
Vélvirki / Járnsmiður
Ný tækni - Ný tækifæri

Hafnareyri ehf. óskar eftir að ráða vélvirkja eða járnsmið 
til starfa á þjónustuverkstæði fyrirtækisins. Um er að ræða 
fjölbreytt störf í öflugum hópi starfsmanna sem vinnur m.a. 
við tæki, eftirlit, viðhald, þróun og endurbætur.

Við leitum að starfsmanni: 
• Sem getur unnið sjálfstætt og með lausnamiðaða 
hugsun. 

• Með áhuga á tækni og nýjungum. 
• Með menntun, reynslu eða í námi sem nýtist í starfi.
• Sem er stundvís og með góða samskiptahæfileika.

Hafnareyri býður upp á margbreytileg störf og fjölbreytt 
verkefni þar sem hugvit, þekking og kunnátta starfsmanna 
gegnir lykilhlutverki. Framtíð okkar byggist á framúrskar-
andi starfsfólki sem skapar öruggan og eftirsóttan vinnu-
stað.  Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um.  

Nánari upplýsingar veitir Trausti Hjaltason, framkvæmda-
stjóri í síma 488 8000 eða á netfangið trausti@vsv.is.
Umsókn ásamt ferilskrá skal skilað með tölvupósti á 
netfangið: trausti@vsv.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 19. júlí nk.

Hafnareyri ehf. er alhliða þjónustufyrirtæki við sjávarútveg sem rekur 
frystigeymslu, ísframleiðslu, löndunarþjónustu og þjónustuverkstæði. 
Hjá fyrirtækinu starfa að jafnaði 45 starfsmenn. Hafnareyri ehf. er 
dótturfyrirtæki Vinnslustöðvarinnar hf. í Vestmannaeyjum.

Hafnareyri ehf.
Hafnargötu 2, 900 Vestmannaeyjum

Framkvæmdastjóri Geðhjálpar

Félagið Geðhjálp var stofnað 9. október 1979 
og er baráttu- og hagsmunasamtök einstaklinga 
sem glíma við geðheilbrigðisvandamál, 
aðstandenda þeirra og annarra sem láta sig 
málaflokkinn varða.

Tilgangur félagsins er að vinna að 
geðheilbrigðismálum með valdeflingu og með 
bættan hag barna og fullorðinna sem eiga við 
geðheilbrigðisvandamál að stríða að leiðarljósi.
Félagið vinnur að tilgangi sínum meðal annars 
með því að sinna hagsmunagæslu, að standa 
vörð um mannréttindi og eflingu samtakamáttar.

Gildi félagsins eru: 
Hugrekki - Mannvirðing - Samhygð.

Nánari upplýsingar um félagið má finna á 
www.gedhjalp.is

Nánari upplýsingar veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511-1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 6. ágúst 2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja ítarleg starfsferilsskrá 
og kynningarbréf, þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi í starfið. Gætt er trúnaðar varðandi fyrirspurnir 
og umsóknir.

Menntunar- og hæfniskröfur:Ábyrgðarsvið:

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Lögfræðingur á sviði 

upplýsingaréttar

Forsætisráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf lögfræðings á 

skrifstofu löggjafarmála til að gegna starfi ritara úrskurðarnefndar 

um upplýsingamál.   

Helstu verkefni og ábyrgð

Ritaraþjónusta úrskurðarnefndar um upplýsingamál, þ.m.t. 

samnings draga að úrskurðum í kærumálum, umsjón með málaskrá 

nefndarinnar, störfum nema og verktaka fyrir nefndina, samskipti 

við málsaðila og opinbera aðila sem í hlut eiga. Stefnumótun 

á sviði upplýsingaréttar og stuðningur við stefnumótun á 

sviði stjórnsýsluréttar. Gerð árlegrar skýrslu um framkvæmd 

upplýsingalaga og stuðningur við aukna birtingu upplýsinga 

að frumkvæði stjórnvalda. Önnur verkefni á málefnasviðum 

skrifstofunnar samkvæmt ákvörðun skrifstofustjóra hverju sinni.

Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. Einstaklingar 

eru hvattir til að sækja um starfið óháð kyni. Starfshlutfall er 100%. 

Umsóknarfrestur er til og með 29. júlí 2019.

Nánari upplýsingar um starfið 

má finna á Starfatorgi og 

heimasíðu Capacent.
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hagvangur.is

Upplýsingar veitir: 
Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is  

Umsóknarfrestur er til og með 5. ágúst 

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is 

Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og 
kynningarbréf.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir.

FÉLAGSMÁLASTJÓRI
Félagsþjónusta Stranda- og Reykhóla auglýsa lausa til umsóknar stöðu félagsmálastjóra frá 1. september 2019. 

Starfið
Félagsmálastjóri hefur umsjón með framkvæmd 
stefnumörkunar í þeim málum sem heyra undir hans 
málaflokk og eftirlit með framkvæmd samninga, laga 
og reglugerða um félagsþjónustu. Hann situr í 
verkefnahópi Byggðasamlags Vestfjarða um málefni 
fatlaðs fólks, hefur yfirumsjón með barnaverndar-
málum samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002 
og sér um eftirfylgd og ráðgjöf samkvæmt lögum um 
félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991. 

Félagsmálastjóri vinnur náið með sameiginlegri 
velferðarnefnd sveitarfélaganna fjögurra, hefur 
yfirumsjón með fundum nefndarinnar auk þess að 
sitja í þverfaglegum teymum og ráðum. 

Félagsmálastjóri ber ábyrgð á rekstri Félagsþjónustu 
Stranda og Reykhólahrepps, gerð fjárhagsáætlana 
auk annarra tilfallandi verkefna sem heyra undir hans 
fagsvið. Starfið kallar því á talsverða teymisvinnu og 
samskipti við fagfólk og aðra á svæðinu auk 
sjálfstæðra vinnubragða. 

