

HILDUR
Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími: 897 1339

210 Garðabæ

FJÖLBÝLISHÚS

108 – 142 m2 | VERÐ FRÁ: 52.700.000

OPIÐ HÚS

SUN 12. MAÍ
KL. 14.00 – 14.30

SUN 12. MAÍ
KL. 15.00 – 16:00

EINBÝLISHÚS MEÐ AUKAÍBÚÐ

Vandað og með farið einbýlishús með aukaíbúð og möguleika
a
u.
á þriðju íbúðinni. Húsið stendur á rólegum stað í fallgeri götu.
Þrjú svefherbergi á aðalhæð og stórar stofur Eldhús er með
stórum opnanlegum gluggum og upprunalegri innréttingu.
Hamraborg
Sérinngangur
er í íbúð12
á jarðhæð.

200 Kópavogur

ÓSKAR BERGSSON | Fasteignasali | Sími: 893 2499

KRÍUÁS 47 |

ÍBÚÐ

220 Hafnarfjörður

2

78,5 m | VERÐ: 39.900.000

OPIÐ HÚS
SUN 12. MAÍ
KL. 13.00 -13.30

GLÆSILEGAR ÚTSÝNIS ÍBÚÐIR - HÚSIÐ SEM SKIPTIR LITUM

AÐEINS 5 ÍBÚÐIR EFTIR, ÞAR AF ÞRJÁR Á EFSTU HÆÐ, Í 12 HÆÐA
FJÖLBÝLISHÚSI Á NÝJU SVÆÐI Í LINDAHVERFI KÓPAVOGI.
•
•
•
•
•
•
•

Íbúðirnar eru tveggja, þriggja eða fjögurra herbergja
Íbúðunum verður skilað tilbúnum með gólfefnum
Öllum íbúðum fylgir kæli/frystiskápur, uppþvottavél, þvottavél og þurrkari
Afhending við kaupsamning
Tvær lyftur
Bílgeymsla með merktum stæðum. Möguleiki á rafhleðslustöð
Sameign og lóð skilast fullfrágengin

Upplýsingar eru veittar á Eignaborg sími: 416 0500 eða í farsíma sölumanna.
ÓSKAR BERGSSON | Fasteignasali | Sími: 893 2499 | oskar@eignaborg.is
VILHJÁLMUR EINARSSON | Fasteignasali | Sími: 864 1190 | villi@eignaborg.is
RAKEL ÁRNADÓTTIR | Fasteignasali | Sími: 893 8497 | rakel@eignaborg.is
HILDUR HARÐARDÓTTIR | Aðst.m. lgfs | Sími: 897 1339 | hildur@eignaborg.is
ELÍN G ALFREÐSDÓTTIR | Aðst.m. lgfs | Sími: 899 3090 | elin@eignaborg.is

GLÆSILEGAR ÚTSÝNISÍBÚÐIR Í URRIÐAHOLTI

•
•
•
•
•
•
•
•

ÍBÚÐ MEÐ ÚTSÝNI

Falleg, björt og opin þriggja herbergja íbúð á efstu hæð í lyf-tuhúsi með fallegu útsýni yfir Hafnarfjörð. Stofan og eldhúsið
ru
er í einu björtu rými og er mikið og fallegt útsýni úr stofu, öðru
svefnherberginu og af svölum. Eldhúsinnréttingin er hvít með
ð
Hamraborg
12
dökkum við í borðplötu.

200 Kópavogur

ÓSKAR BERGSSON | Fasteignasali | Sími: 893 2499

•
•

Íbúðirnar eru þriggja til fjögurra herbergja og fjögurra til fimm herbergja.
Íbúðunum verður skilað tilbúnum án gólfefna, með tækjum í eldhúsi.
Innréttingar eru frá Parka og tæki frá Siemens
Afhending í júní/júlí 2019
Lyfta er í báðum stigahúsum.
Allar íbúðirnar eru með svölum og sumar með tvennum svölum. Íbúðir á
jarðhæð erum með sérafnotarétt á lóð.
Sérgeymsla fylgir hverri íbúð.
Bílgeymslan er í austurhluta lóðarinnar. Í henni eru 19 stæði og þar af 2 fyrir
hreyfihamlaða. Við öll stæðin er komið fyrir tengli sem ætlaður er einkahleðslustöð fyrir rafbíl.
Önnur bílastæði eru á þaki bílgeymslunnar.
Sameign og lóð skilast fullfrágengin.

