
SMYRIL LINE Á ÍSLANDI 
ÓSKAR EFTIR SÖLU- 
OG MARKAÐSRÁÐGJAFA Á 
FERÐASKRIFSTOFU FÉLAGSINS

Leitað er eftir hörkuduglegum þjónustulunduðum 
starfs manni í fullt starf á starfstöð félagsins í Hafnar-
firði. Starfið felur í sér sölu- og ráðgjöf til viðskiptavina 
ferðaskrifstofu félagsins sem ferðast með Norrænu.

Vinnutíminn er 8:30 til 16:30 all virka daga og lengur 
eftir þörfum. Starfið hæfir báðum kynjum.

UM STARFIÐ
Við seljum bæði einstaklings og pakkaferðir til Færeyja 
og Danmerkur með Norrænu sem siglir vikulega til/frá 
Seyðisfirði. 

HELSTU VERKEFNI ERU
 Sala og tilboðsgerð

Ráðgjöf í síma og tölvupósti
  Klæðskerasniðin þjónusta við viðskiptavini
  Viðhald heimasíðu og SoME
  Skipulag markaðsstarfs í samstarfi við HQ 

STARFSMAÐURINN ÞARF AÐ HAFA
  Góða samskiptahæfileika og ríka þjónustulund

  Reynsla af sölustörfum innan ferðaþjónustu 
 æskileg

  Jákvæðni, heiðarleika og stundvísi
 Góða almenna tölvukunnáttu

 Íslensku og ensku kunnátta æskileg
 Góð skipulagshæfni

Smyril Line var stofnað 1982 og er alþjóðlegt ferða-
þjónustu og flutningafyrirtæki með skrifstofur á Íslandi, 
í Færeyjum, Danmörku og í Þýskalandi. Aðal skrif stofa 
félagsins er í Tórshavn í Færeyjum.   

Smyril Line á einnig vöruflutningafyrirtækið Smyril Line 
Cargo sem sér um vöruflutninga í Norrænu, Mykinesi, 
Hvítanesi og Eystnesi. Árið 2015 opnaði Smyril Line 
Cargo skrifstofu í Hafnarfirði, Þorlákshöfn og á Seyðis-
firði. Starfið sem auglýst er nú er nýtt starf hjá félaginu, 
starfsmaðurinn verður með aðsetur í Hafnarfirði en 
vinnur mjög náið með farþegaþjónustu félagsins á 
Seyðisfirði og með aðalskrifstofunni í Færeyjum. Smyril 
Line er framsækið og skemmtilegt fyrirtæki.

Umsóknarfrestur er til og með 14. ágúst 2019 og verður 
öllum umsóknum svarað. Viðtöl verða 19-20. ágúst n.k. 

Umsóknir berist í tp á linda@cargo.fo

Allar nánari upplýsingar veitir Linda B. Gunnlaugsdóttir 
framkvæmdastjóri Smyril Line Ísland ehf – tp: linda@
cargo.fo

VILT TÚ STARVAST SAMAN VIÐ OKKUM?

SMYRIL LINE    •    FORNUBÚÐIR 5    •    220 HAFNARFJÖRÐUR    •     ICELAND    •    SÍMI +354 4702800

Við finnum rétta starfsmanninn fyrir þig

Sérfræðingar í  
    ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 
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STÖRF HJÁ
GARÐABÆ
Garðaskóli
• Íþróttakennari vegna forfalla

Hofsstaðaskóli
• Skólaliði
• Stuðningsfulltrúi

Sjálandsskóli
• Stuðningsfulltrúar

Urriðaholtsskóli
• Leikskólakennarar
• Háskólamenntaðir leiðbeinendur

Leikskólinn Bæjarból
• Leikskólakennari

Leikskólinn Hæðarból
• Þroskaþjálfi eða starfsmaður með 
 aðra uppeldismenntun

Heimili fatlaðs fólks
• Forstöðumaður – afleysing

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

Náms- og starfsráðgjafi 
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir stöðu 

náms- og starfsráðgjafa lausa til umsóknar. 
Um er að ræða 100% starf. 

Starfssvið: 
Náms- og starfsráðgjöf í grunnskólunum á Snæfellsnesi, 

þátttaka í þverfaglegu starfi

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Skrifleg umsókn er tilgreini menntun, starfsferil, 
umsagnaraðila ásamt prófskírteinum, starfsleyfi 

og sakavottorði berist undirrituðum sem jafnframt 
veitir frekari upplýsingar.

 Umsóknarfrestur er til 20. ágúst 2019

Sveinn Þór Elinbergsson, forstöðumaður
Klettsbúð 4, 360 Snæfellsbær

sveinn@fssf.is; s. 430 7800, 861 7802

Okkur vantar starfsmann við afgreiðslu, 
lítinn lager og símavörslu í verslun okkar 

í Grafarvogi.

Vinnutími, 8:30-16:30, 3 dagar vikunnar
Og 10:00-18:00, 2 daga vikunnar 

Upplýsingar: elin@krumma.is

VERSLUN 

Helstu verkefni og ábyrgð
  Stuðningur við einstaklinga, aðstandendur sem  
  og samstarfsfólk
  Skipuleggur og verkstýrir framkvæmd hjúkrunar 
  Tryggir góð samskipti og samvinnu við aðrar  
  sjúkrastofnanir og heilbrigðisstéttir   
  með hagsmuni skjólsstæðinga að leiðaljósi  
  Stuðlar að góðri vinnustaðamenningu

Hæfnikröfur
 
  Reynsla af verkefnastjórn er æskileg
  Reynsla af teymisvinnu og faglegur mentaður er  
  æskileg 
  Fjölbreytt reynsla í hjúkrun er nauðsynleg
  Samskipta- og skipulagshæfni er nauðsynleg
  Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
 
  Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt 
  Góð íslenskukunnátta er nauðsynleg

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins (HH) auglýsir laus til umsóknar störf teymisstjóra hjúkrunar við 
Heimahjúkrun HH. 

Umsóknarfrestur er til og með 6. ágúst 2019.

Sjá nánar á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is) undir laus störf eða á Starfatorgi (www.starfatorg.is). 

Heimahjúkrun HH veitir einstaklingnum viðeigandi aðstoð við að auka sjálfsbjargargetu sína og auðvelda 
þeim að dveljast heima við sem eðlilegastar og bestar aðstæður eins lengi og unnt er miðað við heilsufar 

fagleg þekking og samstarf er haft að leiðarljósi.

