
Framkvæmdastjóri

Kalka sorpeyðingarstöð er í eigu 
sveitarfélaga á Suðurnesjum. Tilgangur 
fyrirtækisins er að reka móttöku-, 
flokkunar- og eyðingarstöð Kölku í 
Helguvík. Brennslugeta Kölku er um 
12.300 tonn af úrgangi á ársgrundvelli. 
Stöðin er búin fullkomnum 
hreinsunarbúnaði sem sér til þess 
að mengun frá stöðinni sé haldið í 
lágmarki og í samræmi við lög og 
reglugerðir um sorpeyðingu. Hjá Kölku 
starfa að jafnaði um 17 einstaklingar 
í fullu starfi, ásamt starfsfólki í 
hlutastörfum. Verksmiðjan er starfrækt 
allan sólarhringinn, alla daga ársins. 

Nánari upplýsingar veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 
512 1225. Umsóknarfrestur er til og með 22. júlí 2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja 
ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. 

Menntunar- og hæfniskröfur:Helstu viðfangsefni:

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

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

Össur is a leading global provider of non-invasive orthopaedics with
3700 employees in over 25 countries worldwide.
The core values of the company are Honesty – Frugality – Courage. WWW.OSSUR.COM

The Regulatory Specialist is a part of the Process Management team in Research & Development (R&D) and works 

closely with cross functional groups in various R&D locations to ensure regulatory compliance throughout the product 

development lifecycle of Össur‘s medical devices. 

Application period ends July 15th, 2019.

Please apply on our website: ossur.is/mannaudur under the appropriate position.

For further information contact Human Resources +354 515 1300.

Regulatory Specialist – R&D

RESPONSIBILITIES

• General adviser for the regulatory and normative 

landscape relevant to the design and development 

activities;   

• Guide and coach product development teams on 

 applicability of regulatory requirements throughout 

product development.

• Advise development teams on the establishment and 

maintenance of product technical files;

• Contribute as a regulatory expert to the development and 

maintenance of internal R&D processes;

• Participate actively to design review as regulatory adviser;

• Review and approve documents forming the product 

technical files; 

• Participate in internal and external audits and inspections;

• Support preparation of submissions and technicial 

 dossiers for market registration and clearance activities;

• Monitor relevant regulations and standards applicable to 

design and development activities of medical devices.

QUALIFICATIONS & SKILLS

• University Degree in Engineering, Life Sciences or similar;

• 3 to 5 years minimum work experience in the medical device 

industry;

• Preferred 1 - 3 years as direct contributor and collaborator in 

medical device development;

• Working knowledge of ISO 13485,  FDA Title 21 CFR Part 820, 

Medical Devices Regulations (EU) and ISO 14971;

• Preferred knowledge of IEC 62304, IEC 62366 and IEC 60601-1. 

• Demonstrated effectiveness at communicating (oral and 

written, especially English) and influencing across functional, 

technical and organizational boundaries;

• Ability to manage multiple projects simultaneously to ensure 

timely, on-budget execution of tasks;

• Strong leadership and teamwork skills.

Atvinnuauglýsingar Sölufulltrúar 
Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 550 5625

Viðar Ingi Pétursson,  vip@frettabladid.is 550 5626
Job.is



Lyf & heilsa óskar eftir lyfjafræðingum til fjölbreyttra 
starfa í apótekum okkar á höfuðborgarsvæðinu.

www.lyfogheilsa.is

Lyfjafræðingur óskast til að veita 

forstöðu einu apóteka okkar 

á höfuðborgarsvæðinu. 

Í starfinu felst, auk daglegrar stjórnunar 

apóteksins, fagleg ábyrgð 

á afgreiðslu lyfja samkvæmt 

lögum og reglugerðum um lyfsölu.

Ef þú hefur háskólapróf í lyfjafræði 

og gilt starfsleyfi, brennandi áhuga 

á þjónustu, ert jákvæður og opinn 

einstaklingur, þá gætum við verið 

að leita að þér.

 

Lyf & heilsa er framsækið þjónustufyrirtæki með starfsemi víðsvegar 
um landið. Fyrirtækið leggur metnað sinn í að veita viðskiptavinum 
sínum framúrskarandi þjónustu á sviði heilsu, heilbrigði og lífsgæða.

Upplýsingar um störfin 
veitir Guðbjörg Stefánsdóttir, 
rekstrar- og mannauðsstjóri, 
gudbjorgs@lyfogheilsa.is“

Fyrir bæði störfin skal 
senda umsókn merkta 
„lyfjafræðingur“,  
ásamt ferilskrá á 
starf@lyfogheilsa.is 
fyrir 19. júlí.
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Starfssvið

Lyfsöluleyfishafi

Lyfjafræðingur

Hæfniskröfur

Í starfinu felst fagleg ábyrgð 

á afgreiðslu lyfja samkvæmt 

lögum og reglugerðum um lyfsölu.

Ef þú hefur háskólapróf í lyfjafræði 

og gilt starfsleyfi, brennandi áhuga 

á þjónustu, ert jákvæður og opinn 

einstaklingur, þá gætum við verið 

að leita að þér.

 

Starfssvið

Hæfniskröfur

Lyfjafræðingur
Viltu vera með?

kopavogur.is

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Fjölbreytt og skemmtileg störf í boði.

Hjá leikskólum bæjarins er óskað eftir
aðstoðarleikskólastjóra, matráð, sérkennurum,
þroskaþjálfa og deildarstjóra.

Í grunnskólum Kópavogs er óskað eftir
umsjónarkennurum á miðstig og frístunda-
leiðbeinendum í félagsmiðstöðina Pegasus.

Á velferðasviði er óskað eftir starfsfólki í 
félagslega heimaþjónustu og þroskaþjálfa í 
þjónustuíbúðir.

Allar nánari upplýsingar um störfin má finna á
heimasíðu okkar www.kopavogur.is.

Auglýst er laust til umsóknar  

embætti ráðuneytisstjóra í  mennta-  

og menningar málaráðuneyti.  

Nánari upplýsingar er að finna á vef  

ráðuneytisins, menntamalaraduneyti.is 

Umsóknarfrestur er til og með 8. júlí 2019 

Embætti  
ráðuneytisstjóra

STÖRF HJÁ
GARÐABÆ

Garðaskóli

• Íþróttakennari vegna forfalla

Íþróttamiðstöðvar Garðabæjar

• Starfsmaður í Ásgarð
• Starfsmaður í Breiðumýri
• Starfsmaður í Mýrina

Móaflöt – skammtímavistun fyrir fötluð 

börn og ungmenni

• Starfsmenn
• Yfirþroskaþjálfi

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

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

Capacent — leiðir til árangurs

Eik fasteignafélag sérhæfir 
sig í eignarhaldi og útleigu á 
atvinnuhúsnæði. Félagið er 
meðal stærstu fasteignafélaga 
landsins með rúmlega 
300 þúsund fermetra í yfir 
100 fasteignum. Um 84% 
af eignasafni þess er á 
helstu viðskiptakjörnum 
höfuðborgarsvæðisins og eru 
leigutakar félagsins yfir 450 
talsins í yfir 600 leigueiningum. 
Hlutabréf félagsins eru skráð á 
aðallista Nasdaq Iceland.  
 