Upplýsingar eru veittar á Eignaborg sími: 416 0500 eða í farsíma sölumanna.
ÓSKAR BERGSSON | Fasteignasali | Sími: 893 2499 | oskar@eignaborg.is
VILHJÁLMUR EINARSSON | Fasteignasali | Sími: 864 1190 | villi@eignaborg.is
RAKEL ÁRNADÓTTIR | Fasteignasali | Sími: 893 8497 | rakel@eignaborg.is
HILDUR HARÐARDÓTTIR | Aðst.m. lgfs | Sími: 897 1339 | hildur@eignaborg.is
ELÍN G ALFREÐSDÓTTIR | Aðst.m. lgfs | Sími: 899 3090 | elin@eignaborg.is

Álalind 4-8 Nýjar íbúðir í Kópavogi
Sýning um helgina

:QmUmUHY^^^NSHKOLPTHO]LYÄKPZ
Fullbúnar sýningaríbúðir með gólfefnum
og lýsingu. Vandaðar innréttingar frá GKS og
AEG raftæki.
-YmI¤YZ[HóZL[UPUNx.SHóOLPTHO]LYÄTLóMHSSLN\
\TO]LYÄ:[\[[xTHYNZRVUHYôQ}U\Z[\
5ûQHYM\SSIUHYQHQHYHVNOLYILYNQH
xIóPYTLóZ[¤óPxIxSHNL`TZS\

Opið hús

Laugardag 11. maí kl 14-16
Sunnudag 12. maí kl 13-15

Verð frá kr. 34.8 milljónir.

Söluaðilar

Byggingaraðili

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN

12. maí 17:15 – 17:45

Álalind 10
01 KÄ3AV2*8R
STÆRÐ: 112,6 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

3

)DOOHJ RJ U~PJyß ÜULJJMD KHUEHUJMD tE~ß PHß
9 P ORIWKß t QÚOHJX O\IWXK~VL iVDPW VWßL t
EtODJH\PVOX 6WHLQQ i ERUßSO|WXP t HOGK~VL RJ
EDßKHUEHUJL
Heyrumst

Stefán 892 9966

58.900.000

6|OXIXOOWU~LÍ QiPL WLO O|JJIDVWHLJQDVDOD

OPIÐ HÚS

Árskógar 6

14. maí 17:30 – 18:00

109 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 95,7 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

3

LIND Fasteignasala kynnir:

Gnoðarvogur 28
104 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 75,4 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

3

%M|UW¢RJ U~PJyß ~WVÚQLVtE~ß i 1 Kß t YLQVOX
O\IWXK~VL I\ULU 0 iUD RJ HOGUL Dß ½UVNyJXP  t
RH\NMDYtN¢¢
)M|OEUH\WW IpODJVVWDUI HU t ERßL RJ ÚPLV ÜMyQXVWD
i YHJXP RH\NMDYtNXUERUJDU PD HU KJW Dß
NDXSD PiOWtßLU t P|WXQH\WL i 1 Kß VLß K~VLß
HU S~WWY|OOXU i VXPULQ +~VY|UßXU HU VWDUIDQGL
t K~VLQX RJ YHLVOXVDOXU HU t VDPHLJQ ½UVNyJD 
RJ  0M|J VWXWW HU¢t¢YHUVODQLU RJ DOOD ÜMyQXVWX t
0MyGGLQQL¢ÍE~ßLQ¢JHWXU YHULß ODXV µMyWOHJD¢

MD KHUEHUJMD tE~ß i 4 RJ HIVWX Kß i ÜHVVXP IUiEUD
VWDß )\ULU OLJJMD WDOVYHUßDU HQGXUEWXU i K~VLQX VHP
VHOMDQGL VWHQGXU VWUDXP DI )UiEU IMiUIHVWLQJ RJ Jyß
I\UVWX NDXS /DXV YLß NDXSVDPQLQJ

Heyrumst

Heyrumst

Venni 699 7372
/|JJLOWXU IDVWHLJQDVDOL

36.900.000

Stefán 892 9966

52.900.000

6|OXIXOOWU~LÍ QiPL WLO O|JJIDVWHLJQDVDOD

Hressingarskálinn
A8678R67R7,

LIND fasteignasala kynnir:
+UHVVLQJDUVNiOLQQ AXVWXUVWUWL
iVDPW %MDUQD )HO 6SRUWEDU
8P HU Dß UßD HOVWD YHLWLQJDK~V RJ
VNHPPWLVWDß RH\NMDYtNXU t IXOOXP
UHNVWUL XP HU Dß UßD IXOOW HOGK~V
RJ HU VWDßXULQQ UyPDßXU I\ULU
HLQVWDNDU V~UGHLJVSL]]XU
*yßXU UHNVWXU i EHVWD VWDß YLß DßDOJ|WX PLßEMDU RH\NMDYtNXU PHß
OH\´ I\ULU 40 PDQQV 6WyU ORNDßXU
JDUßXU PHß \´UE\JJßXP SDOOL RJ
OH\´ WLO ~WLYHLWLQJD )iLU HI HLQKYHUMLU
VWDßLU VHOMD PHLUD DI EMyU t RH\NMDYtN

TILBOÐ
Heyrumst

Diðrik Stefánsson
Sölufulltrúi
Í námi til lögg.fasteignasala

647 8052
diddi@fastlind.is
Heyrumst

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali
Sölustjóri

510 7900
hannes@fastlind.is

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS

11. maí 13:00 – 13:30

Álalind 14

Guðnýjarbraut 5

201 KÓPAVOGUR
STÆRÐ: 138,7 fm

260 REYKJANESBÆR

FJÖLBÝLI

HERB:

4

STÆRÐ: 163,7 fm

Glæsilega fjögurra herbergja íbúð á 10 og efstu
hæð í Lindunum í Kópavogi. Íbúðin er fullbúin
með gólfefnum, og öllum tækjum, stórfenglegt
útsýni. Bílastæði fylgir með.
Heyrumst

Gunnar 699 3702

77.900.000

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

Fensalir 4

270 MOSFELLSBÆR

201 KÓPAVOGUR

RAÐHÚS

HERB:

STÆRÐ: 161,5 fm

4

Nýtt fullbúið einnarhæðar raðhús með mikilli
lofthæð. Bílskúr er innangegnur með geymslulofti, þrjú góð herbergi, fallegar innréttingar og
útsýni til Esjunnar, Úlfarsfells og út á sundin.