(www.heilsugaeslan.is)

Teymisstjóri
Teymisstjóri í heimahjúkrun ber ábyrgð á hjúkrun ákveðins hóps skjólstæðinga. Starfssvið hans er stýring 
teymis sem veitir víðtæka hjúkrun í heimahúsum vegna langvinnra sjúkdóma, andlegrar og/eða líkamlegrar 
skerðingar. Starfshlutfall er 100%. 

Nánari upplýsingar veitir

  Sigrún Kristín Barkardótti, s. 513-6900, sigrun.barkardottir@heilsugaeslan.is 
 

Teymisstjórar við heimahjúkrun

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

Við gætum  
verið með næsta 
starfsmann  
mánaðarins á skrá
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HAFNARVÖRÐUR/  
VIGTARMAÐUR

Faxaflóahafnir sf. óska eftir að ráða  
hafnarvörð/vigtarmann til starfa. 

Starfið felst í umsjón með vigtun sjávarafla og 
að annast hafnarþjónustu við skip og tengda 
aðila.
Starfsmaðurinn mun hafa starfsstöð í  
Reykjavík. 
Hæfniskröfur eru réttindi til vigtunar, tölvu-
kunnátta og góð ritun á íslensku máli.   
Grunnnám Slysavarnaskóla sjómanna er 
æskilegt.
Umsókn, ásamt ferilskrá sendist til Faxaflóa-
hafna sf., á netfangið olafur@faxafloahafnir.is, 
eigi síðar en miðvikudag 14. ágúst n.k.

Nánari upplýsingar um starfið gefur
Gísli J. Hallsson yfirhafnsögumaður  
gisli@faxafloahafnir.is

Heilbrigðisráðuneytið auglýsir til 

umsóknar þrjár lausar stöður

Stöðurnar sem um ræðir eru staða yfirlögfræðings á skrifstofu ráðuneytisstjóra, 
staða lögfræðings og staða sérfræðings á sviði byggingaframkvæmda á 
skrifstofu heilbrigðisþjónustu. 

Starf yfirlögfræðings á skrifstofu ráðuneytisstjóra 
Heilbrigðisráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf yfirlögfræðings á 
skrifstofu ráðuneytisstjóra. Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi til 
krefjandi verkefna.
Skrifstofa ráðuneytisstjóra hefur það meginhlutverk að stuðla að faglegri og 
metnaðarfullri starfsemi ráðuneytisins. Skrifstofan er ráðherra til fulltingis 
við stjórnun ráðuneytisins og er með yfirsýn yfir verkefni þess og samhæfingu. 
Skrifstofan stýrir innra stefnumótunarstarfi, vinnur að þróunarmálum og 
hefur yfirsýn yfir stefnumótun í málaflokkum. Auk þess sér skrifstofan um 
mannauðsmál, almannatengsl og upplýsingamál. Þá hefur skrifstofan yfirsýn 
yfir alþjóðasamstarf. 
Leitað er að einstaklingi sem hefur góða kunnáttu og starfsreynslu í 
stjórnsýslurétti og á sviði opinberrar stjórnsýslu og er tilbúinn að takast á 
við krefjandi, áhugaverð og fjölbreytt verkefni þar sem reynir á frumkvæði, 
skipulagshæfni, sjálfstæð vinnubrögð ásamt samstarfs – og samskiptahæfni. 

Starf lögfræðings á skrifstofu heilbrigðisþjónustu
Heilbrigðisráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf lögfræðings á 
skrifstofu heilbrigðisþjónustu.
Skrifstofa heilbrigðisþjónustu annast verkefni sem varða skipulag 
heilbrigðisþjónustu, sérhæfingu og verkaskiptingu þjónustuaðila. Einnig eru á 
hennar sviði sjúkrahús, heilbrigðisstofnanir, heilsugæsla, heilbrigðisþjónusta 
utan stofnana, hjúkrunar- og dvalarheimili, læknisfræðileg endurhæfing og 
sjúkratryggingar.
Starfið felst einkum í meðferð lögfræðilegra viðfangsefna eins og 
samningu lagafrumvarpa og reglugerða og afgreiðslu stjórnsýsluerinda og 
álitsgerða. Einnig umsjón og eftirfylgni með framkvæmd laga og þátttöku 
í stefnumótun er lýtur að málaflokkum skrifstofunnar auk samskipta við 
Alþingi, Eftirlitsstofnun EFTA, önnur stjórnvöld, stofnanir, hagsmunaaðila 
og einstaklinga. Um er að ræða áhugavert og fjölbreytt starf í krefjandi 
starfsumhverfi þar sem reynir á öguð vinnubrögð, ábyrgð og sjálfstæði. 

Starf sérfræðings á sviði byggingarframkvæmda á 
skrifstofu heilbrigðisþjónustu
Heilbrigðisráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf sérfræðings á sviði 
byggingaframkvæmda á skrifstofu heilbrigðisþjónustu.
Skrifstofa heilbrigðisþjónustu annast verkefni sem varða skipulag 
heilbrigðisþjónustu, sérhæfingu og verkaskiptingu þjónustuaðila. Einnig eru á 
hennar sviði sjúkrahús, heilbrigðisstofnanir, heilsugæsla, heilbrigðisþjónusta 
utan stofnana, hjúkrunar- og dvalarheimili, læknisfræðileg endurhæfing og 
sjúkratryggingar.
Helstu verkefni felast meðal annars í að fylgja eftir uppbyggingu 
nýrra hjúkrunarheimila, viðbygginga og viðhaldsframkvæmda á heil - 
brigðis stofnunum þar með talið undirbúning, áætlunargerð, samningagerð 
og eftirfylgni vegna framkvæmda í samstarfi við m.a. Framkvæmdasýslu 
ríkisins og Ríkiseignir. Í starfinu felast einnig samskipti við framkvæmda-, 
eftirlits- og rekstraraðila hjúkrunarheimila auk annarra verkefna. 

Heilbrigðisráðuneytið, 27. júlí 2019.

Umsóknarfrestur er til 19. ágúst 2019.
Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar um störfin má finna á starfatorgi
Stjórnarráðsins, www.starfatorg.is 

Starfið er fjölbreytt og oft annasamt. Meðal verkefna kirkju-
varða eru daglega umsjón með kirkju auk undirbúnings 
fyrir helgihald, móttaka á fólki, afgreiðsla í verslun, þrif, 
umsjón með eldhúsi og margt fleira sem til fellur. 

Við leitum að kirkjuverði með góða almenna menntun, 
tungumálakunnáttu, haldbæra tölvukunnáttu, jákvæðni, 
mikla þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum. 

Unnið er alla virka daga kl. 9-17 og aðra hverja helgi en 
jafnan eru 3-5 kirkjuverðir á vakt alla daga ársins. 