Gildi Eikar eru, áreiðanleiki, 
fagmennska, frumkvæði og 
léttleiki.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/14113 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Meistaranám í verkefnastjórnun (MPM) æskilegt.
Reynsla í verkefnastjórnun nauðsynleg.
Hæfni í mannlegum samskiptum.
Hæfni til að vinna sjálfstætt og í teymi.
Lausnamiðuð hugsun.
Mjög góð tölvukunnátta. 
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Umsóknarfrestur

16. júlí 2019 

Starfssvið:
Þróun nýrra viðskipatækifæra.
Mótun umhverfisstefnu Eikar og umhverfismál.
Samskipti við hagaðila.
Skilgreining stefnumarkandi verkefna með faglegum hætti.
Undirbúningur afmarkaðra verkefna, gerð 
verkefnisáætlana, skipulagning, framkvæmd og lúkning.
Greiningar.
Ýmis önnur tilfallandi verkefni.

Eik fasteignafélag leitar að skipulögðum einstaklingi sem býr yfir frumkvæði, metnaði og framúrskarandi 
samskiptahæfileikum til að sinna starfi verkefnastjóra á viðskiptaþróunarsviði.  

U M S Ó K N I R :
C A PAC E N T. I S

Isavia leitar að öflugum og reyndum leiðtoga til að stýra fjármálasviði 
fyrirtækisins. Starfið er bæði umfangsmikið og krefjandi og hentar 
einstaklingi sem býr yfir færni á sviði fjármálastjórnunar og samskipta. 
Gerð er krafa um háskólapróf á sviði, fjármála, verkfræði, viðskipta-
fræði eða sambærilegu. Framkvæmdastjóri fjármálasviðs er hluti 
 af framkvæmdastjórn, vinnur náið með forstjóra og framkvæmda- 
stjórn að því að framfylgja stefnu og ná rekstrarmarkmiðum félagsins.

Umsjón með ráðningu hefur Capacent. Konur jafnt sem karlar eru hvött 
til að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar veita Hilmar Garðar Hjaltason, hilmar.hjaltason@
capacent.is, og Auður Bjarnadóttir, audur.bjarnadottir@capacent.is.

Meðal verkefna framkvæmdastjóra eru
• Dagleg stjórnun og rekstur sviðsins
• Reikningshald og uppgjör fyrir samstæðu 
• Fjármögnun og áhættu- og lausafjárstýring
• Umsjón með greiningum og 
  rekstrarupplýsingum
• Miðlæg innkaupaþjónusta
• Áætlanagerð og kostnaðareftirlit

F R A M K V Æ M D A S T J Ó R I  F J Á R M Á L A S V I Ð S

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

U M S Ó K N A R F R E S T U R :
1 4 .  J Ú L Í

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

capacent.is

Ráðgjafar okkar búa  
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OKKUR VANTAR FLEIRI Í HÓPINN Á VÉLAVERKSTÆÐI ÍAV
WE WANT MORE TO JOIN OUR GROUP AT THE IAV WORKSHOP

FÆRNI | FRUMKVÆÐI | FAGMENNSKA

ÍAV hf. | Höfðabakka 9 | 110 Reykjavík | s. 530 4200 | www.iav.is

ÍAV er eitt stærsta og öflugasta verktakafyrirtæki landsins 
sem hefur starfað samfleytt frá 1954 á öllum sviðum 
byggingariðnaðarins. 

Við sýnum fagmennsku í verki og byggjum á áratuga reynslu 
á öllum sviðum við mannvirkjagerð.

Við leggjum mikla áherslu á að ráða til okkar kraftmikla 
einstaklinga sem sýna frumkvæði og fagmennsku í verki og 
hafa góða hæfni í mannlegum samskiptum.

Hjá okkur starfa yfir 300 manns með mikla færni og við erum 
stolt af starfsandanum og þeim metnaði sem hjá okkur ríkir.

ÍAV óskar eftir starfsmönnum á vélaverkstæði

ÍAV is looking for a mechnic

ÍAV óskar eftir að ráða vél- og bifvélavirkja  á 
verkstæði félagsins  í Reykjanesbæ.

Starfið fellst meðal annars í almennum viðgerðum 
og viðhaldi á bifreiðum og vinnuvélum ÍAV.

ÍAV er með vel á þriðja hundrað  bifreiðar og 
vinnuvélar í daglegum rekstri. 

ÍAV wishes to hire a mechanic  for machine and 
vehicle repair work in the company’s workshop in 
Reykjanesbær.

The work includes, among other things, general 
repairs and maintenance of vehicles and machines 
at ÍAV.

ÍAV has well over two hundred vehicles and 
machines in daily operation.

Verkstæði okkar á Holtsgötu í Reykjanesbæ er vel 
búið og þar starfar samheldinn hópur með ástríðu 
fyrir vélum og tækjum

Hæfniskröfur og menntun:

- Sveinspróf í vélvirkjun eða bifvélavirkjun
- Vinnuvélaréttindi er kostur
- Þekking, reynsla og sjálfstæði í starfi
- Reglusemi og stundvísi

Nánari upplýsingar veitir Heiðar Jón Heiðarsson  í síma +354 693 4222 eða Þórmar Viggóssson í  
síma +354 660 6225.  Umsóknum skal skilað á vefinn www.iav.is. Við hvetjum konur jafnt sem karla 
að sækja um. Umsóknarfrestur er til 2. ágúst.

OHSAS
18001
Occupational
Health and Safety
Management

OHS 606809

ISO
9001
Quality
Management

FM 512106

We realise ideas

Starfsmannafélag ÍAV rekur öflugt félagsstarf með fjölda 
viðburða á hverju ári ásamt því að leigja út bústað í 
Grímsnesi og íbúð á Akureyri.

Við leggjum áherslu á öflugt skipulag og verkefnastjórnun, 
góðan undirbúning verkefna sem skilar sér í ánægðum 
viðskiptavinum.

ÍAV er eina verktakafyrirtækið á Íslandi sem hefur bæði ISO 
9001 gæðavottun og OSHAS 18001 öryggisvottun.