FJÖLBÝLI

HERB:

4

Mjög falleg og vel skipulögð íbúð á 2 hæð með y´rbyggðum svölum og bílskúr við Fensali 4 í Kópavogi.
Göngufæri í alla nauðsynlega þjónustu eins og skóla,
leikskóla, búðir og heilsugæslu.

Heyrumst

Heyrumst

Kristján 696 1122

Gunnar 699 3702

63.900.000

Löggiltur fasteignasali

63.500.000

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

Sunnusmári 28 - þakíbúð

12. maí 13:00 – 13:30

Hrauntunga 45

201 KÓPAVOGUR

200 KÓPAVOGUR

FJÖLBÝLI

HERB:

4

Glæsileg þakíbúð við Sunnusmára 28 í
Kópavogi. Glæsilegt útsýni, tvennar svalir.

STÆRÐ: 290 fm

EINBÝLI

HERB:

6

Fallegt og vel skipulagt Sigvalda hús við Hraungötu 45 í Kópavogi. Eignin er skráð 214 fm hjá
Fasteignamati ríkisins en að auki er óskráð rými
um 75 fm og því heildarfermetrar ca 290.

Heyrumst

Heyrumst

Kristján 696 1122

98.900.000

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

59.900.000

11. maí 15:00 – 15:30

Vogatunga 6

STÆRÐ: 144 fm

4

Löggiltur fasteignasali

13. maí 17:30 – 18:00

STÆRÐ: 146,6 fm

HERB:

Heyrumst

Kristján 696 1122

OPIÐ HÚS

RAÐHÚS

Stórglæsilegt endaraðhús á einni hæð við
Guðnýjarbraut 5 í Njarðvík. Eignin er
einstaklega falleg og vel skipulögð. Hátt er til
lofts í stofu. Glæsilegur sérhannaður garður.

Gunnar 699 3702

79.900.000

Löggiltur fasteignasali

13. maí 17:30 – 18:00

Úlfarsbraut 38
113 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 217 fm

PARHÚS

HERB:

6

Parhús á góðum stað, næst innst í botnlangagötu í Úlfarsárdal. Möguleiki á aukaíbúð
og hönnun gerir ráð fyrir því.
Heyrumst

Hannes 699 5008

69.900.000

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

Furudalur 2

13. maí 17:30 – 18:00

260 REYKJANESBÆR
STÆRÐ: 170,6 fm

PARHÚS

HERB:

4

LIND fasteignasala kynnir:
Glæsilegt 4ra herbergja 142,9 m2 parhús á
einni hæð ásamt 27,7 m2 bílskúr sem er fullbúið
til afhendingar strax. Samtals 170,6 m2.
Húsið eru vel staðsett, stutt í grunnskóla og
leikskóla sem eru í byggingu, 5 mínútna akstur
í verslunarkjarna og aðra þjónustu. Mjög stutt
er út á Reykjanesbrautina þar sem er um 20
mínútna akstur til höfuðborgarinnar og 10
mínútna akstur til Keµavíkurµugvallar.

Úlfarsbraut 40
113 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 217 fm

PARHÚS

HERB:

6

Parhús á góðum stað, næst innst í botnlangagötu í Úlfarsárdal. Möguleiki á aukaíbúð
og hönnun gerir ráð fyrir því.
Heyrumst

Heyrumst

Hannes 699 5008
Löggiltur fasteignasali

69.900.000

Helga 822 2123
Löggiltur fasteignasali

56.700.000

Hagkvæmar og vel skipulagðar íbúðir

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 12. maí frá kl. 16:00-17:00

Nýjar íbúðir til sölu í Sunnusmára 16-18 og Sunnusmára 20-22
s7YHJJMDWLOIMÑJXUUDKHUEHUJMDÈEÕËLU
s9HUËIU¼PLOOMNU
s6WÁUËIU¼IU¼IP

• Bílastæði í upphituðum bílakjallara
I\OJLUƮHVWXPÈEÕËXP

r'HLOLEÈODUÈKYHUƬQX

r)XOONO¼UDËDUÈEÕËLUPHËJÎOIHIQXP
ÈVVN¼SRJXSSÙYRWWDYÄO

r+OHËVOXVWÑËYDUI\ULUUDIEÈOD

r0MÑJJRWWVNLSXODJ

<ƬUÈEÕËLUIU¼IP

r0\QGG\UDVÈPDRJKLWDVWØUWPHË
VQMDOOVÈPD

¨WDUOHJDUXSSOØVLQJDUP¼ƬQQD¼ ZZZLV

r+ÕVLQHUXNOÁGGDËXWDQRJPHË
¼OWUÄJOXJJXP

Hlíðasmári 6
201 Kópavogur
Sími 510 7900
201@fastlind.is

r<ƬUYHUVODQLUÈJÑQJXIÁUL
r/HLNVYÁËLRJRSQLUJDUËDU
r6NÎODURJOHLNVNÎODUÈ
JÑQJXIMDUOÁJË
r8SSKLWDËDUJDQJVWÄWWLU

Allar upplýsingar veita:
Hannes Steindórsson, s. 699 5008, hannes@fastlind.is
Gunnar Valsson, s. 699 3702, gunnar@fastlind.is
Kristján Þórir Hauksson, s. 696 1122, kristjan@fastlind.is
Stefán Jarl Martin, s. 892 9966, stefan@fastlind.is