Helstu hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Reynsla og framhaldsmenntun í stjórnun æskileg

• Reynsla af starfi við félagsþjónustu, málefni 
fatlaðra eða sambærileg störf mikilvæg

• Færni í mannlegum samskiptum auk forystu- og 
skipulagshæfileika

• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

•  Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Leitað er eftir einstaklingi sem hefur vilja og getu 
til að leiða áframhaldandi uppbyggingu og þróun á 
félagsþjónustu á svæðinu. Starfið krefst ferðalaga 
um svæðið og þarf félagsmálastjóri að hafa bílpróf 
og bíl til umráða.

Félagsþjónusta Stranda og Reykhólahrepps var stofnuð 1. febrúar 2011. Fjögur sveitarfélög 
sameinast um félagsþjónustuna en það eru Árneshreppur, Kaldrananeshreppur, Strandabyggð og 
Reykhólahreppur. Félagsmálastjóri hefur aðsetur á Hólmavík en hefur auk þess haft fasta viðveru á 
Reykhólum einn dag í viku. Sex málaflokkar heyra undir félagsmálastjóra en þeir eru: 

Barnavernd • Félagsleg heimaþjónusta • Félagsleg ráðgjöf
Fjárhagsaðstoð • Málefni aldraðra  • Málefni fatlaðra

Viltu taka þátt í að breyta ímynd Borgarbókasafnsins?

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endur-
spegli það margbreytilega samfélag sem við búum í. Reykjavíkurborg vinnur gegn mismunun á vinnumarkaði og 

hvetur innflytjendur, fatlað fólk, hinsegin fólk og fólk á öllum aldri til að sækja um störf hjá borginni.

Laus er til umsóknar staða verkefnastjóra kynningar- og markaðsmála hjá Borgarbókasafninu.
Borgarbókasafnið hefur markað sér skýra og metnaðarfulla framtíðarsýn og miklar breytingar eru í farvatninu hvað 
varðar starfsemi, ímynd og miðlun bókmennta og allra þeirra fjölbreyttu viðburða sem boðið er upp á. Lögð er áhersla á 
alþýðumenningu, barnamenningu og fjölmenningu, með samveru, upplifun, miðlun og menningarlæsi að leiðarljósi. 
Verkefnastjóri heyrir undir fræðslu- og miðlunardeild og vinnur þvert á allar starfsstöðvar Borgarbókasafnsins og hefur 
frumkvæði að og umsjón með verkefnum á sviði kynningar- og markaðsmála, stefnumótun, skipulagningu og hugmynda-
vinnu og sinnir þjónustu við notendur Borgarbókasafnsins.
Verkefnastjóri tekur virkan þátt í framkvæmd og þróun verkefna er tengjast stefnumótun Borgarbókasafnsins og því 
breytingaferli sem almenningsbókasöfn ganga nú í gegnum. 

Launakjör eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.  Æskilegt er að viðkomandi geti hafið 
störf 16. september n.k.

Upplýsingar um starfið gefur Guðrún Dís Jónatansdóttir, deildarstjóri fræðslu og miðlunar, gudrun.dis.jonatansdottir@
reykjavik.is  Umsóknarfrestur er til og með 5. ágúst n.k. Umsóknir skulu sendar á vef Reykjavíkurborgar  
www.reykjavik.is/storf.

Hæfniskröfur
-  háskólapróf á meistarastigi sem nýtist í starfi
-  þekking og  reynsla af kynningar- og markaðsstörfum á 

sviði menningarmála, reynsla á sviði fjölmiðlunar kostur 
en ekki skilyrði

-  skapandi hugsun sem sjáist í öllu starfi
-  frumkvæði og geta til að fylgja hugmyndum og verk-

efnum eftir
-  mikil og góð hæfni í mannlegum samskiptum
-  mjög góð almenn tölvukunnátta og þekking á nýmiðlun
-  þekking og reynsla af myndatökum, gerð myndbanda og 

myndvinnslu kostur en ekki skilyrði.
-  framúrskarandi íslenskukunnátta, góð enskukunnátta og 

geta til að tjá sig í ræðu og riti / kunnátta í fleiri tungu-
málum kostur en ekki skilyrði

-  geta til að vinna undir álagi og sinna mörgum verkefnum 
í einu

-  mjög góðir skipulagshæfileikar og fagmennska í vinnu-
brögðum

Nánari upplýsingar um helstu verkefni og ábyrgð er að 
finna á vef Reykjavíkurborgar.
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Tæknimaður á verkstað

Gæðastjóri/Quality Manager

Vélvirki

Við leitum að öflugum tæknimanni í teymið okkar við uppbyggingu á Urriðaholtsstræti í 
Garðabæ. Í boði er áhugavert og krefjandi starf hjá alþjóðlegu fyrirtæki sem starfar víðs 
vegar í Evrópu.

RIZZANI DE ECCHER óskar eftir að ráða gæðastjóra. Gæðastjóri hefur umsjón með 
gæðamálum í verkefnum fyrirtækisins.

Bílaumboðið Askja óskar eftir að ráða vélvirkja til starfa. Næsti yfirmaður er þjónustustjóri 
atvinnubílaverkstæðis. 

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Þátttaka í verkefnateymi við hönnun og undirbúning 

framkvæmda
• Gerð og eftirfylgni framkvæmdaáætlana
• Hönnunarrýni og samræming
• Áætlunargerð og eftirfylgni
• Gæðaeftirlit
• Samskipti við hagsmunaaðila innan sem utan 

fyrirtækisins

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun á sviði bygginga-, verk- eða tæknifræði
• Menntun sem iðnmeistari er kostur
• Reynsla af verkefnastjórnun byggingaframkvæmda  

er kostur 
• Mjög góð tölvukunnátta
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
• Kunnátta í Autocad er mjög æskileg
• Þekking og reynsla af öryggis- og umhverfismálum  

er kostur
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni í samskiptum og virðing fyrir samstarfsmönnum 

og umhverfi
• Gott vald á íslensku og ensku, talaðri sem ritaðri

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Ábyrgð á verkefnum á sviði gæðamála
• Ábyrgð og umsjón með stjórnkerfum gæðamála
• Fræðsla og ráðgjöf við stjórnendur og aðra starfsmenn 
• Rýning og skráning verkferla
• Samræming og yfirumsjón með gæðavinnu
• Ábyrgð á gerð og viðhaldi handbóka og leiðbeininga
• Vinna að einföldun ferla og aukinni skilvirkni
• Samskipti við hagsmunaaðila innan sem utan 

fyrirtækisins

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Góð  þekking og reynsla á sviði gæðastjórnunar
• Reynsla og þekking í rekstri stjórnunarkerfa  

skv. ISO 9001 
• Reynsla af ISO 14001, 18001 og 27001 er æskileg
• Reynsla af verkefnastjórnun er kostur
• Góð almenn tölvufærni
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri og  

tileinka sér nýjungar
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni í samskiptum og virðing fyrir samstarfsmönnum 

og umhverfi
• Gott vald á íslensku og ensku, talaðri sem ritaðri

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Sérsmíði á ýmis konar búnaði fyrir ábyggingar  