Our workshop at Holtsgata in Reykjanesbær is 
well equipped and employs a cohesive group 
of mechanics with a passion for machinery and 
equipment.

Skills Requirements and Education:

- Certificate in mechanics or motor vehicle 
engineering
- Machine operation license is an advantage
- Knowledge, experience and independence at work
- Dependability and punctuality

For further information please contact Heiðar J Heiðarsson, tel. +354 693 4222 or Þórmar Viggóssson, 
tel. +354 660 6225
Applications must be submitted on the website www.iav.is. We encourage both women and men to 
apply. The deadline for applications is August 2.

s t e t t a f e l a g i d . i s

Tæknimaður
Stéttafélagið ehf. óskar eftir tæknimanni til starfa. 

Verkefnin eru fjölbreytt, s.s. GPS mælingar með Trimble 
GSM rover, magnútreikningar, aðstoð við tilboðsgerð og 
uppgjör, ofl.. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði tækni- eða verkfræði  

er æskileg.
• Reynsla af GPS mælingum er kostur, en ekki skilyrði.

Umsækjandi sem til greina kemur, getur hafið störf strax.

Umsóknir sendist með ferilskrá á elvar@stettafelagid.is

Viðgerðamenn  
vélamenn og bílstjórar

Suðurverk hf óskar eftir að ráða vegna framkvæmda 
fyrirtækisins:

Viðgerðamenn með staðgóða þekkingu á 
bilanagreiningu vinnuvéla

Vélamenn með haldgóða reynslu af stjórnun vinnuvéla

Bílstjóra með meirapróf

Upplýsingar veittar hjá Dofra í síma 892-0067.

Umsóknir skulu berast á skrifstofu okkar að Hlíðasmára 6 
eða sendar á netfangið sudurverk@sudurverk.is



HEAD OF MARKETING

The Head of Marketing is responsible for the development, 

implementation and execution of global multi-channel 

marketing strategies, setting objectives and driving initiatives, 

building, leading and motivating an in-house team 

and network of trusted, reliable partners to support the success 

of Men & Mice’s campaigns, business goals and growth.

DIGITAL MARKETING SPECIALIST

The Digital Marketing Specialist is responsible for the integration 

of all digital channels, driving online efforts 

and creating a meaningful funnel from awareness to actual 

revenue. This covers pretty much every digital channel – 

from website, social media, email, online advertising, SEO, SEM, 

etc. – as well as analyzing the effectiveness 

of each campaign, articulating the results, and focusing efforts on 

those campaigns that are most valuable.

menandmice.com

Changing the way 

the world sees 

networks

Men & Mice software solutions boost business efficiency and 

growth by helping enterprises manage and monitor network 

spaces wherever they’re hosted, across platforms and on-

premises, in the cloud or in hybrid or multi-cloud environments.

We are looking for team players who are reliable, motivated, 

dependable, detail-oriented and dedicated towards our goals.

MEN & MICE

Men & Mice is an established software company founded in 1990. 

Customers include Microsoft, Intel, Intuit, Xerox, IMF, Sprint, Unilever, T-Mobile and FedEx.

Skills and experience 

 › University degree that is applicable to the assignment

 › Successful experience leading marketing teams

 › A team player and excellent communications skills

 › Proven leadership abilities

 › International experience is a plus

 › Fluency in English, verbally and written is necessary

Skills and experience 

 › University degree that is applicable to the assignment

 › Successful digital marketing experience

 › Good analytical skills

 › A team player, good social and communication skills

 › International experience is a plus

 › Fluency in English, verbally and written is necessary

The closing date for applications is July 22, 2019.

Further information can be provided by Thordur S. Oskarsson (thordur@intellecta.is) at Intellecta, tel + 354 511 1225.

All applications are strictly confidential and will be answered. 

Applications should be completed on www.intellecta.is. Please attach a CV with an introduction letter.



Suzuki Þjónustan • Skeifunni 17 • 108 Reykjavík • 568 5100

STARFSMAÐUR ÓSKAST Á 
MÓTORHJÓLAVERKSTÆÐI SUZUKI

Leitum að vinnusömum, jákvæðum og metnaðar-
fullum einstakling á Mótorhjólaverkstæði Suzuki. 

Hæfniskröfur: almennur áhugi og þekking á 
mótorhjólum, utanborðsmóturum og fjórhjólum 
eða reynsla sem nýtist í starfi. 

Um er að ræða fullt starf og óskað er eftir því að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá fyrir 12. júlí á 
netfangið stefan@suzuki.is 

Auglýst er laust til umsóknar embætti 

skólameistara Fjölbrautaskóla Vestur-

lands á Akranesi.

Nánari upplýsingar er að finna á vef 

ráðuneytisins, menntamalaraduneyti.is.

Umsóknarfrestur er til og með 

1. september 2019

Embætti skólameistara 
Fjölbrautaskóla  
Vesturlands á Akranesi

UMSJÓNARMAÐUR
FASTEIGNA

Menntunar- og hæfniskröfur
• Húsasmiður, húsasmíðameistari eða önnur 

menntun sem nýtist í starfi 
• Þekking á framkvæmdum og viðhaldi
• Gagnrýnin og lausnamiðuð hugsun
• Góð samskiptahæfni, frumkvæði og 

sjálfstæði í vinnubrögðum 
• Góð almenn tölvuþekking

Starfssvið
• Viðhald fasteigna
• Samskipti við verktaka
• Eftirlit með byggingaframkvæmdum

Um starfið
Bjarg íbúðafélag leitar að starfsmanni til að sinna spennandi 
verkefnum á sviði fasteignaumsjónar. Í boði er áhugavert starf
á krefjandi og skemmtilegum vinnustað. 

Bjarg íbúðafélag er sjálfseignarstofnun stofnuð
af ASÍ og BSRB. Félagið er rekið án hagnaðar- 
markmiða og er ætlað að tryggja tekjulágum 

einstaklingum og fjölskyldum á vinnumarkaði aðgengi 
að öruggu íbúðarhúsnæði í langtímaleigu. Félagið 

vinnur nú að byggingu 1400 íbúða víðs vegar um land.                 

Umsókn um starfið skal skila á bjorn@bjargibudafelag.is
fyrir 16. júlí.    
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Tálknafjarðarskóli
Tvær stöður umsjónarkennara á yngsta stigi og unglingastigi (50-100% 
starf). Fjölbreytt og skemmtileg störf sem fela m.a. mögulega í sér list- 
og verkgreinakennslu.

Stöður stundakennara (10–40% starfshlutfall). List- og verkgreinar og 
kennsla/umsjón í upplýsingatækni. Áhersla lögð á samþætt verkefni 
þvert á námsgreinar.