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

HAFNARBRAUT 11
200 KÓPAVOGUR
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 12 MAÍ MILLI KL 14:00 – 15:00

SJÁVARÚTSÝNI FRÁ 2. HERBERGJA ÍBÚÐUM
Um ræðir 20 íbúða fjölbýli á 4 hæðum með lyftu. Húsið er yst á Kársnesi sem er
einstakt og nýstárlegt hverfi. Sérlega vel staðsett á höfuðborgarsvæðinu með
nálægð við góðar samgönguæðar. Spennandi og nýuppgerðar íbúðir í lyftuhúsi á
Kársnesinu. Með íbúðum fylgja innbyggður ísskápur og uppþvottavél frá
Ormsson og harðparket frá Parka. Tilbúnar til afhendingar. Stæði í bílageymslu
með íbúðum sem nú eru í sölu. Innréttingar í eldhúsi, svefnherbergjum, forstofu
og baðherbergi eru úr HTH Ormsson. Íbúðir afhendast með eldhústækjum frá
Ormsson, innbyggðri uppþvottavél, innbyggðum ísskáp með frysti og
gufugleypi. Baðherbergi er flísalagt á gólfum og að hluta á veggjum.
Spegill með baklýsingu og innbyggt salerni. Sameign mikið endurnýjuð.
Heillandi umhverfi við sjávarsíðuna sem skartar fallegri náttúru og fjölbreyttum
afþreyingarmöguleikum. Leik- og útivistarsvæði fyrir alla fjölskylduna.

STÆÐI Í OPNU BÍLASTÆÐAHÚSI FYLGIR FLESTUM ÍBÚÐUM
2-3 HERBERGJA ÍBÚÐIR / STÆRÐIR 56,5 – 93,6 FM / VERÐ FRÁ 35.9 -47.9
Magnús Már
Lúðvíksson

Hannes
Steindórsson

þorsteinn
Yngvason

Löggiltur fasteignasali

Löggiltur fasteignasali

Löggiltur fasteignasali

699-2010

699-5008

696-0226

magnus@
fastlind.is

hannes@
fastlind.is

thorsteinn@
fastlind.is

Frekari
upplýsingar
veita:

.

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 12. maí kl. 13:00 - 13:45
Til leigu 3250 fm atvinnubil með
innkeyrsluhurðum í nýju atvinnuhúsnæði við %XJ²XˌMµW í Mosfellsbæ
Lofthæð er um 8 metrar
Möguleiki er á að setja gámaramp
RJˌHLULLQQNH\UVOXG\U

Suðurhvammur 16
220 Hafnarfjörður

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar veitir::

*XQQDU6-µQVVRQ lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

Óskar H. Bjarnasen, lögg. fasteignasali
ohb@miklaborg.is sími: 691 1931

Falleg og björt 108 fm þriggja herbergja
íbúð á neðri hæð í tvíbýli
Sérinngangur
Þvottahús innan íbúðar
Fallegur garður, sérafnotaréttur og
góður suðvestur pallur
Verð:

.

45,5 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 12. maí kl. 14:30 - 15:15

sunnudaginn 12. maí kl. 16:00 - 16:45

Framnesvegur 54

Skeljagrandi 6

101 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir::

Óskar H. Bjarnasen, lögg. fasteignasali
ohb@miklaborg.is sími: 691 1931

Mjög falleg og skemmtileg þriggja herbergja
íbúð sem hefur verið talsvert endurnýjuð
að innan sem utan, á góðum stað
í Vesturbænum
Íbúðin er staðsett á miðhæð í þessu
þriggja hæða húsi
Stærð 65,4 fm
Verð:

Faldarhvarf 13
*O¨VLOHJWSDUK¼VD²VW¨U²IP
Tveggja hæða Afhendist fullbúið að utan,
tilbúið fyrir tréverk að innan
*UµIM¸IQX²Oµ²
)DOOHJWXPKYHUˋ+HL²P¸UNRJ(OOL²DYDWQ
Skipulag gott, fermetrar nýtast vel

107 Reykjavík

.µSDYRJXU

Nánari upplýsingar veitir::

Óskar H. Bjarnasen, lögg. fasteignasali
ohb@miklaborg.is sími: 691 1931

35,9 millj.