Umsóknarfrestur er til og með 12. ágúst 2019. 
Ferilskrá ásamt kynningarbréfi sendist á netfangið 
sigridur@hallgrimskirkja.is.

Starf í Hallgrímskirkju

Laust er til umsóknar starf 
kirkjuvarðar í Hallgrímskirkju. 

Job.is

ERTU Í LEIT AÐ 
DRAUMASTARFINU?

Finndu þitt starf á

Ertu að leita að sérfræðingi?

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Sjúkraflutningamaður Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201907/1414
Nefndarritarar á nefndasviði Alþingi Reykjavík 201907/1413
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vestm.eyjar 201907/1412
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201907/1411
Ljósmóðir Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201907/1410
Enskukennari Fjölbrautaskóli Suðurnesja Keflavík 201907/1409
Aðstoðaryfirlögregluþjónar Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Keflavík 201907/1408
Yfirlögfræðingur Heilbrigðisráðuneytið Reykjavík 201907/1407
Lögfræðingur Heilbrigðisráðuneytið Reykjavík 201907/1406
Sérfræðingur, byggingaframkv. Heilbrigðisráðuneytið Reykjavík 201907/1405
Starfsmaður í matsal Landspítali, matsalur Reykjavík 201907/1404
Sjúkraflutningamaður Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201907/1403
Doktorsnemi í efnaverkfræði Háskóli Íslands, raunvísindadeild Reykjavík 201907/1402
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201907/1401
Bókari  Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201907/1400
Upplýsinga- og bókas.fræðingur Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra Sauðárkrókur 201907/1399
Sérfræðingur í bráðahjúkrun Landspítali, flæðisvið Reykjavík 201907/1398
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, Laugarásinn Reykjavík 201907/1397
Hjúkrunarfræðingar Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201907/1396
Lögfræðingur Samgöngu- og sveitarstj.ráðuneytið Reykjavík 201907/1395
Sérfræðingur í geðlækningum Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201907/1394
Bókasafns- og uppl.fræðingur Menntaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201907/1393
Starfsmenn í aðhl. og býtibúr Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201907/1392
Sjúkraliðar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201907/1391
Hjúkrunarfræðingar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201907/1390
Aðstoð í mötuneyti Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ Mosfellsbær 201907/1359
Forstöðumaður Jarðhitaskólans Orkumálastofnun Reykjavík 201907/1389
Sviðsstjóri skrifstofu forstjóra Þjóðskrá Íslands Rvk./Akureyri 201907/1388

  

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

 
 

Umsóknarfrestur er til og með 14. ágúst 2019.   
Nánari upplýsingar um starfið veitir Unnur V. Ingólfsdóttir, unnur@mos.is framkvæmdastjóri fjölskyldusviðs, sími 525-6700 og 
Sigurbjörg Fjölnisdóttir sigurbjorgf@mos.is verkefnastjóri gæða- og þróunarmála sími 525-6700 . Umsóknir ásamt 
starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum ásamt rökstuðningi fyrir hæfni í starfið 
skulu berast á netfangið mos@mos.is. Um framtíðarstöðu er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru samkvæmt 
kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Ráðið er í starfið óháð kyni. 

Stjórnandi barnaverndar á fjölskyldusviði 
Mosfellsbæjar 
 
VIÐ LEITUM AÐ METNAÐARFULLUM EINSTAKLINGI Í STARF STJÓRNANDA BARNAVERNDAR Á 
FJÖLSKYLDUSVIÐI MOSFELLSBÆJAR   
 

Fjölskyldusvið Mosfellsbæjar auglýsir stöðu stjórnanda barnaverndar lausa til umsóknar. Helstu 
verkefni eru stjórnunarleg og fjárhagsleg ábyrgð á starfsemi barnaverndarmála hjá Mosfellsbæ. 
Ábyrgð á undirbúningi mála fyrir fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar og eftirfylgni með framkvæmd þeirra. 
Stefnumótun og umbótarstarf í málaflokknum. Stuðla að virku samstarfi við lykil samstarfsaðila 
barnaverndar ásamt því að veita upplýsingar um málaflokkinn. 
 
Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og 
umhyggja eru leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi.

Menntunar- og hæfnikröfur: 
 Háskólamenntun sem nýtist í starfi er 

skilyrði, framhaldsmenntun er skilyrði 
 Þekking og reynsla á skipulagi 

barnaverndarstarfs og stjórnsýslu er 
skilyrði 

 Leiðtogahæfileikar og framúrskarandi 
hæfni í mannlegum samskiptum 

 Frumkvæði, sjálfstæði og nákvæmni í 
vinnubrögðum 

 Reynsla af stjórnun og umbótastarfi 
 Hæfni og reynsla í miðlun upplýsinga 

 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.



Húsasmiðjan leitar að öflugum 
rekstrarstjóra á Hvolsvelli

Húsasmiðjan er leiðandi verslunar- og þjónustufyrirtæki á landsvísu á bygginga- og 
heimilisvörumarkaði í heildsölu og smásölu, fyrir fyrirtæki og neytendur. Verslanir 
Húsasmiðjunnar eru 16 talsins ásamt 7 verslunum Blómavals og 4 verslunum Ískrafts.  

Helstu verkefni:
• Skipulagning og ábyrgð á daglegri 

starfsemi og rekstri í samræmi við stefnu 
og starfsáætlun

• Ráðgjöf, þjónusta og sala til viðskiptavina 
ásamt tilboðsgerð

• Sköpun og eftirfylgni viðskiptasambanda
• Umsjón með innkaupum og birgðahaldi
• Umsjón með starfsmannamálum
• Stuðla að jákvæðum starfsanda og 

starfsumhverfi

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Reynsla af rekstri og stjórnun
• Reynsla af verslun og þjónustu æskileg
• Menntun sem nýtist í starfi
• Almenn tölvukunnátta
• Reynsla af stjórnun mannauðs æskileg

Í boði er:
• Krefjandi stjórnunarstarf hjá góðu 

fyrirtæki
• Góður starfsandi og heilbrigt 

starfsumhverfi

Ert þú öflugur rekstrarstjóri?
Við leitum að leiðtoga í krefjandi stjórnunarstarf sem hefur brennandi 
áhuga á sölu og þjónustu. Hann þarf að búa yfir metnaði til að ná árangri, 
hæfni í mannlegum samskiptum og hafa jákvætt viðhorf.

Í boði er tækifæri fyrir öflugan og drífandi einstakling sem vill taka þátt 
í spennandi og fjölbreyttu starfi Húsasmiðjunnar. Rekstrarstjóri ber 
ábyrgð á rekstri verslunarinnar á Hvolsvelli í samræmi við stefnu og gildi 
Húsasmiðjunnar. Rekstrarstjóri starfar náið með framkvæmdastjórum 
og er hluti af stjórnendateymi Húsasmiðjunnar.