á vörubifreiðar
• Járnsmíði og suðuvinna, bæði stál og ryðfrítt
• Viðhald á búnaði og tækjum 
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum 
• Gott vald á íslensku og ensku, talaðri sem ritaðri
• Almenn tölvukunnátta og geta til að tileinka sér 

tækninýjungar
• Ber ábyrgð á að framfylgja settum gildandi 

verklagsreglum og stöðlum og gæðakröfum 
framleiðanda

Menntunar- og hæfniskröfur
• Sveinspróf í vélvirkjun
• Reynsla af járnsmíði og reynsla af TIG-suðu
• Þekking og reynsla af vinnu með vökvakerfi er kostur
• Vinnuvélaréttindi eru kostur
• Samstarfs- og samskiptahæfni 

Rizzani de Eccher 
Ítalska verktakafyrirtækið 
Rizzani de Eccher tekur að sér 
alhliða verkefni á alþjóð legum 
bygginga  markaði. Höfuð-
stöðvar þess eru í Udine á 
norð austur Ítalíu og koma þar 
saman ýmis undirfyrirtæki þess 
sem sérhæfa sig í bygginga-
verkfræði, skipulagsgerð eða 
húsbyggingum.  

Bílaumboðið Askja
Askja er fram sækið þjónustu-
fyrirtæki sem sérhæfir sig m.a. 
í sölu og þjónustu á Kia og 
Mercedes-Benz bifreiðum.
Markmið Öskju er að veita 
framúr skarandi þjónustu á 
öllum sviðum og í samræmi við 
gildi fyrirtækisins sem eru:  
metnaður, fagmennska, 
heiðarleiki og gleði.
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Alhliða mannauðslausnir Elju

Umsóknarfrestur er til og með 
1. ágúst

Umsækjendur eru beðnir um að 
sækja um starfið á heimasíðu 
Elju, www.elja.is  
Við hvetjum jafnt konur sem 
karla til að sækja um.

Umsóknum þarf að fylgja 
ítarleg starfsferilskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er 
grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningur fyrir hæfni 
viðkomandi í starfið. 

Nánari upplýsinga veita: 

Óskar Marinó Sigurðsson, 
oskar@elja.is 

Arthúr Vilhelm Jóhannesson, 
arthur@elja.is 

Umsóknarfrestur er til og með 15. ágúst
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á 
heimasíðu Elju, www.elja.is Við hvetjum jafnt konur 
sem karla til að sækja um.

Með umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá.
Nánari upplýsingar veitir: Óskar Marinó Sigurðsson, 
oskar@elja.is 



VACANT POSITIONS AT THE  
OFFICIAL RESIDENCE:

HOUSEKEEPER (full time)
CHEF (full time)

U.S. Ambassador’s Residence is currently hiring one full 
time Housekeeper and one full time Chef preferably with 
knowledge of Japanese cuisine. 

Please submit your CVs to ReykjavikOREVacancy@state.gov 
latest by JULY 22, 2019.

Tæknimaður  
í þjónustudeild
Ölgerðin leitar að duglegum og jákvæðum starfs-
manni í þjónustudeild ti l að sinna fyrirbyggjandi 
viðhaldi og viðgerðum á kaffivélum ásamt öðrum 
ti lfal landi verkefnum.

Ölgerðin er einn af stærstu aðilum á markaðnum 
í kaffi með vörumerki eins og i l ly, Gevalia, Piazza 
Doro, Café Noir o.f l .

Umsóknarfrestur er til og með 24. júlí nk. 
Sótt er um á vefsíðu Ölgerðarinnar: umsokn.olgerdin.is 

HÆFNISKRÖFUR:

• Sjálfstæð vinnubrögð

• Þjónustulund, laghenti og stundvísi

• Góð íslensku- og ensku kunnátta

• Bílpróf

• Reynsla af sambærilegum störfum er kostur

• Áhugi á kaffi er kostur

olgerdin.is

Æskilegar starfskröfur sem við leitum að eru m.a.:
• Góð reynsla á rennibekk og/eða fræsivélum
• Forritunarreynsla í CAD/CAM
• 
• Sjálfstæð vinnubrögð

Upplýsingar og móttaka umsókna er hjá Guðmundi 
Jenssyni verkstjóra, gudmundur@arentsstal.is

Erum einnig að leita að vönnum járniðnaðarmönnum og 
verkstjóra sem geta unnið sjálfstætt og góðir í verkstjórn 

Krókhálsi 5g, Járnhálsmegin  822 1581  arentsstal.is  arentsstal@arentsstal.is

Rennismiður óskast
Um er að ræða starf á verkstæði sem búið er  
bæði tölvu- (CNC) og handstýrðum(manual) 
rennibekkjum, fræsivélum og borvélum.

Hæfniskröfur 

•  Menntun á sviði vélfræði / vélstjórnunar /  
 verkfræði / pípulagna / raflagna eða 
 sambærilegt nám sem nýtist í starfi. 
•   Starfsreynsla nauðsynleg. 
•   Reynsla af stjórnun æskileg.
•   Góð tölvufærni og kunnátta í ensku, rituðu  

og töluðu máli.
•   Frumkvæði, jákvæðni, sjálfstæð vinnubrögð  

og góð samstarfshæfni er mikilvæg.

Helstu verkefni 

•   Verkefnastjórnun og vinna við  
uppsetningu á eldiskerfum.