Falleg og björt 5 herbergja endaíbúð
á þessum vinsæla og eftirsótta stað
í Vesturbæ Reykjavíkur
Sér bílastæði í lokaðri, upphitaðri
bílageymslu
Einungis 6 íbúðir eru í húsinu
Húsið hefur fengið gott viðhald
síðastliðin ár
Frábær eign fyrir fjölskyldufólk!
Verð:

.LUNMXVDQGXU

105 Reykjavík

6µOW¼Q

*O¨VLOHJRJEM¸UW¯E¼²¯O\IWXK¼VL£K¨²
Verð : 51,9 millj.
Vinsæl staðsetning, örskammt frá
strandlengjunni og Laugardalnum
Í íbúðinni er garðstofa sem er upphituð
Sérafnotaréttur íbúðar á lóð
Stæði í lokaðri bílgeymslu merkt nr 20
Húsvörður - Mikil sameign, íbúð húsvarðar og líkamsræktar

*O¨VLOHJIXOOE¼LQ¯E¼²£K¨²
Fyrir +60 ára
Fallegar innréttuð, steyptar borðplötur
<ˋUE\JJ²DUVYDOLUȟ/\IWXK¼V
Inngangur af svölum
Stæði í lokum bílakjallara

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

V -µUXQQ6N¼ODGµWWLUlöggiltur fasteignasali

V -µUXQQ6N¼ODGµWWLUlöggiltur fasteignasali

V -µUXQQ6N¼ODGµWWLUlöggiltur fasteignasali

Verð :

79,0 millj.
Afhending
QµY

53,9 millj.

105 Reykjavík
Verð :

49,9 millj.

Eignin skiptist í 3-4 svefnherbergi,
2 baðherbegi, geymslur, stofur,
eldhús, sjónvarpsherbergi,
þvottahús, bílskúr og
fallegan garð með heitum potti.

*O¨VLOHJWIPHLQE¿OLVK¼VYL²

Ólafsgeisla 55

Stór lóð sunnan
megin við húsið.
Rúmgott bílaplan
með hita í plani.
Verð :

109 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

-DVRQ.UODIVVRQ, lögg. fasteignasali
jko@miklaborg.is sími: 775 1515

1M£OVJDWD$
Hugguleg stúdíóíbúð með rislofti sem
í dag er notað sem svefnherbergi

+ROWVYHJXU

210 Garðabær

3ja herbergja íbúð, 99 fm á þriðju hæð
Verð :
með glæsilegu útsýni
Eignin skiptist í anddyri, tvö svefnherbergi,
baðherbergi, eldhús, stofu, svalir, geymslu og
stæði í bílageymslu
Íbúðin er ný, og er fullbúin með gólfefnum

55,5 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 775 1515 -DVRQ.UODIVVRQlöggiltur fasteignasali

101 Reykjavík

7LOER²µVNDVW

1µQK¨²
4ra herbergja íbúð

Verð :

(IVWDK¨²IDOOHJW¼WV¿QL\ˋU*DU²DE¨

210 Garðabær

Álalækur

45,9 millj.

Nýjar íbúðir, 2ja herb og stærri
Arkitekt Kristinn Ragnarsson

Flott staðsetning á Njálsgötunni með

Suðursvalir

Lyftuhús á þremur hæðum

inngangi bakatil

Stutt í skóla, verslun og þjónustu

Afhending er í febrúar 2019

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

V $[HO$[HOVVRQlöggiltur fasteignasali

s. 775 1515 -DVRQ.UODIVVRQlöggiltur fasteignasali

s. 775 1515 -DVRQ.UODIVVRQlöggiltur fasteignasali

Sérinngangur og sér garður

Með þér alla leið

6HOIRVV
Verð :

37,9 millj.

Sunnusmári 16 – 22

PANTIÐ SÖLUSKOÐUN
Sýnum samdægurs

*O¨VLOHJDU¯E¼²LU¯WYHLPXUK¨²DIM¸OE¿OLVK¼VXPPO\IWXYL²
Sunnusmára 16-18 og 20-22. Alls er um að ræða 76 fjölbreyttar
íbúðir, 2ja 3ja og 4ra herbergja. Íbúðirnar eru í hagkvæmum
stærðum allt frá 44 fm upp í 125 fm og allt þar á milli.
Flestum íbúðum fylgir stæði í bílgeymslu með hleðslustæði.
Íbúðirnar eru staðsettar í nýjasta hluta Smárans í Kópavogi
VHPHUQ¼W¯PDOHJWRJDIDUYHOVNLSXODJWERUJDUKYHUˋÀD²DQ
sem stutt er í þjónustu og verslanir s.s. Smáralind, heilsugæslu,
skóla og íþróttaaðstöðu ásamt því sem aðgengi að stofnbrautum og þjónustu almennisvagna er afar auðveld.
Íbúðir eru búnar nýjustu snjalllausnum sem miða að hagkvæmni og þægindum. Snjallsímastýrður mynddyrasími,
KLWDVW¿ULQJDURJPDUJWˌHLUD
KYHUˋQXYHU²DHLQQLJKOH²VOXVW¸²YDURJGHLOLE¯ODUDXNÀHVV
VHPVRUSKLU²DRJˌRNNXQYHU²XUPH²Q¿MXRJEHWUDVQL²L
E¼²XPHUVNLOD²IXOOE¼QXP