Vinsamlega sendið umsóknir ásamt ferilskrá 
og kynningarbréfi á www.husa.is/laus-storf/

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Hinrik Arnar Hjörleifsson, á hinrik@husa.is.

Umsóknarfrestur er til og með 11. ágúst 2019. 

Við hvetjum bæði kynin til að sækja um
starfið. Öllum umsóknum verður svarað
og farið með þær sem trúnaðarmál.

Gildin okkar eru: 
Metnaður – Þjónustulund – Sérþekking

Vantar þig starfsfólk?

hagvangur.is

Vegagerðin starfar á mörgum starfsstöðvum um allt land sem 
tengjast víðneti stofnunarinnar. Vegagerðin rekur einnig víðfeðmt 
net margvíslegra myndavéla, veðurstöðva, mælitækja og 

alla þessu vinnslu er fjöldi upplýsingakerfa. Upplýsingatæknideild 
Vegagerðarinnar þjónustar þennan rekstur auk þess að þróa og 
viðhalda mörg þessara kerfa.
Upplýsingatæknideildin er til húsa í höfuðstöðvum Vegagerðar-
innar í Reykjavík. Í deildinni starfa tólf starfsmenn. Leitað er að 

verkefni sem tengjast tæknilegri sérstöðu Vegagerðarinnar. 
Framundan eru umtalsverðar breytingar á upplýsingatæknimálum 
Vegagerðarinnar og mörg spennandi verkefni.

Hæfniskröfur

• Umfangsmikil almenn þekking og reynsla 

• Góð þekking á Windows Server rekstri.
• Góð þekking á sýndarumhverfum 
 (HyperV, VMware).
• Almenn þekking á nethögun.
• Reynsla af rekstri netþjóna hýstum í skýja-
 þjónustum, sérstaklega Azure.

 sérstaklega Linux.
• Skilningur á gagnagrunnum (Oracle, MS Sql).
• Skipulögð vinnubrögð, góð ritfærni og hæfni 
 í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri. 

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 
og hæfni sem gerð eru til starfsins, þar með talið menntunar- og starfsferilsskrá. 
Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur 
rennur út. Nánari upplýsingar veitir Marteinn Sverrisson, forstöðumaður 
upplýsingatæknideildar í síma 522 1201.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Upplýsingatæknideild 
Vegagerðarinnar
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Starfssvið \ hæfniskröfur

Víðtækur skilningur á stafrænni markaðssetningu 
og leiðum í kostuðum leitarniðurstöðum. 
Mikil þekking á Google umhverfinu (Analytics, 
Adwords, Tag Manager, Optimize o.fl.).
Víðtæk reynsla af skipulagningu, uppsetningu 
og utanumhaldi á herferðum á leitarvélum s.s. 
Google, Bing, Yahoo o.fl. Þekking á aðferðafræði 
A/B-prófana ásamt færni í uppsetningu og 
framkvæmd. Færni í gagnagreiningu ásamt getu 
til að varpa niðurstöðum yfir í framkvæmanlegar 
aðgerðir.

Google markaðssetning
Vegna aukins fjölda verkefna leitar The Engine að tveimur 
sérfræðingum í markaðssetningu á netinu, með áherslu á Google.

Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á netfangið 
umsoknir@pipar-tbwa.is fyrir 5. ágúst 2019.

Menntun \ reynsla 

Við sækjumst eftir fólki með starfsreynslu 
í netmarkaðssetningu. Háskólamenntun sem 
nýtist í starfi er mjög æskileg ásamt ríkum 
vilja til að setja sig stöðugt inn í og tileinka 
sér nýjungar á sviði netmarkaðssetningar. 
Í því felst jafnframt að enskukunnátta þarf 
að vera mjög góð. Æskilegt er að geta sýnt 
fram á árangur af fyrri störfum.

The Engine er hluti af Pipar\TBWA.

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

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

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

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

Hafðu samband við okkur og sjáðu 

hvað við getum gert fyrir þig. 
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Auglýsing um veitingu framkvæmdaleyfis 

Lagning 66 kV jarðstrengja: 
Sauðárkrókslína 1 og 2

Byggðaráð Sveitarfélagsins Skagafjarðar samþykkti á fundi 
sínum þann 24. júlí sl. umsókn Landsnets um framkvæmda-
leyfi fyrir lagningu tveggja 66 kV jarðstrengja. Um er að ræða 
Sauðárkrókslínu 2, um 23 km langan jarðstreng milli Varmahlíðar 
og Sauðárkróks og Sauðárkrókslínu 1 sem er 1,2 km jarðstrengur 
milli fyrirhugaðs tengivirkis við Borgarteig 10b og núverandi 
tengivirkis ofan Kvistahlíðar.

Byggðarráð hefur farið yfir umsókn og hönnunargögn Landsnets, 
samræmi framkvæmdar við skipulagsáætlanir og ákvörðun  
Skipulagsstofnunar um matsskyldu. Framkvæmdin er í samræmi 
við aðalskipulag Skagafjarðar, m.s.br. og ákvörðun Skipulags-
stofnunar. Framkvæmdaleyfið er bundið skilmálum sem snúa að 
verklagi og menningarminjum. 

Vakin er athygli á því að niðurstaða byggðaráðs er kæranleg til 
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála sbr. 4. gr. laga nr. 
130/2011. Kærufrestur er einn mánuður frá birtingu auglýsingar.

Sauðárkróki 26. júlí 2019
Jón Örn Berndsen skipulags- og byggingarfulltrúi

TILLAGA AÐ BREYTINGUM Á 
SVÆÐISSKIPULAGI SUÐURNESJA 2008-2024 
Svæðisskipulagsnefnd Suðurnesja auglýsir tillögu 
að breytingu á Svæðisskipulagi Suðurnesja 2008-2024 
ásamt umhverfisskýrslu í samræmi við 27. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010 og 7. gr. laga um 
umhverfismat áætlana nr. 105/2006. 
Breytingartillagan felur í sér eftirfarandi:
- Breytta afmörkun á vatnsverndarsvæði í Reykjanesbæ.
- Uppfærð flugbrautarkerfi Keflavíkurflugvallar.
- Uppfærð vatnsverndarkort fyrir Suðurnesin.
Breytingartillagan ásamt umhverfisskýrslu og 
vatnsverndarkorti fyrir Suðurnesin verður aðgengileg, 
frá 29. júlí til og með 16. september 2019, á 
heimasíðum Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum 
(https://sss.is/blog/svaedisskipulag/) sem og allra 
sveitarfélaga og aðila sem eiga aðild að nefndinni. 
Breytingartillagan verður á ofangreindu tímabili 
jafnframt til sýnis á skrifstofu sambandsins, Skógar-
braut 945, 262 Reykjanesbæ og á skrifstofum 
Reykjanesbæjar, Grindavíkurbæjar, Sveitarfélagsins 
Voga og Suðurnesjabæjar. Einnig verður breytingar-
tillagan til sýnis hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni 7b 
í Reykjavík, á kynningartímanum. 
Skriflegar ábendingar og athugasemdir við tillöguna 
skal senda til skrifstofu SSS, eða á netfangið 
sss@sss.is, eigi síðar en 16. september 2019. 