Nánar um menntunar- og hæfniskröfur á talknafjardarskoli.is. Senda skal 
umsókn og ferilskrá á netfangið skolastjori@talknafjordur.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 20. júlí 2019.

Tálknafjarðarhreppur 
Hlutastarf við heimaþjónustu, 6–8 tímar á viku. Í starfinu felast þrif 
og aðstoð á heimilum eldri borgara.

Starfsmaður til að sinna félagsmiðstöð unglinga u.þ.b. tvö kvöld í viku.

Nánari upplýsingar veitir Arnheiður Jónsdóttir félagsmálastjóri 
í síma 450 2300.

Umsóknum er hægt að skila í netfangið arnheidur@vesturbyggd.is 
eða á skrifstofu Tálknafjarðarhrepps. Umsóknarfrestur er til og með 
20. júlí 2019.
 
Íþróttamiðstöð Tálknafjarðar 
Starfsfólk í sundlaugarvörslu á dag-, kvöld- og helgarvöktum frá og 
með 20. ágúst nk.

Starfið felst í almennri afgreiðslu og þrifum auk eftirlits með sundlaug og 
íþróttahúsi. Æskilegt er að viðkomandi tali a.m.k eitt erlent tungumál, sé 
þjónustulundaður og ekki er verra að hafa dálítið frumkvæði.

Nánari upplýsingar veitir forstöðumaður í síma 846 4713 eða 
í sundlaug@talknafjordur.is. Umsóknarfrestur er til og með 
20. júlí 2019.

Arctic Fish
Við leitum að vélstjóra til starfa við sjóeldið okkar í Patreksfirði og 
Tálknafirði. Aðalverkefni eru viðhald og umsjón véla í bátum okkar 
og fóðurprömmum ásamt daglegum störfum og tilfallandi verkefnum 
þegar þess gerist þörf. Vinnudagurinn er að jafnaði kl. 7–16 en 
umsækjendur þurfa að vera sveigjanlegir varðandi fyrirkomulagið.

Menntunar- og hæfniskröfur
- Vélstjórnarréttindi að lágmarki 750kW og <24m
- Stundvísi, skipulagshæfni, frumkvæði og metnaður
- Hæfni í mannlegum samskiptum

Við leitum líka að starfsmönnum til að starfa við sjóeldi. Starfið felur 
í sér ýmis verkefni, s.s. fóðrun, daglegt eftirlit og önnur verkefni við 
kvíahringi og fóðurpramma. Umsækjendur þurfa að geta verið 
sveigjanlegir varðandi skipulag vakta og vinnutíma, en miðað er við að 
vinna á sjö daga vöktum og frí í sjö daga.

 Menntunar- og hæfniskröfur
- Stundvísi, frumkvæði og metnaður í starfi
- Hæfni í mannlegum samskiptum
- Skipstjórnar- og  vélstjórnarréttindi eru æskileg
- Reynsla úr fiskeldi er kostur
- Þekking eða reynsla á uppsetningu verkferla og vinnuferla 
   í sjókvíaeldi er kostur
- Góð tölvukunnátta og þekking á eldishugbúnaði er æskileg
- Áhugi á líffræði, búskap og dýravelferð og skilningur 
   á mikilvægi heilbrigðs umhverfis í fiskeldi

Við hvetjum konur jafnt sem karla að sækja um! Umsóknir sendist til 
Kristínar Hálfdánsdóttur, skrifstofustjóra Arctic Fish á kh@afish.is. 
Umsókn skal innihalda stutta starfsferilskrá auk kynningarbréfs. 

Umsóknarfrestur er til og með 20. júlí 2019.

– fjölbreytt mannlíf og blómstrandi atvinnulíf

Eftirfarandi störf eru laus til umsóknar

Tálknafjarðarhreppur - sími: 450 2500 - talknafjordur@talknafjordur.is

Tálknafjörður
Tálknafjörður er afar fallegur fjörður sem þekktur er fyrir einstaka veðurblíðu. Íbúarnir eru miklir íþrótta- 
álfar og þorpið státar af glæsilegri íþróttamiðstöð með tækjasal, 25m sundlaug og ótal skipulögðum íþrótta- 
tímum. Atvinnulífið er í miklum blóma og uppbygging fiskeldis og ferðaþjónustu á svæðinu býður upp á 
mikil tækifæri. Næg leikskólapláss og sérlega hagstæð leikskólagjöld.

Tálknafjörður



Hjúkrunarfræðingur Landspítali, kvenlækningadeild Reykjavík 201907/1341
Starfsmaður í eldhúsi Landspítali, meðferðargeðdeild Reykjavík 201907/1340
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, krabbameinslækningad. Reykjavík 201907/1339
Hjúkrunardeildarstjóri Landspítali, kviðarhols-/þvagf.skurðd. Reykjavík 201907/1338
Sjúkraliði Landspítali, krabbameinslækningad. Reykjavík 201907/1337
Sérfræðilæknir Landspítali, krabbameinslækningar Reykjavík 201907/1336
Skólameistari FVA Mennta- og menningarmálaráðuneytið Akranes 201907/1335
Táknmálskennari SHH Reykjavík 201907/1334
Táknmálstúlkur SHH Reykjavík 201907/1333
Sálfræðingur Heilsugæslan Hvammur Kópavogur 201907/1332
Sálfræðingur barna Heilsugæslan Hvammur Kópavogur 201907/1331
Nýdoktor Háskóli Íslands, lyfjafræðideild Reykjavík 201907/1330
Sjúkraliðar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201907/1329
Hjúkrunarfræðingar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201907/1328
Prestur í Fossvogsprestakalli Biskupsembættið Reykjavík 201907/1327
Sérfræðingur við Barnahús Barnaverndarstofa Reykjavík 201907/1326
Starfsmaður á skurðstofu Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201907/1325
Sjúkraliði á bráðamóttöku Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201907/1324
Lífeindafræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201907/1323
Lektor í upplýsingafræði Háskóli Íslands Reykjavík 201907/1322
Lektor í klínískri lyfjafræði Háskóli Íslands Reykjavík 201907/1321
Starfsmenn í þjónustudeild Landspítali, rekstrarsvið Reykjavík 201907/1320
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, göngudeild 10E Reykjavík 201907/1319
Umsjónarmaður dreifnáms Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra Hólmavík 201907/1318
Skjalastjóri Biskupsembættið Reykjavík 201907/1317
Sjúkraflutningamaður Heilbrigðisstofnun Norðurlands Fjallabyggð 201907/1316
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Norðurlands Fjallabyggð 201907/1315
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Fjarðabyggð 201907/1314
Hjúkrunarfræðingur geðheilsut. Heilbrigðisstofnun Austurlands Austurland 201907/1313
Áfengis- og vímuefnaráðgjafi Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201907/1312
Prestur í Breiðholtsprestakall Biskupsembættið Reykjavík 201906/1281

Bílstjóri 
óskast til starfa

Reir Verk óskar eftir að ráða bílstjóra til starfa. 
Um er að ræða framtíðarstarf við keyrslu á sendibíl og 
vörubíl með bílkrana.