•   Áætlanagerð og eftirlit með verktökum. 
•   Daglegur rekstur eldiskerfa, uppfærsla  

og endurbætur.
•   Upplýsingagjöf og utanumhald.

Sæbýli ehf. óskar eftir að ráða kraftmikinn og útsjónar -
saman tæknistjóra með reynslu af stjórnun og upp  - 
bygg ingu pípu- og raflagna lagnakerfa.  
 
Um er að ræða uppsetningu og rekstur á  
hátæknieldiskerfum fyrir botnlæg sjávardýr.Sæbýli ehf.

Tæknistjóri
Uppsetning 
og rekstur 
lóðréttra 
eldiskerfa
Vertical 
Farming

Tæknistjórinn þarf að hafa búsetu á Suður landi 
í nágrenni við Eyrarbakka. Dagleg starfsstöð er 
Búðarstígur 23, 820 Eyrarbakka.

Í boði er framtíðarstarf hjá mjög áhugaverðu 
nýsköpunarfyrirtæki sem býður upp á skapandi 
starfsumhverfi og góðan og skemmtilegan 
starfsanda.

Nánari upplýsingar um starfið veitir  
Ásgeir Guðnason, framkvæmdastjóri og skal  
senda umsóknir ásamt ferilskrá rafrænt á  
asgeir@saebyli.is, merkt; „tæknistjóri“.

Sæbýli er hátæknifyrirtæki sem framleiðir sæeyru 
með nýrri lóðréttri eldisaðferð sem hönnuð hefur 
verið í félaginu á síðustu árum. Sæeyru eru með 
verðmætasta sjávarfangi sem upp úr hafinu kemur.

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is
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MEÐFERÐARHEIMILIÐ Í KRÝSUVÍK 
óskar eftir að ráða

staðarhaldara
Starfið er mjög fjölþætt, felst m.a. í akstri, umsjón 
bifreiða, almennu viðhaldi utan- og innanhúss. Þekking á 
12 spora meðferð æskileg. Reglusemi, heiðarleiki og góð 
mannleg samskipti nauðsynleg.

Áhugasamir sendi umsóknir á netfangið 
soffiasmith@krysuvik.is

Umsóknarfrestur er til 1. ágúst 2019.

kopavogur.is

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Fjölbreytt og skemmtileg störf í boði.

Hjá leikskólum Kópavogs er óskað eftir 
leikskólakennurum, deildarstjórum, mátráðum, 
aðstoðarleikskólastjóra og sérkennurum.

Í grunnskólum Kópavogs er óskað eftir 
umsjónarkennurum og frístundaleiðbeinendum.

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

Í sundlaugum Kópavogs er óskað eftir 
kvenkyns starfsmanni.

Kynntu þér �ölbreytt og spennandi störf á 
heimasíðu okkar www.kopavogur.is

Deildarstjóri byggingadeildar LA
Launafl ehf (LA) auglýsir eftir deildarstjóra í byggingadeild 
LA.  Um er að ræða fullt starf. Launafl ehf er iðnfyrirtæki í 
Fjarðabyggð með fjölbreytta starfsemi á flestum greinum 
sem lúta að iðnaði.  Deildarstjóri byggingadeildar LA mun 
heyra undir verkefnastjóra LA.

Helstu verkefni(starfssvið):
• Verkefnstýring, áætlanir og stjórnun
• Byggingatæknileg umsjón og ábyrgð
• Starfsmannahald er ábyrgð deildarstjóra

Hæfnis- og menntunnarkröfur:
• Réttindi sem húsasmíðameistari
• Byggingafræðingur eða byggingaiðnfræðingur er kostur.
• Þekking, stjórnun og reynsla á byggingasviði 
• Að minnsta kosti 3 ára starfsreynsla
• Góðir samskiptahæfileikar og öguð vinnubrögð
• Þekking á Autocad, Inventor  og Project er kostur
• Hafa gott vald á íslensku og ensku í tali og riti. 

Umsóknarfrestur er til og með 25 júlí 2019.
Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst eða eftir 
nánara samkomulagi.

Umsóknir skulu sendar á netfang magnus@launafl.is

Launafl ehf. – www.launafl.is – sími 414-9400.



Kennsluráðgjafi
Staða kennsluráðgjafa fyrir leik- og grunnskóla á starfssvæði Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings er laus til umsóknar.  
Um er að ræða 100% stöðu. Á svæðinu eru sjö leikskólar, sex grunnskólar og tveir leik- og grunnskólar.

Hjá Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings starfar öflug liðsheild sérfræðinga sem vinnur í þverfaglegu samstarfi um málefni ein-
staklinga og hópa. Það eru forstöðumaður, teymisstjóri og kennsluráðgjafi, sálfræðingar, talmeinafræðingar og félagsráðgjafar. 

Leitað er eftir metnaðarfullum einstaklingi sem er tilbúinn að taka þátt í þróun þjónustunnar og  samstarfi, m.a við sérfræðinga ART 
teymis og heilbrigðisþjónustu. 

Umsóknarfrestur er til og með 5. ágúst 2019

Umsóknir sendist rafrænt á netfangið hrafnhildur@arnesthing.is. Umsókninni skal fylgja ferilskrá um störf umsækjanda, menntun 
og nöfn tveggja umsagnaraðila. Einnig skal fylgja greinargerð þar sem fram koma hugmyndir umsækjanda um sérfræðiþjónustu og 
tilgreina þau verkefni sem viðkomandi hefur unnið að og varpað geta ljósi á færni hans til að sinna starfinu. Í samræmi við jafnréttis-
stefnu sveitarfélaganna eru bæði karlar og konur hvött til að sækja um starfið. Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Sam-
bands Íslenskra sveitarfélaga og Skólastjórafélags Íslands. Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. september  2019 eða eftir samkomu-
lagi. Nánari upplýsingar um starfið veitir Hrafnhildur Karlsdóttir teymisstjóri og kennsluráðgjafi hrafnhildur@arnesthing.is 

Starfssvið 
• Forvarnarstarf og ráðgjöf um snemmtæka íhlutun með áherslu á 

sjálfbærni skóla við lausn mála sem upp koma. 
• Þverfaglegt samstarf með starfsfólki leik- og grunnskóla.
• Fræðsla og/eða handleiðsla vegna einstaklinga eða hópa.
• Stuðningur við nýbreytni- og þróunarstarf skóla m.a. með 
 ráðgjöf við stjórnendur og starfsmenn leik- og grunnskóla. 
• Skipulagning á símenntun starfsfólks leik- og grunnskóla og 

stuðningur við starfsþróun.