Samvinnunefnd um svæðisskipulag Suðurnesja
Ólafur Þór Ólafsson, formaður

ÚTBOÐ
Fjölnota íþróttahús á Selfossi, Jarðvinna 

Fyrir hönd Mannvirkja- og umhverfissviðs Árborgar er óskað 
eftir tilboðum í framkvæmdina, Fjölnota íþróttahús á Selfossi, 
jarðvinna. 

Um er að ræða jarðvinnu vegna fyrirhugaðrar framkvæmdar 
á fjölnota íþróttahúsi á lóð ungmennafélagsins UMFS við Engja-
veg, 800 Selfoss. Um er að ræða uppgröft á svæði auk þjöppun 
fyllingar. Með verkinu fylgir lagning og frágangur á jarðvatns-
lögnum, frárennsli og aðveitulögnum fyrir neysluvatn og hita 
sem liggja undir fyrirhuguðum undirstöðum íþróttahúss. 

Jarðvinnu er skipt niður í áfanga og er gert ráð fyrir eftirfarandi 
dagsetningum fyrir skil á hverjum áfanga fyrir sig: 

Áfangi 1: Áfanga skal lokið fyrir 15.11.2019 þannig að bygg-
ingarverktaki geti hafist handa við að slá upp mótum og steypa 
undirstöður. 

Áfangi 2: Áfanga skal lokið fyrir 15.1.2020. 

Áfangi 3: Áfanga skal lokið fyrir 20.5.2020. 

Áfangi 4: Áfanga skal lokið fyrir 15.7.2020 þannig að unnt sé að 
gera hlé á framkvæmdum á meðan unglingalandsmóti UMFÍ fer 
fram. 

Áætluð verklok eru 1.8.2021 þegar verktaki afhendir bygginguna 
til notkunar. 

Nokkrar magntölur: 
- Gröftur á jarðvegsmönum:  4.150 m³ 
- Uppgröftur:  14.400 m3 
- Gröftur fyrir lögnum:  860 lm 
- Fyllingar:  14600 m3 
- Vökvunarkerfi (lagnir):  140 m 
- Frárennslislagnir ( í jörðu):  950 m 

Gert er ráð fyrir að hægt verði að nýta eitthvað af uppgröfnu 
efni á svæðinu sem fyllingarefni. 

Útboðsgögn verða afhent með rafrænum hætti frá og með 
29.7.2019. Senda skal ósk um gögn á tölvupóstfang  
verkis.selfoss@verkis.is með nafni fyrirtækis, heimilisfangi  
og síma. 

Kynningarfundur verður haldinn 6. ágúst kl. 14:00 á 
fyrirhuguðum byggingarstað. 

Tilboðum skal skila inn til Ráðhúss Árborgar, Austurvegi 2, 800 
fyrir kl. 11:00, 16. september 2019, en þá verða þau opnuð að 
viðstöddum fulltrúum verkkaupa og þeim bjóðendum sem 
þess óska.

ÚTBOÐ

 Fjölnota íþróttahús á Selfossi, Byggingarvinna 
Fyrir hönd Mannvirkja- og umhverfissviðs Árborgar er óskað  
eftir tilboðum í framkvæmdina, Fjölnota íþróttahús á Selfossi, 
Byggingarvinna. 

Verkið felur í sér reisingu á fjölnota íþróttahúsi á íþróttasvæði 
UMFS, Engjavegi, 800 Selfoss. Húsið sem um ræðir er stál-
grindarhús á steyptum undirstöðum, flokkað sem hálfupphitað 
hús eða 10 - 18 °C að undanskyldum fylgirýmum við hús sem 
eru fulleinangruð fyrir fullupphitað hús. Aðkoma og aðstaða 
vallarstarfsmanna að húsi er bæði á norður- og suðurhlið, 
sem og snyrtingar, ræsting og sjúkraaðstaða. Snyrtingar eru 
alls 5 í húsinu, þar af 2 með aðgengi fyrir hreyfihamlaða. Út-
veggir íþróttahúss og fylgirýmis eru klæddir með grjótfylltum 
grjótgrindum úr stáli upp í 4 metra hæð. Gaflar íþróttahúss 
eru klæddir með láréttri hvítri bárujárnsklæðningu upp í 4 
metra hæð og mjólkurlituð 3-föld ylplata þar fyrir ofan. Þak er 
klætt með gráum PVC þakdúk og þakkantar með sléttri hvítri 
álklæðningu. 

Framkvæmdatími hefst þegar verkkaupi hefur með formlegum 
hætti tekið tilboði verktaka. 

Áætlað er að verktaki afhendi bygginguna til notkunar þann 
1.8.2021. Sjá nánari lýsingu á áfangaskiptingu verksins í útboðs-
gögnum. 

Nokkrar magntölur: 
- Mót:  6.110 m2 
- Járnbending:  130 tonn 
- Steypa:  1.150 m3 
- Stálvirki:  416 tonn 
- Þakfrágangur íþróttahúss:  6.451 m2 
- Grjótgrindaveggir:  960 m2 
- Yleiningar:  1.286 m2 

Útboðsgögn verða afhent með rafrænum hætti frá og með 
29.7.2019. Senda skal ósk um gögn á tölvupóstfang verkis.sel-
foss@verkis.is með nafni fyrirtækis, heimilisfangi og síma. 

Kynningarfundur verður haldinn 6. ágúst kl. 14:00 á fyrirhug-
uðum byggingarstað. 

Tilboðum skal skila til Ráðhúss Árborgar, Austurvegi 2, 800 
fyrir kl. 11:00, 16. september 2019, en þá verða þau opnuð að 
viðstöddum fulltrúum verkkaupa og þeim bjóðendum sem þess 
óska.