WDUOHJDUXSSO¿VLQJDUP£ˋQQD£ www.201.is
1£QDULXSSO¿VLQJDUYHLWD

-µQ5DIQ9DOGLPDUVVRQ
lögg. fasteignasali
695 5520
jon@miklaborg.is
Sími:

µUKDOOXU%LHULQJ
lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232
thorhallurb@miklaborg.is

-DVRQODIVVRQ
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515
jason@miklaborg.is

$WOL66LJYDU²VVRQ
lögg. fasteignasali
Sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

)UL²ULN 6WHI£QVVRQ

hdl. og aðst. fasteignasala
Sími: 616

1313
fridrik@miklaborg.is
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1 1 . M A Í 2 0 1 9 L AU G A R DAG U R

TIL SÖLU

Þorragata 7
101 Reykjavík

Glæsilegt
sumarhús
til sölu

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 12.maí kl. 14:00 - 14:30

Myndin er af sambærilegu húsi sem nemendur byggðu í fyrra.
Áhugasamir kaupendur eru hvattir til að skoða húsið
sem til sölu er á auglýstum sýningartímum

Tilboð óskast í frístundahús, staðsett
við Verkmenntaskólann á Akureyri
Nánari upplýsingar veitir:

Glæsileg íbúð á annarri hæð
Sjávarútsýni
Lyftuhús m húsverði
Stórar stofur
Samkomusalur í sameign
Bílskýli
Þvottahús innar íbúðar
Frábær staðsetning

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

Um er að ræða frístundahús úr timbri sem byggt er af nemendum
skólans. Húsið er 50 m2 að grunnﬂeti, í húsinu eru timburgluggar.
Lagt er fyrir rafmagni og neysluvatni í húsinu, í raﬂögn er gert
ráð fyrir rafmagnsofnum. Innveggir eru klæddir nótuðum 16mm
spónaplötum. Á gólﬁ eru 22mm nótaðar rakavarðar spónaplötur.
Húsið er án endanlegra gólfefna, innréttinga og innihurða. Rafmagn
er fullklárað með tilbúinni rafmagnstöﬂu. Húsið er einangrað með
220mm steinull í gólﬁ, 150mm steinull í útveggjum og þak er einangrað með 220mm steinull. Gluggar eru allir með tvöföldu TopN+
gleri. Húsið selst í því ástandi sem það er í á tilboðsdegi.

Verð :

73,5 millj.

Til sölu glæsilegt 65fm 3. herbergja sumarhús staðsett í
landi Þóroddsstaða í Grímsnes og Grafningshreppi. Húsið er
allt klætt lerki og 120fm pallur umhverﬁs húsið er einnig úr
lerki. Fallegar innréttingar og mikið um sérsmíði.
Verð: 32 millj.
Get sýnt húsið um helgina
Allar frekari upplýsingar í síma 857-2000

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

Naustavör 2

%U\JJMXKYHUˋ²ȟ.£UVQHVL

Húsið verður til sýnis eftirfarandi daga; ﬁmmtudaginn 9. maí kl
20-21:30, mánudaginn 13. maí kl. 15-18 og mánudaginn 20. maí kl.
15-17. Húsið stendur á norðurplani við byggingardeild VMA. Nánari
upplýsingar eru á heimasíðu VMA og frekari upplýsingar eru veittar
á skrifstofu skólans í síma 464 0300, hjá brautarstjóra byggingadeildar í síma 8966731 og Ríkiskaup í síma 530 1400.
Húsið er tilbúið til ﬂutnings og þarf kaupandi að fjarlægja það eigi
síðar en 15.ágúst 2019.

Ögurhvarf 2
Atvinnuhúsnæði – Kóp.

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 12.maí kl. 15:00 - 15:30

Tilboðseyðublöð eru aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa
www.rikiskaup.is og liggja einnig frammi í afgreiðslu Ríkiskaupa,
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík. Gögnin hafa verið aðgengileg á vef
Ríkiskaupa frá og með mánudeginum 7. maí.
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum fyrir kl. 10.00 miðvikudaginn 22. maí
2019 þar sem þau verða opnuð í viðurvist viðstaddra bjóðenda er
þess óska.
Verkmenntaskólinn á Akureyri áskilur sér rétt til að taka hvaða
tilboði sem er eða hafna öllum.
Nánari upplýsingar veitir:

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

Glæsileg íbúð, 3ja herbergja íbúð
á 2. hæð í nýlegu húsi
Bílastæði í lokuðum bílakjallara
merkt 01B05
Falleg rými og björt með fallegum
innréttingum
Útgengt úr stofu á svalir
Lyftuhús, þar sem allt aðgengi eins
og bestur verður á kosið
Þvottahús innan íbúðar
Vinsæl staðsetning
Laus við samning

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

Nýkomið í einkasölu glæsilegt nýlegt 282 fm atvinnuhúsnæði/
verlsunarhúsnæði. Gott auglýsingagildi. Um er að ræða endabil
á þessum frábæra stað með innkeyrsludyr. Góð aðkoma og
næg bílastæði. Húsnæðið er laust strax og er til sýnis.
Verðtilboð.

Verð :

54,9 millj.