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Leyfisbréf sem grunnskólakennari.
• Framhaldsmenntun á sviði uppeldis- og menntunarfræða.
• Farsæl kennslureynsla í grunnskóla, kennslureynsla í leikskóla 

æskileg.
• Góðir skipulagshæfileikar, 
• Lipurð í samskiptum, reynsla og áhugi á teymisvinnu. 

Starfs- og ábyrgðarsvið: 

 Stefnumótun og markmiðasetning í atvinnu, 
upplýsinga- og menningarmálum 

 Samstarf og samskipti við atvinnulíf 
 Efla og samræma kynningar- og markaðsmál 
 Upplýsingatækni og rafræn þjónusta 
 Umsjón með menningarhátíðum og ýmsum 

menningarverkefnum  
 Starfar fyrir atvinnu, markaðs- og 

menningarmálanefnd   

Menntunar og hæfniskröfur: 

 Háskólapróf sem nýtist í starfi 
 Reynsla af störfum í upplýsingatækni, 

kynningar – og markaðsmálum  
 Þekking og reynsla af verkefnum tengdum 

atvinnu- og menningarstarfi 
 Gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í 

ræðu og riti 
 Góð samstarfshæfni og sjálfstæði í 

vinnubrögðum 
 Frumkvæði og skipulagshæfileikar 

 

   

Borgarbyggð auglýsir laust til umsóknar 
nýtt starf verkefnastjóra atvinnu, 
markaðs- og menningarmála. Starfið er 
100% starf á stjórnsýslu- og fjármála-
sviði og er tímabundið til eins árs með 
möguleika á framtíðarráðningu.  

Verkefnastjóri atvinnu, markaðs- og 
menningarmála í Borgarbyggð  

Leitað er eftir einstaklingi sem hefur metnað, 
reynslu af ímyndarmálum og upplýsingamiðlun 
og áhuga á eflingu sveitarfélagsins. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi 
stéttarfélags. Við hvetjum áhugasama til að 
sækja um, óháð kyni og uppruna. 

Umsóknarfrestur er til og með 28. júlí nk. Nánari 
upplýsingar um starfið veitir Eiríkur Ólafsson 
sviðsstjóri stjórnsýslu- og fjármálasviðs í síma 
433-7100.  

Umsókn skal senda á netfangið 
borgarbyggd@borgarbyggd.is  Henni skal fylgja 
starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem 
umsækjandi gerir grein fyrir ástæðu umsóknar 
og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu.   

     BORGARBYGGÐ

 Við ráðum

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

Stjórnendaleit

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

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga

Góður gagnagrunnur, gott tengslanet og ára-
löng reynsla á ráðningarmarkaði eykur líkurnar 
á því að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.
  
Almennar ráðningar á markaði

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

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

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

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

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

Ráðum býður upp á ráðgjöf 
og ráðningar þjónustu sniðna 
að þörfum viðskiptavinarins.
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GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

SKÓLASTJÓRI HOFSSTAÐASKÓLA

Laus er til umsóknar staða skólastjóra Hofsstaðaskóla 
sem er grunnskóli fyrir nemendur í 1. - 7. bekk.

 
           

             
   

Helstu verkefni:
    
                 

    
              
                   

Menntunar- og hæfniskröfur:  
       
     
   
       
          
       
           

            
                   

               
     

         
Umsóknarfrestur er til og með 28. júlí 2019.

nari u l singar um star ð veita       
          

  

         

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um. 
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um rafrænt á ráðningarvef Garðabæjar 
https://starf.gardabaer.is.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Almennt grunnnám.
• Almenn ökuréttindi og meirapróf bifreiðastjóra.
• Vinnuvélaréttindi.
• Reynsla af ámóta störfum æskileg.
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í hóp.
• óðir samstarfshæ leikar.
• Gott vald á íslenskri tungu.

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.
Umsóknarfrestur er til og með 5. ágúst 2019. Umsóknir berist Vegagerðinni 
á netfangið starf@vegagerdin.is 
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um þá menntun 
og hæfni sem óskað er eftir. Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því 
að umsóknarfrestur rennur út.

ánari upplýsingar  um star ð veitir jarni tefánsson  deildarstjóri umsjónardeildar í 
afnar rði  bjarni.stefansson@vegagerdin.is eða í síma 552 1 1. 

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

Vélamaður á þjónustu-
st ð  a nar rð

Starfssvið
• ftirlit með snjómokstri verktaka  
 eftirlit getur átt sér stað að nóttu til.
• Viðhald  þjónusta og nýbyggingar vega 
 á starfssvæði Vegagerðarinnar í afnar rði
 sem er höfuðborgarsvæðið og Reykjanesskaginn.
• Ýmis vinna í starfsstöð.

tarf vélamanns hjá þjónustustöð Vegagerðarinnar í afnar rði er laust til umsóknar. Um 100  starf er að ræða. 

Job.is

Þú finnur 
draumastarfið á

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Kennsla

Iðnaðarmenn

Heilbrigðisþjónusta

Veitingastaðir
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Oculis ehf. is a rapidly expanding innovation company that is developing new eye drops for drug delivery to the anterior and posterior segments of
the eye. The first product from Oculis is eye drops for diabetic macular edema which is currently in phase IIb trials. Oculis has offices in Reykjavík and
Lausanne, Switzerland. Drug development takes place at a new laboratory in Reykjavik and the clinical trials program is performed in Europe and the
United States. The Oculis team has long experience in ophthalmic drug development.

Formulation Scientist
Oculis is currently seeking an innovative, highly motivated 
and energetic individual to join our team of formulation 

scientists in a new laboratory in Reykjavik.