Ertu að leita að sérfræðingi?

hagvangur.is

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá
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ÚTBOÐ 
NÝ ÚTBOÐ Í  
AUGLÝSINGU  
HJÁ KÓPAVOGSBÆ

kopavogur.is

• Vetrarþjónusta göngu- og hjólaleiða  
2019-2022. Helstu vegalengdir:
Svæði A – 31 km
Svæði 1 – 10 km
Svæði 2 – 25 km
Svæði 3 – 23 km
Svæði 4 – 19 km

 
• Vetrarþjónusta stofnleiða 2019-2022.  

Helstu vegalengdir:
Útkallsflokkur 1 – 57 km
Útkallsflokkur 2 – 36 km

Nánari upplýsingar á www.utbodsvefur.is 
sem er sameiginlegur auglýsingavettvangur 
opinberra útboða.

Ósk um útboðsgögn skal senda á póstfangið 
utbod@kopavogur.is

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

ÚTBOÐ
 

Ofanflóðavarnir Patreksfirði – 
Urðir, Hólar og Mýrar 

ÚTBOÐ NR. 21039

Framkvæmdasýsla ríkisins, fyrir hönd Vesturbyggðar og 
Ofanflóðasjóðs, óskar eftir tilboðum í verkið:  Ofanflóðavarnir 
Patreksfirði – Urðir, Hólar og Mýrar. Verkið skal framkvæma 
í samræmi við útboðsgögn eins og þeim er lýst í grein „0.3.1 
Útboðsgögn“.

Verkið felst í gerð snjóflóðavarnargarða ofan við byggðina 
á Patreksfirði.  Í verkinu felst einnig flutningur trjágróðurs, 
mótun yfirborðs skeringa flóðmegin við garða, gerð vinnuvega, 
varanlegra slóða, gangstíga og tröppustíga og áningarstaða, 
gerð drenskurða, táskurða og lagning ræsa, formun vatns-
farvega, jöfnun yfirborðs og frágangur og fleira. Þá felst einnig 
í verkinu að færa hitaveitulögn Orkubús Vestfjarða (OV), 
vatnslögn sveitarfélagsins og strengi í eigu OV og Mílu.

Helstu magntölur: 
Gerð tá- og drenskurða 1.300 m
Mótun lækjarfarvega 1.700 m
Vegræsi 10 stk.
Losun klappar 10.000 m3
Fyllingar 280.000 m3
Uppsetning styrkingarkerfis 10.600 m2
Jöfnun yfirborðs 100.000 m2
Þökulögn 5.000 m2
Hellulögn 200 m2
Grjóthleðslur 350 m2
Gerð göngustíga og vegslóða 4.600 m
Lagning hitaveitu 270 m

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 1. desember 2023.

Nánari upplýsingar og útboðsgögn verða aðgengileg í rafræna 
útboðskerfinu TendSign, á vefslóðinni https://tendsign.is/, frá 
og með mánudeginum 29. júlí. Ekki verður haldinn hefðbundinn 
opnunarfundur. Tilboðum skal skilað rafrænt í útboðskerfinu 
fyrir kl. 14:00, 27. ágúst 2019. 

Fyrirspurnarfrestur er til 19. ágúst 2019

Skilafrestur tilboða (rafrænt í gegnum TendSign) fyrir kl. 14:00, 
27. ágúst 2019
Opnun tilboða (rafrænt) 27. ágúst kl. 14:10.

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Esjumelar – Fyrsti áfangi.  Gatnagerð og  
stofnlagnir, útboð nr. 14617

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

Innkaupadeild

ÚTBOÐ

BJARKARLAND, GATNAGERÐ OG LAGNIR  
1. ÁFANGI 2019 

Fyrir hönd Árborgar er óskað eftir tilboðum í verkið: 

Bjarkarland, gatnagerð og lagnir 1. áfangi 2019 

Verkið felur í sér gatnagerð og lagnavinnu í Bjarkarlandi á Sel-
fossi, þ.e. gröft, fyllingar, burðarlög og malbikun gatna og stíga, 
lagningu stofnlagna og heimæða fráveitu, vatnsveitu, hitaveitu, 
rafveitu og fjarskiptalagna og götulýsingu. 

Helstu magntölur eru: 
- Gröftur 58.100 m³ 
- Fyllingar 65.000 m³ 
- Styrktar- og burðarlag 33.000 m³ 
- Malbik 22.900 m² 
- Frárennslislagnir 4.000 m 
- Vatnslagnir 2.600 m 
- Hitaveitulagnir  2.300 m 
- Fjarskiptalagnir 7.900 m 
- Götuljósastólpar 150 stk. 

Verkið er áfangaskipt þar sem 500 m af götu og botnlöngum skal 
skilað ómalbikuðu 15. mars 2020. Heildarverklok eru 1. júlí 2021. 

Útboðsgögn verða afhent rafrænt frá og með 30. júlí 2019. Senda 
skal ósk um gögn á tölvupóstfang verkis@verkis.is með verk-
efnisheiti, nafni fyrirtækis, heimilisfangi og síma. 

Tilboðum skal skila til Verkís hf., Austurvegi 10, 800 Selfossi fyrir 
kl. 11:00, 28. ágúst 2019, en þá verða þau opnuð að viðstöddum 
fulltrúa verkkaupa og 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.

TIL VERKEFNA Í FERÐAÞJÓNUSTU

Allir sem starfa að eflingu ferðaþjónustu í 
samstarfi landanna þriggja geta sótt um styrki 
til samstarfsverkefna á eftirfarandi sviðum 
ferðaþjónustu:

· Til nýsköpunar- og vöruþróunarverkefna
· Til sameiginlegra markaðssetningarverkefna
· Til þekkingarheimsókna og miðlunar
 gagnkvæmrar reynslu milli ferðaþjónustuaðila
· Til gæða- og umhverfismála innan
 ferðaþjónustunnar

Hámarksstyrkur til verkefnis er 100 þúsund 
danskar krónur, eða að hámarki 50% 
kostnaðar áætlunar.

TIL KYNNIS- OG NÁMSFERÐA

Um er að ræða ferðastyrki til þeirra sem vinna 
að samstarfsverkefnum sem varða tvö af 
löndunum þremur hið minnsta. Hámarksstyrkur 
á hvern einstakling er 1.000 danskar krónur 
vegna ferða milli Íslands og Grænlands annars 
vegar og Íslands og Færeyja hins vegar. Ekki eru
veittir styrkir vegna gistingar og uppihalds.