Hæfniskröfur
• Meirapróf með réttindi á bílkrana
• Stundvísi
• Jákvæðni og góð samkiptahæfni
• Sjálfstæð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til 20. júlí og senda skal umsóknir með 
ferilskrá á arni@reir.is 

Sölu- og þjónustu-
fulltrúi í verslun 
Brammer

Helstu verkefni:
• Sala og afgreiðsla í verslun 
• Þjónusta og ráðgjöf 
• Slöngusmíði
• Vöruþróun, innkaup og val á söluvarningi  

Hæfniskröfur
• Reynsla af sambærilegu starfi eða í iðngrein
• Iðnmenntun kostur
• Þjónustulund og hæfni í samskiptum
• Frumkvæði
• Hæfileikar til að geta unnið undir álagi
• Áhugi á sölumennsku 
• Þekking á iðnaðarvörum mikill kostur

Nánari upplýsingar er að finna í auglýsingu fyrirtækisins á 
www.alfred.is en þar geta áhugasamir sótt um starfið fyrir 

júlí 20 9

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

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

Kristjana Guðbrandsdóttir,
Fréttamaður

Job.is

Job.isGLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Kennsla Heilbrigðisþjónusta
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ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Fram íþróttamiðstöð – eftirlit, EES  
útboð nr. 14586

• Bústaðavegur Háaleitisbraut – Kringlumýrarbraut, 
hjólastígur, útboð nr. 14604.

• Fossvogsskóli, matsalur og veggir á lóð,  
útboð nr. 14602.

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

Innkaupadeild

Grunnskólar
• Umsjónarkennari - Fjölgreinadeild í Menntasetrinu
• Sérkennari - Hraunvallaskóli
• Frístundaleiðb.i í frístundaheimili - Hvaleyrarskóli
• Náttúrugreinakennari - Hvaleyrarskóli
• Bókasafns- og upplýsingafr. - Skarðshlíðarskóli
• Stuðningsfulltrúi - Skarðshlíðarskóli
• Frístundaleiðbeinandi - Víðistaðaskóli
Leikskólar
• Leikskólakennari - Álfasteinn
• Leikskólakennari - Bjarkalundur
• Leikskólakennari - Hvammur

• Leikskólakennari - Norðurberg
• Leikskólakennari - Vesturkot
• Leikskólakennari - Víðivellir

Málefni fatlaðs fólks

Sundstaðir
• Sundlaugarverðir - Suðurbæjarlaug

HJÁ HAFNARFJARÐARBÆ
LAUS STÖRF

karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um.

Nánar á 

585 5500

kopavogur.is

Leikskólinn Rjúpnahæð 
auglýsir eftir aðstoðarleikskólastjóra    

Vilt þú vinna í spennandi og kre�andi umhverfi þar sem lögð er áhersla á  að byggja upp skemmtilegt
starf og þróa nýjar og spennandi leiðir í starfi?  Rjúpnahæð er sex deilda leikskóli og meginmark-
mið leikskólans er að stuðla að sjálfræði og lýðræði meðal barnanna. Við leggjum áherslu á að hafa
gaman í vinnunni og styðjum hvort annað áfram í þekkingarleit okkar. Einkunnarorð leikskólans eru:
sjálfræði - gleði - virðing – lýðræði.

Starfið er laust frá og með 1. október 2019 og er starfshlutfall 100%.

Menntunar- og hæfniskröfur
· Leikskólakennaramenntun
· Góð reynsla af starfi sem leikskólakennari
· Góð reynsla sem deildarstjóri í leikskóla
· Góð reynsla af stjórnun
· Sjálfstæð vinnubrögð og lausnarmiðuð nálgun
· Forystuhæfileikar og góð færni í mannlegum samskiptum
· Gott vald á íslenskri tungu
· Góð tölvukunnátta

Nánari upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og FSL. Unnið er samkvæmt
starfslýsingum Félags stjórnenda leikskóla en starfslýsingar má finna á http://ki.is.

Þeir sem ráðnir eru til starfa í leikskólum Kópavogs þurfa að undirrita heimild til að afla upplýsinga af 
sakaskrá.

Umsóknarfrestur er til og með 15. ágúst 2019.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hrönn Valentínusdóttir leikskólastjóri, hronnv@kopavogur.is, 
sími 840 2684. Við hvetjum alla áhugasama að hafa samband.

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

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is



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

Nánari upplýsingar er að finna
á vefsíðunni www.utbodsvefur.is

SVAR-65
Landsnet óskar eftir tilboðum í 

verkeftirlit vegna framkvæmda í 
Skagafirði í samræmi við 

útboðsgögn SVAR-65.
Útboðinu er skipt í þrjá hluta.

• Eftirlit með byggingu nýrra tengivirkisbygginga
á Sauðárkróki og í Varmahlíð.

• Eftirlit með lagningu 66 kV strengs
á milli tengivirkisbygginganna.

• Eftirlit með öryggis-, heilsu-, vinnuverndar- og 
umhverfisþáttum framangreindra verkefna.
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ÚTBOÐ
GARÐABÆR - SVEINSKOT, GATNAGERÐ OG VEITUR

Garðabær óskar eftir tilboðum í gatnagerð, lagnir og veitur vegna Sveinskots á Álftanesi.
Útboðsgögn má nálgast á vef Garðabæjar, gardabaer.is

Tilboð verða opnuð á bæjarskrifstofum Garðabæjar, miðvikudaginn 24. júlí 2019, kl. 11:00.

Verklok eru 1. nóvember 2019.

Helstu magntölur eru:

• Upprif malbiks............................. 550m2

• Uppúrtekt úr götum og stéttum.. 2.600m3

• Lagnaskurðir............................... 340m
• Losun á klöpp í skurðum ............ 340m
• Fráveitulagnir.............................. 620m
• Burðarlög .................................... 2.300m3

• Malbikun...................................... 530m2

• Skurðir veitustofnanna................ 640m3

Útboð nr. 20294
Gangráðar og spennustillar 

fyrir vélar í Kröflustöð
Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í rafræna hluta gangráða 
auk spennustilla fyrir báðar vélar Kröflustöðvar,  
samkvæmt útboðsgögnum nr. 20294.