RESPONSIBILITIES
Ophthalmic formulation development based on Oculis’ 
Soluble Nanoparticle Technology.
Design and perform experiments for drug pre-
formulation, formulation development, and process 
development.
Documentation for product development report (PDR) 
and final product specifications.
Evaluation of inactive raw materials and packaging 
components.
Prepare technology transfer of developed processes and 
procedures for scale up activities.
Review patents and external publications.
Analytical method development.
Other R&D related projects.

EXPERIENCE/COMPETENCIES
A relevant university degree in, for example, pharmacy, 
pharmaceutical sciences, or chemical engineering with 
2-5 years of relevant industry experience.
Experience of formulation development, ideally of 
ophthalmic products.
Strong hands-on expertise in analytical chemistry, incl. 
HPLC.
In-depth understanding of chemical stability and 
characterization techniques.
Thorough understanding of cGMP, pharmacopeia testing 
and regulatory requirements for drug development and 
approval.
Good knowledge of written and spoken English.
Good communication and team work skills.

For more details / information please contact: Gudrun Asgrimsdottir gudrun.asgrimsdottir@oculis.com or Thorsteinn Loftsson 
thorsteinn.loftsson@oculis.com Please send your CV to umsokn@oculis.com. Closing date 8th of August 2019.

Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Hjúkrunarfræðingur í heimahj. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201907/1365
Hjúkrunarfræðingur á Fossahlíð Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201907/1364
Verkfræðingur Vegagerðin Reykjavík 201907/1363
Vélamaður Vegagerðin Hafnarfjörður 201907/1362
Hjúkrunarfræðingar á bráðadeild Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201907/1361
Sérfræðingur í myndgr.lækn. Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201907/1360
Sjúkraliði í heimahjúkrun Heilbrigðisstofnun Austurlands Fjarðabyggð 201907/1359
Sálfræðingur barna Heilsugæslan Seltj.nesi og Vesturbæ Seltjarnarnes 201907/1358
Yfirhjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201907/1357
Sjúkraþjálfari Landspítali, heila- tauga- og bækl.sk. Reykjavík 201907/1356
Sérhæfður aðstoðarm. sjúkraþj. Landspítali, sjúkraþjálfun, Landakoti Reykjavík 201907/1355
Sérhæfður aðstoðarm. sjúkraþj. Landspítali, sjúkraþjálfun, Fossvogi Reykjavík 201907/1354
Sjúkraþjálfari Landspítali, tauga- og bráðalyflækn. Reykjavík 201907/1353
Sérfræðingur, fæðinga- og kvensj. Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201907/1352
Sjúkraliði Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201907/1351
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201907/1350
Sundl.vörður/sérhæfður starfsm. Landspítali, Grensás Reyjavík 201907/1349
Sjúkraþjálfari Landspítali, sjúkraþjálfun, Landakoti Reykjavík 201907/1348
Sérfræðingur í upplýsingadeild Lyfjastofnun Reykjavík 201907/1347
Sjúkraliði í heimahjúkrun Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201907/1346
Lögfræðingur Forsætisráðuneytið Reykjavík 201907/1345
Móttökuritari Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201907/1344
Lektor í sálfræði Háskólinn á Akureyri Akureyri 201907/1343
Lögreglufulltrúi Ríkislögreglustjóri Reykjavík 201907/1342

MEÐFERÐARHEIMILIÐ Í KRÝSUVÍK 
óskar eftir að ráða

staðarhaldara
Starfið er mjög fjölþætt, felst m.a. í akstri, umsjón 
bifreiða, almennu viðhaldi utan- og innanhúss. Þekking á 
12 spora meðferð æskileg. Reglusemi, heiðarleiki og góð 
mannleg samskipti nauðsynleg.

Áhugasamir sendi umsóknir á netfangið 
soffiasmith@krysuvik.is

Umsóknarfrestur er til 1. ágúst 2019.

Vantar þig starfsfólk?

hagvangur.is

RRRÁÁÁÐÐÐNNNIIINNNNGGGAAARRRÁÁÁÐÐÐÐGGGGJJÖÖFF RRRAANNNNSSÓÓKKNNIRR

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

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

Mosfellsbær auglýsir hér með skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga 
nr. 123/2010 eftirtalda tillögu að breytingu á deiliskipulagi:

Mosfellsbær, Vestursvæði - Höfðahverfi

Deiliskipulagsbreytingin felur í sér breytingu á legu göngustígs 
milli Súluhöfða og golfvallar. Í stað þess að stígurinn tengist 
inn á gangstétt í neðstu götunni í Súluhöfða fer hann norð-
vestur fyrir neðstu lóðirnar og tengist núverandi stíg sem liggur 
til vesturs og niður gegnum gólfvöllinn að strandstíg. 

Tillagan verður til sýnis í þjónustuveri Mosfellsbæjar Þverholti 
2, frá 15. júlí 2019 til og með 26. ágúst 2019, svo að þeir sem 
þess óska geti kynnt sér hana og gert við hana athugasemdir. 

Tillagan verður einnig birt á heimasíðu Mosfellsbæjar á 
slóðinni: www.mosfellsbaer.is/skipulagsauglysingar

Athugasemdir skulu vera skriflegar og skal senda þær til 
skipulagsnefndar Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 270 Mosfellsbæ 
eða í tölvupósti til undirritaðs eigi síðar en 26. ágúst 2019.

13. júlí 2019
Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar

olafurm@mos.is

Samstæða 
Orkuveitu Reykjavíkur

Allar auglýsingar vegna 
innkaupaferla eru birtar á 

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

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Vogabyggð 1 – fyrsti áfangi 2019. Gatnagerð og 
lagnir, útboð nr. 14612

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

Innkaupadeild

Vegagerðin auglýsir eftir verkfræðingi á hafnadeild. Um er að ræða fullt starf á starfsstöð Vegagerðarinnar í Reykjavík. 
Í boði er spennandi, fjölbreytt og krefjandi starf þar sem áherslan verður á ýmiskonar rannsóknir og þróunarvinnu 
tengdri hafnargerð. 

Menntunar- og hæfniskröfur

 og þróunarverkefnum.
• Þekking og reynsla af líkanagerð.

• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu.
• Frumkvæði og faglegur metnaður.