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir Helgi Jón sölustjóri 893-2233 eða
helgi@hraunhamar.is

Flekkudalsvegur
Sumarhús við Meðalfellsvatn

- með þér alla leið -

Þú ert ráðin/n!

Hraunhamar kynnir í einkasölu, fallegt og reisulegt 120 fm
sumarhús á tveimur hæðum. Húsið er nánast fullbúið að
utan,en tæplega tilbúið undir tréverk að innan. Frábært útsýni
út á vatnið. Bátaskýli fylgir. Eignarlóð. Verðtilboð.
Nánari upplýsingar veitir Helgi Jón sölustjóri 893-2233 eða
helgi@hraunhamar.is

Halakot
Einbýli við Selfoss

Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum
www.fastradningar.is

FAST

Ráðningar

S

PIÐ

HÚ

O

Opið hús í dag laugardag kl.13-14
Glæsilegt 260 fm einbýli á einni hæð með innbyggðum bílskúr (íbúðarrými í dag). Húsið er fullbúið og stendur á ca. 1,5
hektara eignarlandi. Frábær staðsetning í ca 7 km fjarlægð frá
Selfossi. Verðtilboð.
Sjá á facebook, Halakot –luxury guesthouse.
Nánari upplýsingar veitir Helgi Jón sölustjóri 893-2233 eða
helgi@hraunhamar.is

Freyja Sigurðardóttir, löggiltur fasteignasali

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

LÁGALEITI 5,7,9

NÝJAR ÍBÚÐIR TIL SÖLU
NÚTÍMALEGT
MIÐBORGARHVERFI

LÁGALEITI 1-3

EFSTALEITI 19-25
EFSTALEITI 27

EFSTALEITI 19 – 27, LÁGALEITI 1-9
OPIÐ HÚS

•

Í SÝNINGARSAL EFSTALEITI 27

Fullbúnar íbúðir án góﬂefna fyrir utan votrými* möguleiki að bæta góﬂ
efnum við kaupverð

•

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

•

Íbúðar afhentar fullbúnar með öllum innbyggðum eldhústækjum.

•

Deilibílaþjónusta verður aðgengileg fyrir íbúa svæðisins.

•

Sannkallað miðborgarhverﬁ í göngufæri við helstu verslunar- og þjónustukjarna og falleg útivistarsvæði

Verð frá kr. 28.400.000

Afhending fyrstu íbúða í maí 2019

KYNNING sunnudaginn 12. maí kl.13:00-14:00
í sýningarsal í Efstaleiti 27

Sigurður
Fasteignasali

Lilja
Fasteignasali

Helgi
Fasteignasali

Hafdís
Fasteignasali

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

898 6106

663 0464

780 2700

820 2222

837 8889

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á

Job.is

Iðnaðarmenn

Heilbrigðisþjónusta

Verslun og þjónusta

Kennsla

Veitingastaðir

Ferðaþjónusta

GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Job.is

Viðar Böðvarsson

Rakel Viðarsdóttir

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

viðskiptalögfr. og í
löggildingarnámi
rakel@fold.is / 699-0044

Gústaf Adolf Björnsson
íþróttafræðingur og lögg.fast
gustaf@fold.is / 895-7205

Kristín Pétursdóttir
lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965

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

Anna Ólafía Guðnadóttir

Einar Marteinsson
lögg. fast.
einarm@fold.is / 893-9132

Bjarklind Þór
löggildingarnemi
bjarklind@fold.is / 690-5123

íslenskufræðingur

Kristnibraut 9, 113 Rvk., neðri sérh. m/bílsk.

Strandvegur 6, 210 Garðabær.

Stýrimannastígur 8, 101 Rvk.

OPIÐ HÚS MÁN 13/5 KL. 17:00-17:30.

OPIÐ HÚS MÁN 13/5 KL. 17:00-17:30.

GLÆSILEGT ENDURNÝJAÐ EINBÝLI.
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Glæsileg neðri sérhæð með bílskúr ásamt aukaíbúð og stúdíóíbúð við Kristnibraut 9 í
Grafarhollti með stórkostlegu útsýni yﬁr Reykjavíkurborg. Sérhæðin skiptist í tvö svefnherbergi, tvær stofur, eldhús, tvö baðherbergi og þvottahús. Aukaíbúðin skiptist í stofu, tvö
svefnherbergi, eldhús og baðherbergi. Stúdíóíbúðin er með eldhúsi, baðherbergi og stofu/
herbergi. Sérinngangur í öll þrjú rýmin. Opið hús mánudaginn 13. maí kl. 17:00-17:30,
verið velkomin. Verð 85,9 millj.

HÚ

S

S

Strandvegur 6, Garðabæ. Íbúð með 4 svefnherbergjum. Ca. 139 fm. falleg íbúð á 2.hæð
á frábærum stað í Garðabæ. Íbúðinni fylgir stæði í bílgeymslu og góð geymsla. Rúmgóð
stofa gegnum húsið með suðursvölum og sjávarútsýni til norðurs. Vönduð gólfefni og
innréttingar. Verð 67,5 millj.
Opið hús mánudaginn 13. maí kl. 17:00-17:30, verið velkomin.