Verklok  á heildarverki  1.10.2021

Útboðsgögn eru aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar, 
http://utbod.lv.is 

Tilboðum skal skila til Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68, 
103 Reykjavík, fyrir klukkan 12:00 þriðjudaginn  
3. september 2019  þar sem þau verða opnuð kl. 14:00 
sama dag og lesin upp að viðstöddum þeim bjóðendum 
sem þess óska.  

Ríkiseignir | Borgartúni 5a | Sími 520 5600 | Netfang rikiseignir@rikiseignir.is | www.rikiseignir.is

Ríkiseignir auglýsa eftir tilboðum  
í leigu á ríkisjörðinni 

Unaós-Heyskálar, á Fljótsdalshéraði

Um er að ræða ríkisjörðina Unaós-Heyskálar, landnúmer 
157222, ásamt öllum hlunnindum og gæðum.  Jörðin er stað-
sett neðst á Fljótsdalshéraði, við Héraðssanda, Selfljót og 
Ósa, við mörk að Borgarfjarðarhreppi. Aðkoma að jörðinni er 
um Borgarfjarðarveg (94), en jörðin er í um 100 km fjarlægð 
frá Egilsstöðum og í um 40 km fjarlægð frá Bakkagerði á 
Borgarfirði eystri. Land jarðarinnar er talið vera um 2911 ha. 
og þar af ræktað 25-30 ha. Jörðin er að mestu fjalllendi og 
hlíðar en flatlendi og ræktunarmöguleikar eru helst á austari 
hluta jarðarinnar í landi Heyskála. Jörðin er talin henta vel til 
fjárbúskapar og ferðaþjónustu. Jörðinni fylgja 212,4 ærgildi 
og veiðiréttur í Selfljóti. Nokkur húsakostur er á jörðinni, s.s. 
stórt steinsteypt íbúðarhús og úthús til fjárbúskapar ásamt 
vélageymslu. Jörðin og húsakostur er almennt talinn vera í 
sæmilegu eða slöku ástandi og þarfnast viðhalds og endur-
bóta. Til að stuðla að búsetu og nýtingu bújarða er jörðin 
boðin til leigu, til reynslu í 5 ár með því skilyrði að landið sé 
nýtt til landbúnaðar, ferðaþjónustu eða í aðra starfsemi til 
hagsbóta fyrir viðkomandi svæði. 

Sýning jarðarinnar fer fram kl. 13-17, helgina 20.-21. júlí og 
helgina 10.-11. ágúst. 

Tilboðsfrestur er til 23. ágúst 2019. Nálgast má frekari upp-
lýsingar og  gögn á heimasíðu Ríkiseigna.

Umhverfissvið Mosfellsbæjar óskar 
eftir tilboðum í verkið: „Vatnstankur í 

Úlfarsfellshlíðum, 1-2.áfangi,  
jarðvinna, aðkomuvegur og lagnir“

Ráðgert er að framkvæmdinni verði skipti í nokkra áfanga. 
Verkið sem nú er boðið út er 1. áfangi og 2. áfangi verksins. 
Í framhaldi af verkinu sem nú er unnið í áföngum 1 og 2 mun 
síðar bætast við áfangi 3 þar sem fyrirhugað er að reisa vatns-
tankinn.

Helstu verkþættir eru: 1. áfangi verksins er vegagerð í 
tengslum við lagningu 1 km vinnuvegar frá Skarhólabraut að 
fyrirhuguðum vatnstanki. Auk þess er innifalin jarðvinna fyrir 
fyrirhugaðan vatnstank. 2.áfangi verksins er lagning lagna og 
strengja frá Skarhólabraut og að fyrirhuguðum vatnstanki. 

Helstu magntölur eru:
Gröftur fyrir aðkomuveg 4400m³
Gröftur fyrir vatnstank 5700m³
Gröftur fyrir veitulögnum 2700m³
Bergskering fyrir aðkomuveg 800m³
Bergskering fyrir vatnstanki 4200m³
Fyllingar 3700m³
Styrktarlag 3100m³
Mulningur 3800m²
Ræsi og frágangur 3 stk
Fráveitulagnir 700m

Verkinu skal að fullu lokið 3. apríl 2020

Útboðsgögn verða afhent í afgreiðslu bæjarskrifstofu Mosfells-
bæjar, Þverholti 2, 2. hæð frá og með klukkan 10:00 á þriðjudeg-
inum 9. júlí 2019. 

Tilboðum skal skilað á sama stað, bæjarskrifstofur Mosfells-
bæjar, eigi síðar en föstudaginn 16. ágúst 2019 kl.13:00 og þau 
opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

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.

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á
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Ögurhvarf 4
Kópavogur
Glæsilegt atvinnuhúsnæði

Stærð: 278,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Fasteignamat: 50.500.000

Verð: 95.000.000

Glæsilegt atvinnu/lagerhúsnæði á frábærum stað.

Rýmið  skiptist  í  skrifstofu,  opinn  sal  með  opnum  skrifstofum,  vönduðu  eldhúsi,  baðherbergi  með  sturtu,
þvottahús er inn af baðherbergi.
Lager með innkeyrsluhurð, góð bílastæði á lóð.
Þetta er húsnæði sem getur nýst undir ýmsikonar rekstur.
Góð aðkoma og stutt í alla þjónustu.

Senter

Guðmundur
Lögg. fasteignasali

gudmundur@remax.is

Bókið skoðun hjá sölumanni.

898-5115

Ennishvarf 11
Kópavogi
Glæsilegt fjölskylduhús

Stærð: 311,8 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2005

Fasteignamat: 109.350.000
Bílskúr: Já

Verð: 128.000.000

Neðri  hæð:  Glæsilegt  eldhús með eyju  sem er  opið  inn í  borðstofu  og stofu,  tvöföld  hurð út  á  suður  pall  úr
borðstofu. Í stofu er fallegur arinn, einnig er útgengi úr stofu í suður garð. Tvö svefnherbergi eru á hæðinni,
þar af annað inn af stofu sem er nýtt sem heimaskrifstofa í dag. Forstofa með fataherbergi inn af, baðherbergi
með sturtu og útgengi í garð, innangengt í stóran bílskúr frá forstofu (gufubað innst í bílskúr).

Efri  hæð:  Stórt  alrými/sjónvarpshol  með  útgengi  á  góðar  suðursvalir,  hjónaherbergi  með  fataherbergi  og
suðursvölum.  Tvö  rúmgóð  barnaherbergi,  stórt  baðherbergi  með  sturtu  og  baðkari,  þvottahús  er  innaf
baðherbergi.
Afgirtur garður með stórum palli, grasflöt, heitum potti, stór hellulögð innkeyrsla sem rúmar nokkra bíla.