• Góð íslenskukunnátta.
• Kunnátta í ensku og einhverju norðurlandamáli.

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 5. ágúst 2019. Umsóknir berist á netfangið 
starf@vegagerdin.is.  
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um þá menntun 

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

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

Verkfræðingur á 
hafnadeild í Reykjavík

Við erum að leita eftir verkfræðingi sem hefur 
áhuga á að takast á við krefjandi verkefni 
á sínu fagsviði, frá frumstigum hönnunar til 
framkvæmda. Vinna við öldufarsrannsóknir og 

hafnarmannvirkja.
Á hafnadeild vinna um 8 manns við ýmis 

sem tengjast hafnagerð. 

Á Seltjarnarnesi búa um 4600 manns. Lögð er áhersla á að tryggja íbúum góða alhliða þjónustu.

Félagsþjónusta Seltjarnarnesbæjar óskar eftir að ráða  
yfirþroskaþjálfa eða deildarstjóra til starfa á Sæbraut sem 
er íbúðakjarni fyrir fatlað fólk á aldrinum 25 til 40 ára

Starfshlutfall er 90% eða eftir samkomulagi og er vaktavinna hluti af vinnuskipulagi.

Verkefni og ábyrgð:

 •  Stjórnun og umsjón með framkvæmd þjónustu 
 •  Samstarf við forstöðumann um faglega ábyrgð
 •  Ráðgjöf til starfsmanna ásamt forstöðumanni
 •  Þátttaka í þverfaglegu samstarfi 
 •  Samstarf og samráð við íbúa og aðstandendur
 •  Þátttaka í þróunarstarfi og uppbyggingu þjónustu

Menntun og hæfniskröfur:

 •  Starfsleyfi sem þroskaþjálfi eða háskólamenntun á sviði félags- heilbrigðis- og/eða menntavísinda
 •  Þekking og reynsla af þjónustu við fólk með flóknar fatlanir og hegðunarfrávik
 •  Stjórnunarreynsla æskileg en ekki skilyrði
 •  Samviskusemi, gagnrýnin hugsun og frumkvæði
 •  Góð samskiptafærni, skipulagsfærni og sveigjanleiki 
 •  Geta til að takast á við krefjandi vinnuumhverfi

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélaga.
Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá Seltjarnarnesbæ þurfa að veita heimild til að leitað sé upplýsinga af sakaskrá. 
Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störf.

Nánari upplýsingar um störfin gefur Aníta Ösp Gunnlaugsdóttir forstöðumaður í síma 867 5178 
eða Halldóra Jóhannesdóttir Sanko deildarstjóri stuðningsþjónustu í síma 595 9100   

Umsóknarfrestur er til 28. júlí næstkomandi. 

Sótt er um störfin á vef Seltjarnarnesbæjar, 
www.seltjarnarnes.is - Störf í boði. 

Yfirþroskaþjálfi eða deildarstjóri óskast

seltjarnarnes.is

capacent.is

Ráðgjafar okkar búa  
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FORVAL
Nýr Landspítali ohf. óskar eftir áhugasömum aðilum til að taka þátt í forvali vegna sölu og 
uppsetningar á rörpóstkerfi fyrir fyrirhugaðar nýbyggingar Landspítala við Hringbraut í Reykjavík. 

Rörpóstkerfið er ætlað til flutninga á blóðsýnum, öðrum lífsýnum, lyfjum og öðrum smáhlutum á milli 
starfseininga spítalans, bæði innanhúss og á milli bygginga, á hraðan en öruggan hátt, sjálfvirkt og 
með lágmarks mönnun starfsfólks. Forvalið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.

Forvalsgögn verða afhent frá og með þriðjudeginum 9. júlí 2019 og hægt er að óska eftir þeim með 
því að senda tölvupóst á netfangið utbod@vso.is með ítarlegum upplýsingum um þann aðila sem 
óskar eftir forvalsgögnum.

Skilafrestur á upplýsingum vegna þátttöku í forvalinu er til 22. ágúst 2019, kl. 14.00.
Umbeðnum upplýsingum skal skilað með tölvupósti á netfangið utbod@vso.is, samkvæmt nánari 
fyrirmælum í forvalsgögnum.

Allt að 115 MW vindorkugarður í 
landi Sólheima, Dalabyggð

Kynning á drögum að tillögu að matsáætlun

Hafið er mat á umhverfisáhrifum á allt að 115 MW vind-
orkugarði í landi Sólheima, Dalabyggð. 

Quadran Icealand Development ehf. er framkvæmdaraðili 
verksins en mat á umhverfisáhrifum er unnið af Environ-
mental Resources Management (ERM) í samstarfi við 
Mannvit.   Í drögum að tillögu að matsáætlun er fyrir-
hugaðri framkvæmd lýst og fjallað um þá umhverfisþætti 
sem teknir verða fyrir í mati á umhverfisáhrifum. Einnig er 
greint frá því hvaða gögn eru fyrir hendi og verða nýtt við 
matið og hvaða athuganir er fyrirhugað að ráðast í sér-
staklega í tengslum við mat á umhverfisáhrifum.

Öllum er frjálst að senda inn ábendingar eða athuga-
semdir bréfleiðis á neðangreint póstfang eða með tölvu-
pósti á netföngin: tryggvi@quadran.is og rb@mannvit.is

Quadran Icelandic Development ehf.
Ármúla 18

108 Reykjavík

Frestur til að gera athugasemdir er til 1. ágúst 2019.
 
Drög að tillögu að matsáætlun má nálgast á vefsíðu 
Mannvits (www.mannvit.is) 

EINBÝLISHÚS TIL LEIGU
354,3 fm. glæsilegt einbýlishús 

við Sóleyjargötu. 
Húsið er steinsteypt á þremur hæðum með aðalinngang frá Fjólugötu.
Á jarðhæð með aðkomu frá Sóleyjargötu er lítil íbúð með hvortveggja sér 
inngangi og innangengt milli íbúða. Er laust til afhendingar í ágúst.