Ca. 177 fm gullfallegt hús á frábærum stað í Vesturborginni. Húsið hefur verið endurinnréttað á síðustu árum og er allt hið glæsilegasta. Á hæðinni eru rúmgóðar stofur með
arni, eldhús og sjónvarpshol auk gestasnyrtingar. Á efri hæð eru þrjú svefnherbergi og
tvö baðherbergi. Kjallari er óinnréttaður. Húsið er stórglæsilega innréttað og öll vinna hin
vandaðasta.

Suðurgata 96, 220 Hfj., efri sérh. m/bílskúr.

Lindarhvammur 10, 220 Hafnarﬁrði,

Hverﬁsgata 76, 101 Rvk.

LAUS VIÐ KAUPSAMNING.

SÉRBÝLI MEÐ TVÖFÖLDUM BÍLSKÚR.

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI Á 3. HÆÐ.

Lindarhvammur 10, 220 Hafnarﬁrði, glæsilegt og vandað sérbýli á tveimur hæðum auk
bílskúrs. Íbúðin er 156,3 fm og bílskúrinn 54,9 fm, samtals 211,2fm. Eignin skiptist í 4 svefnherbergi, stofu, 2 baðherbergi, eldhús, þvottahús, hol og bílskúr. Húsið er einstaklega vel
staðsett á rólegum og fjölskylduvænum stað með frábæru útsýni í Hafnarﬁrði . Stutt er í
leikskóla og skóla. Verð 79,9 millj.

Til sölu 170,5 fm gott skrifstofuhúsnæði á 3ju hæð. Lyfta. Fjórir matshlutar í húsinu. Eignarlóð. Þrjú bílastæði á baklóð. Húsnæðinu má breyta í tvær íbúðir, samþykktar teikningar á
skrifstofu. Langtímaleiga kemur einnig til greina. Húsnæðið er til afhendingar strax.

Mjög góð 4ra herbergja 101,1 fm efri sérhæð ásamt 31 fm bílskúr og 17,9 fm geymslu,
samtals 150 fm. Húsið lítur vel út eftir múrviðgerðir og málun 2018. Parket og ﬂísar á
gólfum. Stórt og gott eldhús. Góðar svalir í vestur. Þvottahús innan íbúðar. Mikið útsýni.
Búið að innrétta studio-íbúð í bílskúrnum. Verð 49,9 millj.
Nánari upplýsingar gefur Gústaf Adolf lgf., gustaf@fold.is / 895-7205.

Verð 67 millj.

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

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

Starfsmenn eru lykill
að árangri allra fyrirtækja.

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

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

Nánari upplýsingar á skrifstofu.

511 1225

intellecta.is

Þú ﬁnnur okkur á fold.is

Rannsóknir auka þekkingu
og gera ákvarðanir markvissari
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Fyrstu íbúðir
afhendast
í júní 2019

<77:,3;

<77:,3;

Ð:k3<
Ð:k3<

:xóHZ[PmMHUNPUU]Pó
3`UNmZRVTPUUxZS\
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LAUGARDAG KL. 13.00-14.00
11. MAÍ

+DJNYÈPDUMDMDUDRJKHUEHUJMDķEŜÐLUñHVWDUPHÐVWÈÐLķEķODJH\PVOX
EŜÐLUQDUHUXYHOVWDÐVHWWDUPLÐVYÈÐLVķ*DUÐDEÈķJŌQJXIÈULIUÀVNŉOXP
VXQGODXJķĜUŉWWDVYÈÐLRJYHUVOXQ EŜÐLUQDUDIKHQGDVWIXOOEŜQDUÀQJŉOIHIQD

SUNNUDAG KL. 12.00-13.00
12. MAÍ

Verð: TRY¶ TRY

lyngasreitur.is

Stærð: MT¶MT
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ÚTEY I
Í BLÁSKÓGABYGGÐ TIL SÖLU

Náttúruperla á Suðurlandi
Landið sem er ca 320 hektarar liggur
bæði að Laugarvatni og Apavatni og
fylgir veiðiréttur í báðum vötnunum.
Einnig á jörðin veiðirétt í Hólaá sem er
mjög vinsæl meðal stangveiðimanna.

Jörðin er í um 80 km fjarlægð frá
Reykjavík (malbikað alla leið).

Jörðinni fylgir gjöfull jarðhitaréttur og
eins kemur neysluvatn frá vatnsveitu
í eigu seljanda.

Á landinu eru ca 35 hektara tún og jörðin
skiptist í vallendi og mýrlendi.

Í nágrenninu eru nokkrar af helstu
náttúruperlum Íslands eins og Þingvellir,
Gullfoss og Geysir (hinn gullni hringur).

Einbýlishúsið á jörðinni er frá 1977–1978 og
útihúsin frá ca. 1954 og eru öll húsin steypt.

Jörðin og staðsetningin bjóða uppá mikla
möguleika og er tilvalin fyrir ferðaþjónustu/
hótel oﬂ. Jörð fyrir fjársterka aðila.

Jörðin getur selst í tvennu lagi.

Allar upplýsingar gefur Ingileifur Einarsson, lögg. fasteignasali
sími 568 2444 / 894 1448, ingileifur@asbyrgi.is
Ásbyrgi Fasteignasala ehf — Suðurlandsbraut 54, 108 Reykjavík