Senter

Guðmundur
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Lögg. fasteignasali

gudmundur@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús þri 9 júl kl 18:30-19:00

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

898-5115

8622001

Grandagarður 1
Reykjavík
Gamla höfnin

Stærð: 226 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1972

Fasteignamat: 63.700.000
Bílskúr: Já

Verð: 89.900.000

Gott verslunar/skrifstofuhúsnæði við gömlu höfnina í 101 Reykjavík.

Húsnæðið er verslunar / þjónustu húsnæði byggt 1972 og er skv. fmr. skráð 226 fm.
Gamla  hafnar  svæðið  hefur  verið  í  mikilli  uppbyggingu  síðustu  ár  og  er  þar  mikið  af  verslunum  og
veitingastöðum í bland við sjávarútvegsfyrirtæki sem
skapa fjölbreytt og skemmtilegt umhverfi, enda er svæðið vinsælt bæði hjá Íslendingum og ferðamönnum.

Eignin  er  á  2  hæðum  og  skiptist  í  verslunar/þjónusturými  á  fyrstu  hæð  og  verslunar/þjónusturými  á  annari
hæð
Fyrstu  hæð  skiptist  í  verslu  og  verkstæði  (hægt  að  opna  og  nýta  allt  sem  eitt  rými)  og  salerni  (útgengi  á
baklóð).

Senter

Guðmundur
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Lögg. fasteignasali

gudmundur@remax.is

gunnar@remax.is

Bókið skoðun hjá sölumönnum.

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

898-5115

8622001

Erluhraun 6
Hafnarfjörður
Einbýlishús á góðum stað.

Stærð: 187,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1962

Fasteignamat: 66.450.000
Bílskúr: Já

Verð: 86.000.000

Einbýlishús á 2 hæðum með skjólgóðum garði.

Efri  hæð: Opið rými  sem skiptist  í  stofu/borðstofu og sjónvarpsstofu með útgengi  á stóran pall,  eldhús með
stórri innréttingu og borðkrók,
forstofa,  hjónaherbergi  með  góðum  skápum  og  útgengi  á  pall,  tvö  barnaherbergi,  (búið  er  að  koma  fyrir
þvottaaðstöðu á svefnherbergisgangi).
Neðri  hæð:  Þvottaaðstaða  (gert  ráð  fyrir  sturtu),  geymsla  og  stór  bílskúr.  Einfallt  væri  að  útbúa  sér  íbúð  í
kjallara eða bæta við 2 stórum svefnherbergjum.
Garður  er  skjólgóður  með  stórum  palli,  heitum  pott,  baðherbergi  með  sturtu  og   geymslu  fyrir  garðáhöld,
bílastæði við hliðina á húsinu.

Senter

Guðmundur
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Lögg. fasteignasali

gudmundur@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús þri 9 júl kl 17:00-17:30

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

898-5115

8622001

Bauganes 27
Reykjavík
Einbýli í skerjafirði

Stærð: 191,7 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1932

Fasteignamat: 87.250.000
Bílskúr: Já

Verð: 89.900.000
Aðalhæð: Forstofa með skápum, gestasalerni, hol, tvær stofur og eldhús í opnu rými.
Efri hæð: Sjónvarpshol (var eitt sinn notað sem svefnherbergi), hjónaherbergi, tvö barnaherbergi og
baðherbergi með baðkari og sturtuaðstöðu.
Kjallari: Stórt herbergi (notað sem barnaherbergi), þvottahús, hol, salerni og geymslur. Í þvottahúsi er
sturta og innrétting með vaski.

Senter

Guðmundur
Lögg. fasteignasali

gudmundur@remax.is

Bókið skoðun hjá sölumanni.

898-5115

Ásgarður 10
Reykjavík
Rúmgóð hæð með bílskúr

Stærð: 121,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1960

Fasteignamat: 52.000.000
Bílskúr: Já

Verð: 64.700.000
Mikið endurnýjuð íbúð með bílskúr.

Neðri hæð: Forstofa, gestasalerni, rúmgott eldhús með borðkrók, stofa/borðstofa með útgengi á svalir.
Efri hæð: Rúmgott hjónaherbergi með skápum og útgengi á svalir, tvö rúmgóð barnaherbergi annað
með útgengi á svalir, baðherbergi með baðkari og sturtuaðstöðu.
Bílskúr næst húsinu fylgir og sameiginlegt þvottahús með neðri hæð er í kjallara.

Senter

Guðmundur
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Lögg. fasteignasali

gudmundur@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mið 10 júl kl 17:00-17:30

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

898-5115

8622001







Vegna mikillar sölu vantar fleiri eignir á skrá - Frítt söluverðmat

Gunnlaugur Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Til sölu er Smur og hjólbarðaþjónustan ehf. gamalt og rót-
gróið fyrirtæki á besta stað í Reykjanesbæ. Um er að ræða 
rekstur og húsnæði. Félagið á 297m2 húsnæði við Framnes-
veg 23 þar sem dekkjaverkstæði er rekið og Smurstöð sem 
er í leiguhúsnæði við Vitatorg. 

Um er að ræða gott fyrirtæki með fína afkomu sem hefur 
byggt upp traust viðskiptasambönd við einstaklinga og 
fyrirtæki til margra ára. 

Nánari upplýsingar veitir Gunnlaugur í S: 777 56 56,  
gunnlaugur@fastko.is 

Smur og hjólbarðaþjónusta

 

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

Hraunbær 103
110 Reykjavík

Nánari upplýsingar veita:

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

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignasala
Sími: 616 1313 
fridrik@miklaborg.is

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000 
thorunn@miklaborg.is

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

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

VAR AÐ KOMA Í SÖLU

Glæsilegar íbúðir  
fyrir +60 ára

• Útsýnisíbúðir

• Vandaðir verktakar

• Aðgengi að þjónustu  
og félagsmiðstöð hjá 
Reykjavíkurborg  
í Hraunbæ 105

• Afhending okt. árið 2020

Verð frá kr. 42,5 milljónir

Sölumenn kynna íbúðirnar á  
skrifstofu Mikluborgar 

að Lágmúla 4

laugardag og sunnudag 
kl. 13:00 -14:00

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

Opið hús sunnudag-
inn 7. júlí frá kl. 
13:00-16:00 (hringja 
þarf í eiganda í síma 
898-2817) 
Vandaður sumarbú-
staður 64 fm. með 
nýju gestahúsi 26 
fm. á frábærum stað 
austan vert við Þing-
vallavatn.  
Svæðið kallast 
Stekkjar lundur. 
Lýsing, aðalhúsið. 
Forstofa, eldhús, baðherbergi, stofa, tvö svefnherbergi og geymsla. 
Lýsing, gestahúsið. Forstofa, baðherbergi, eldhúskrókur, svefnher-
bergi og stofa. Samliggjandi 160 fm. sólpallar. Bústaðurinn stendur 
á eignarlóð. Mikið og fallegt útsýni er til fjalla og út á vatnið. Svæðið 
er lokað af með slá. Bústaðurinn stendur á hornlóð með góðum 
bílastæðum með lýsingu. Endurnýjuð rotþró 2600 lítra. 45 mínútna 
akstur frá Reykjavík. Innbú getur fylgt ef um semst. Verð 33,2 millj.