Þorlákur 
Ómar

Einarsson

Löggiltur fasteignasali
GSM 820 2399
thorlakur@stakfell.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR:

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

218,8 fermetra mikið endurnýjað skemmtilegt raðhús á þremur 
hæðum. Glæsilegt eldhús og stofur á 1.hæð, vandaðir sólpallar, 
fjögur herbergi og nýtt glæsilegt baðherbergi á annarri hæð. 
Möguleiki á séríbúð í kjallara. Bílastæði í góðri bílageymslu. 
Frábærlega staðsett fjölskylduhús í barnvænu hverfi.

DALSEL 3, 109 REYKJAVÍK 72.9M

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

NÁNARI UPPLÝSINGAR:

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Sérstaklega fallegt 200 fm endaraðhús 
Frábært innra skipulag, stór opin alrými 
Gott eldhús, 4-5 svefnherbergi (með tv holi) 
Tvö baðherbergi, stórt þvottahús og bílskúr. 
Lóðin er frágengin og falleg.  Frábært útsýni!

Verð :

 84,9 millj.

OPIÐ HÚS

Svöluás 17
221 Hafnarfjörður

LAMBHAGAVEGUR 13, 113 REYKJAVÍK

GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090

Nýtt 214 fm atvinnubil. (möguleiki að stækka milliloft). Um er að ræða 
nýbyggingu sem er staðsett rétt hjá Bauhaus.  Eignin er fullbúin og rýmið 
er afhent við kaupsamning. V. 61,9 m
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, hilmar@
eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir: 

Ásgrímur Ásmundsson, hdl og lögg. fasteignasali
asi@miklaborg.is sími: 865 4120

Mjög vel skipulagt raðhús með 
innbyggðum bílskúr samtals 116 fm. 
Eftirsóttur staður í jaðri byggðar á Hellu 
Rúmgóð alrými: stofa, eldhús  
og sjónvarpshol
Tvö svefnherbergi, baðherbergi  
og þvottahús 
Góð timbur verönd, innkeyrsla hellulögð 

Verð :

 34,9 millj.

Bogatún 34 
 850 Hellu

Eigendur leitast eftir 
að stækka við sig



Með þér alla leið

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

Jason Ólafsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 775 1515
jason@miklaborg.is

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 893 9929
pall@miklaborg.is

Opin hús á skrifstofu Mikluborgar á skrifstofutíma frá kl. 9 - 17 

Stuðlaborg er vandað fjölbýli með 77 íbúðum í fimm lyftuhúsum. Stærðir frá 58-254 fm.  
Á Kirkjusandi er örstutt í alla þjónustu, veitingastaði og útivist.
Stórbrotið útsýni yfir sundin blá, miðbæinn og borgina.
Fjöllin skarta sínu fegursta við sjóndeildarhringinn og örstutt er að skreppa í miðbæinn,  
sund eða gönguferð í Laugardalnum.

Áhersla á fjölbreytileika og gæði í hönnun, efnisvali og frágangi. Þýskar gylltar álklæðningar 
ásamt stórum swiss pearl steinplötum. Sérstök hljóðgólf í öllum íbúðum, þykkir veggir og  
full loftræsing skapa góða hljóðvist. 
Gólfsíðir útsýnisgluggar í stofum skapa einstakt og óhindrað sjávarútsýni yfir Sundin,  
Esjuna, Akrafjall, Snæfellsjökul og innsiglinguna í Reykjavíkurhöfn.

Hin margverðlaunaða og heimsþekkta danska arkitektastofa Schmidt
Hammer Lassen (SHL) hannar Stuðlaborg ásamt VA arkitektum.

Byggingaraðili er ÍAV hf.

Nánari upplýsingar um bygginguna á 105midborg.is

Afhending áramótin 2019/2020 41,9 millj.Verð frá:

www.105midborg.is/miklaborg

Stuðlaborg

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120
asi@miklaborg.is

Glæsilegar íbúðir í tveimur 6 hæða fjölbýlishúsum m. lyftu við 
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 

sem stutt er í þjónustu og verslanir

Íbúðum er skilað fullbúnum

Sunnusmári 16 – 22 

www.201.is

     Verð frá: 35,4 milljónir

FULLBÚIN SÝNINGARÍBÚÐ

Nánari upplýsingar veita:

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

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

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

Atli S. Sigvarðsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 899 1178
atli@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

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 14.júlí kl.16:00-17:00

Helmingur íbúða seldur

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is
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Svanþór Einarsson 
Löggiltur fasteignasali, 698-8555, 
svanthor@fastmos.is
Sigurður Gunnarsson 
Löggiltur fasteignasali S: 899-1987  
sigurdur@fastmos.is

Allar nánari upplýsingar fást hjá Fasteignasölu 
Mosfellsbæjar í síma 586 8080.

Atvinnulóðir á Leirvogstungumelum í Mosfellsbæ
Flott staðsetning rétt við Vesturlandsveginn
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www.fastmos.is

586 8080   
SÍMI: 

BUGÐUFLJÓT 
OG BRÚARFLJÓT

BUGÐUFL JÓT 1
10.944 m2 lóð  V. 89,5 m

BUGÐUFL JÓT 3
9.327 m2 lóð  V. 75,9 m

BRÚARFL JÓT 1
4.567 m2 lóð  V. 39,0 m

BRÚARFL JÓT 3
6.397 m2 lóð  V. 55,0 m

BRÚARFL JÓT 4
6.481,8 m2 lóð  V. 70,0 m

BRÚARFL JÓT 5
5.719,2 m2 lóð  V. 49,0 m

BRÚARFL JÓT 6
7745,3 m2 lóð  V. 84,0 m

BRÚARFL JÓT 7
6085,5 m2 lóð  V. 52,0 m

BRÚARFL JÓT 8
8145,3 m2 lóð  V. 88,0 m

Heimilt er að reisa á svæðinu byggingar fyrir þjónustu-  
og verslunarstarfsemi, léttan mengunarlausan iðnað,  
hátækni- og vísindafyrirtæki og hverskonar aðra starfsemi, 
sem uppfyllir kröfur um vandaðan frágang bygginga og 
lóða. Ekki verða innheimt gatnagerðargjöld af þegar sam-
þykktu byggingarmagni.

Bugðufljót og Brúarfljót - 270 Mosfellsbær