Opið hús  
sunndudaginn 7. júlí 
frá kl. 13:00-16:00
Brúnavegur 24, í landi 
Ásgarðs í Grímsnes-
og Grafningshreppi.  
Sumarhús/heilsár-
shús á fallegum stað 
í kjarrivöxnu landi 
með útsýni yfir að 
Álftavatni.  Húsið 
stendur á eignarlóð, 
stærð  11.418,3 fm. 
eða rúmur hektari að 
stærð.  Stærð hússins er  49,1 fm. ásamt svefnloft.  Eignin skiptist:  
Í anddyri, eldhús opið við rúmgóða stofu, tvö svernherbergi og 
baðherbergi. yfir hluta hússins er svefnloft með glugga á gafli. 
BÚSTAÐURINN STENDUR Í SKIPULÖGÐU SUMARBÚSTAÐAR-
LANDI SEM LOKAÐ ER MEÐ RAFMAGNSHLIÐI. SÉRLEGA GÓÐ 
STAÐSETING ÖRSTUTT FRÁ ÞRASTARLUNDI OG CA. 16 KM. Á 
SELFOSS. Verð tilboð.

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Opnunartími mán-fös kl. 9-17Opnunartími mán-fös kl. 9-17

SUMARBÚSTAÐIR 
Borgarhólsstekkur1 - Opið hús

Brúnavegur 24 - Opið hús

Dan V.S. Wiium - hdl. lögg. fast. s: 896 4013

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Glæsileg 151,8 fermetra 3ja herbergja endaíbúð á annarri hæð. 
Íbúðin skiptist í hol, rúmgott og bjart alrými með stórri 
eldhúsinnréttingu og eyju, glæsilega hjónasvítu, rúmgott herbergi,  
tvö baðherbergi bæði með sturtu og þvottahús. 

MÁNATÚN 5, ÍBÚÐ 209
112 REYKJAVÍK

79.9M

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON   
663 2508 - olafur@stakfell.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR:

intellecta.is

s t e t t a f e l a g i d . i s

Tæknimaður
Stéttafélagið ehf. óskar eftir tæknimanni til starfa. 

Verkefnin eru fjölbreytt, s.s. GPS mælingar með Trimble 
GSM rover, magnútreikningar, aðstoð við tilboðsgerð og 
uppgjör, ofl.. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði tækni- eða verkfræði  

er æskileg.
• Reynsla af GPS mælingum er kostur, en ekki skilyrði.

Umsækjandi sem til greina kemur, getur hafið störf strax.

Umsóknir sendist með ferilskrá á elvar@stettafelagid.is



ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
löggiltur fasteignasali
GSM 820 2399

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri. Hdl.
Löggiltur fasteignasali
GSM 895 2049

ÓLAFUR H.
GUÐGEIRSSON
MBA Rekstrarhagfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 663 2508

ERLA DRÖFN
MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

SARA MARÍA
KARLSDÓTTIR
Fjármálastjóri
GSM 697 5524

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966

KJARTAN ÍSAK
GUÐMUNDSSON
B.Sc. Viðskiptafræðingur
Nemi til lögg. fast.
GSM 663 4392

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

RÉTTARHOLTSVEGUR 1, 108 RVK 57.9M

Mjög snyrtileg 125 fm íbúð á 2.hæð ásamt 26 fm bílskúr. Góð lofthæð. 
Næg bílastæði á baklóð.

KJARTAN GUÐMUNDSSON                                    663 4392

TANGABRYGGJA 13-15, 110 RVK 39.5M

SÍÐASTA 2JA HERBERGJA ÍBÚÐIN - Tveggja herbergja, 60,6 fm. íbúð 
á 4. hæð. Afhendist fullbúin við kaupsamning, með gólfefnum á öllum rýmum, 
innbyggðum ísskáp, frystir og uppþvottavél. Stæði í bílakjallara fylgir.

MATTHILDUR  SUNNA                                                   690 4966

MÁNATÚN 5, ÍBÚÐ 209, 105 RVK 76.9M

Glæsileg 151,8 fermetra 3ja herbergja endaíbúð á annarri hæð, merkt 0209. 
Íbúðin skiptist í hol, rúmgott og bjart alrými með stórri eldhúsinnréttingu og eyju, 
glæsilega hjónasvítu, rúmgott herbergi,  tvö baðherbergi og þvottahús. Flísar á 
gólfum, stórir og vandaðir skápar og innréttingar. 11,2 fermetra geymsla í kjallara 
ásamt stæði í bílakjallara.  Stórar svalir til suðurs.

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON                                      663 2508

GRUNDARSTÍGUR 9, 101 RVK 93.9M

Fallegt, tæplega 185 fm. einbýlishús með glæsilegu og klassísku yfirbragði, þar af 
eru 170,5 fm. skráðir. Húsið er á þremur hæðum og skiptist í tvær íbúðir í dag. Búið 
er að taka húsið mikið í gegn.

MATTHILDUR  SUNNA                                                   690 4966

STRANDGATA 25, 220 HFJ TILBOÐ

Heil húseign í miðbæ Hafnarfjarðar um 275 fm. Nýtt sem skrifstofuhús. Mögulega 
hægt að breyta í íbúðir. Eignaskipti möguleg á dýrari eign t.d. nýjum íbúðum.

STEFÁN HRAFN                                                               895 2049

ÁLFATÚN 18, 200 KÓP 51.9M

Opið hús laugardaginn 6. júlí. klukkan 14:00-14:30. Falleg og björt 
105,4 fm fjögura herbergja neðri sérhæð í tvíbýli. Glæsilegur pallur og garður. 
Húsið stendur við Fossvogsdal þar sem er stutt í eitt vinsælasta útivistasvæði á 
höfuðborgarsvæðinu.

KJARTAN GUÐMUNDSSON                                    663 4392

OPIÐ HÚS