Sækja má um styrk til kynnis- og námsferða 
eftirtaldra:

·  Skóla
·  Íþróttahópa
·  Tónlistarhópa
·  Annars menningarsamstarfs

Styrkir frá NATA
Samstarf Íslands, Grænlands og Færeyja á sviði ferðamála

www.nata.is nata@industry.fo

NATA er samstarfssamningur ferðamálaráðuneyta í Færeyjum, á Grænlandi og 
á Íslandi. Markmið samningsins er að auka skilvirkni í samstarfi aðila er sinna 
ferðamálum í Færeyjum, á Grænlandi og á Íslandi með því að styrkja, samhæfa og 
tryggja framboð samvinnuverkefna aðildarlandanna á þeim sviðum ferðamála þar 
sem þau eiga einkum sameiginlegra hagsmuna að gæta.

w
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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

Við bjóðum upp á þjónustu á pólsku

Biuro nieruchomości Stakfell działające 
prężnie od 1984 roku jest do Twoich usług. 

Oferujemy między innymi:
  

- Polskojęzyczne doradctwo
- Darmową wycenę Twojej własności
- dziesiątki nieruchomości na liście sprzedaży
- Pomoc w znalezieniu wymarzonego lokum
- Rzetelną asystę prawników i specjalistów

Bliższych informacji w j.polskim udziela 
Sara María, szef do spraw finansów 

pod numerem telefonu: 697-5524 bądź 
sara@stakfell.is Zapraszamy serdecznie!



 

Með þér alla leið 569 7000  Lágmúla 4   www.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 er nútímalegt og afar vel skipulagt borgarhver  þaðan 
sem stutt er í þjónustu og verslanir

Íbúðum er skilað fullbúnum

Sunnusmári 16 – 22 www.201.is

     Verð frá: 35,9 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 28.júlí kl.16:00-16:30

- 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

Atvinnuh. við Völuteig 31 í Mosfellsbæ. 
Húsið er 1.965 fm og stendur á stórri 
afgirtri og aðgangsstýrðri malbikaðri 
lóð. 
Frábær staðsetning á höfuðborgarsv.  
Stór iðnaðarsalur með mikilli lofthæð  
og góðu aðgengi um innkeyrsluhurðir 
en einnig er skrifstofu /starfsmanna-
aðstaða í húsinu. 
Möguleikar á að hólfa húsið niður í 
minni einingar. 
Möguleiki er að leigja með glæsilegt 
sýningar-/ skrifstofurými í aðliggjandi húsi. 
Húsið er laust strax.

Atvinnuhúsnæði til leigu

VILT ÞÚ SELJA
HÚSIÐ ÞITT?

Ritarar, gjaldkerar, 
þjónustufulltrúar

hagvangur.is

Job.is

Job.isGLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

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

Heppuvegur 6, Hornafirði  

Tilboð óskast

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

Eignin er 3.355,6 m2 og þar hefur fram að þessu verið rekið sláturhús svo öll tæki til þess 
háttar reksturs eru því til staðar en húsið getur bæði selst með eða án þess útbúnaðar.  
Eignin er á frábærum stað á Höfn og býður upp á mikla möguleika. 
Nánari upplýsingar veitir Jóna Benný Kristjánsdóttir löggiltur fasteignasali í síma  
869-8650, jona@trausti.is. Tilboð óskast.

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

Þriðjudaginn 30. júlí. Kl. 17:30 til 18:00 
Snorri frá Valhöll verður á staðnum. Sími:  895 2115
snorri@valholl.is

Mánudaginn 29. júlí. Kl. 17:00 til 18:00 
Hákon Svavarsson frá Valfell verður á staðnum.  
Sími:  898 9396. hakon@valfell.is

- FRÁBÆRT VERÐ 
42.700.000 KR. 

- Seljandi er tilbúinn að skoða skipti og rúman greiðslufrest. 
- Seljandi getur veitt seljandalán fyrir hluta kaupverðs. 
- Húsin eru til afhendingar strax!

Nú er tækifærið til að eignast rúmgott sérbýli á einni hæð á mjög hagstæðu verði- 
vaxtalækkun! - sumar og sól framundan.

• Húsin eru á einni hæð, stærð 183,6 fm. 4 svefnherbergi, 2 baðherbergi. 
• Þeim er skilað fullbúnum að utan og rúmlega fokheldum að innan, byggingarstig 4 skv. ÍST 51. 
• Auk þess er búið að einangra útveggi og þak, leggja gólfhitalögn og fullklára húsin að utan.
• Til viðbótar við byggingarstig 4 eru útveggir og loft einangruð, rakarvarnarlag og lagnagrind 

sett á alla útveggi og loft. 

• 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 álklæddu timbri.

AKRANES - AKRALUNDUR 15 – 19

VERÐ AÐEINS 42.700.000 KR.

!GLÆSILEG
RAÐHÚS

Hákon Svavarsson, löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og skipasali

S í ð a n  1 9 9 5

Ingólfur Gissurarson, fasteignasali

Aðeins 

2 hús 

eftir!

OPIÐ 

HÚS

Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is

Glæsilegur fullbúinn búgarður/jörð/nýbýli 
samtals ca 1.100 fm þar af er stórglæsi-
legt nýlegt einbýli á einni hæð, gestahús 
og nýleg útihús, m.a. hesthús,  
reiðskemma, vélageymsla ofl.
Landið er 4 hektarar. Heitt vatn.

Frábær staðsetning, þ.e. aðeins nokkrir 
km frá Selfoss.

Möguleiki er að kaupa allt að  
35 hektara til viðbótar. 
(Fleiri myndir á netinu)

Nánari uppl. gefur Helgi Jón Harðarson sölustj. s. 893-2233 eða helgi@hraunhamar.is

BÚGARÐURINN BYGGÐARHORN 40 VIÐ SELFOSS

Sími 520 7500

Stofnað  
1983

Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

Við mönnum
stöðuna
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OPIÐ HÚS mánudaginn 29. júlí kl. 17:30-18:00

Kleppsvegur 28, íb. 203  105 Rvk 41.900.000

LAUS VIÐ KAUPSAMNING: RÚMGÓÐ OG VEL SKIPULÖGÐ 4RA HERBERGJA ÍBÚÐ 
Á 2. HÆÐ. BAKHLIÐ HÚSSINS ÁLKLÆDD AÐ UTAN. Íbúðin skiptist í rúmgott hol, 
eldhús og stofu með útgengi út á svalir og svefnherbergisálmu með 3 svefnherbergjum 
og baðherbergi m/baðkari. Parket á gólfum nema í eldhúsi og á baðherbergi. 4,4 fm. 
sérgeymsla í kjallara. Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

Herbergi: 4     Stærð:  96,5 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 29. júlí kl. 17.30-18.00

Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á þriðju hæð með stæði í bílageymslu í vönduðu 
lyftuhúsi  í Bryggjuhverfinu í miðbæ Hafnarfjarðar.  Allar innréttingar og efnisval er samræmt 
og gólfefni er flísar og hnotulitað pl.parket. Þvottaherbergi er innan íbúðar og bæði baðkar 
og sturtuklefi á baðherbergi. Örstutt er í alla þjónustu og fallegar gönguleiðir við sjóinn.  
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 104,4 m2

Norðurbakki 5a     220 Hafnarfirði 49.900.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222

Falleg og mjög rúmgóð 3.herb.íbúð á þriðju hæð og stæði í lokaðri bílageymslu í 
góðu lyftuhúsi á þessum eftirsótta stað í borginni. Eignin er skráð 126,6fm og þar 
af er stæði í bílageymslu skráð 24,9fm. Eldhús og stofa samliggjandi, tvö rúmgóð 
svefnherbergi og þvottahús innan íbúðar. Frábær staðsetning þar sem stutt er í alla 
þjónustu. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 126,6 m2

Miðleiti 1     103 Reykjavík 49.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 29. júlí kl. 17:30-18:00

Goðaborgir 8    112 Reykjavík

Falleg og rúmgóð 2ja herb. íbúð á 2. hæð með sérinngangi af svölum. Einstakt 
útsýni til sjávar frá eldhúsi. Svalir í austur frá stofu. Búið er að endurnýja gólfefni  
í herb., stofu og eldhúsi. Endurnýjaðar hvítar innihurðir. Sérmerkt bílastæði. 
Sérgeymsla í sameign ásamt hjóla-og vagnageymslu. 
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 2     Stærð: 67,0 m2      

35.200.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 29. júlí kl. 19:00-19:30

Hæðargarður 34    108 Reykjavík

*Sérinngangur* Innaf forstofu er geymslurými með glugga, hægt að nýta sem 
vinnuherb. Tvö svefnherbergi. Stofa með útgengi út  á verönd með afgirtum garði 
að hluta af sameiginl.garði. Eldhús með borðkrók við glugga. Baðherbergi með 
glugga, baðkar. Sameiginlegt þvottahús með sértengli. Búið er að endurnýja 
skólplagnir. Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 3     Stærð: 81,8 m2      

44.900.000

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 31. júlí kl. 17:00 – 18:00

Drekavellir 24 A    221 Hafnarfirði

Björt og rúmgóð 5 herbergja íbúð á efstu hæð í þriggja hæða fjölbýlishúsi á eftirsóttum 
stað í Hafnarfirði. Íbúðin er vel skipulögð með hita í gólfi, suður svölum og búin vönduðum 
innréttingum og gólfefnum. Íbúðin sjálf skiptist í forstofu, eldhús, stofu, baðherbergi, 
þvottahús, geymslu og fjögur svefnherbergi. Stutt er í skóla, leikskóla og almenna þjónustu. 
Uppl. veitir Ragnar aðstoðarmaður fasteignarsala í gsm: 844 6516 

Herbergi: 5     Stærð: 132,8 m2      

52.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 30. júlí kl. 17:30 – 18:00

Vogatunga 86    270 Mosfellsbær

Fallegt 4 herbergja raðhús á einni  hæð við Vogatungu í Mosfellsbæ. Íbúðin sjálf 
er 137,4 m2, bílskúr er 23,3 m2 og samtals er því eignin 160,7 m2. Húsið skiptist 
í þrjú svefnherbergi, stofu, borðstofu, eldhús, tvö baðherbergi, þvottahús og 
bílskúr með góðu geymslulofti. Stór sólpallur er við eignina með heitum potti og 
geymslum. Upplýsingar veitir Hafliði fasteignasali í gsm: 846 4960

Herbergi: 4     Stærð: 160,7 m2      

69.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 30. júlí 18:00 – 18:30

Berghólar 21    800 Selfoss 44.900.000

Fallegt og vel skipulagt 4ra herbergja raðhús á einni hæð ásamt bílskúr. Innan-
gengt er í skúrinn. Stofa er rúmgóð og tengist eldhúsi í opnu rými, útgengi á 
stóran timbursólpall með skjólveggjum og heitum potti, fallega gróinn garður. 
Eldhús með vandaðri innréttingu, baðherbergi með sturtu og baðkari, svefn-
herbergi eru 3 öll rúmgóð. Uppl. veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 145,3 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 29. júlí 17:30 – 18:00

Ásgarður 63    108 Reykjavík 58.900.000

Fallegt og mikið endurnýjað raðhús á 3 hæðum ásamt sérmerktu stæði á bílaplani. Á 
aðalhæð er forstofa, eldhús með vandaðri innréttingu og stofa með útgengi í garðinn, á 
efri hæð eru 2 svefnherbergi, flísalagt baðherbergi og sjónvarpsstofa, í kjallara eru tvö 
svefnherbergi, flísalagt baðherbergi og þvottahús. Húsið stendur efst í götu neðan við 
Réttarholtsskóla. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 109,3 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 29. júlí kl. 18:30 – 19:00

Hraunbær 138    110 Reykjavík 36.900.000

Mjög góð 4 herbergja endaíbúð á jarðhæð. Íbúðin skiptist í forstofuhol með 
fataskáp, eldhús með ljósri viðarinnréttingu og borðkrók,  rúmgóða stofu og 
borðstofu með útgengi á v-svalir 3 svefnherbergi og flísalagt baðherbergi með 
góðri innréttingu. Húsið lítur vel út og nýlega farið í gegnum endurbætur, sameign 
er snyrtileg. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 94,5 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222

Suðurhús 13    112 Reykjavík 125.000.000

Glæsilegt og vandað einbýlishús með tvöföldum bílskúr á besta 
stað í Húsahverfi. Húsið er á jaðarlóð með frábæru útsýni og 
óbyggt svæði er við bakhlið hússins. Svefnherbergi eru 4 og þar 
af er hjónasvíta með fataherbergi og baðherbergi. Saunaklefi er 
innaf aðalbaðherbergi. Aðkoman er falleg með hellulögðu stóru 
bílaplani fallegri lýsingu og gróðri. Frábær staðsetning þar sem 
skóli, leikskóli, íþróttaaðstaða, sundlaug og falleg náttúra er allt í 
göngufæri.  

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 7     Stærð: 350,2 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 30. júlí kl: 17:30 -18:00

Starhagi 10    107 Reykjavík 76.900.000

Glæsileg 105,2fm 5 herbergja miðhæð ásamt 24,1fm bílskúr, 
samtals: 129,3fm. 

Eignin er mikið endurnýjuð. Tvennar svalir. 

Eignin skiptist í: forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, 3 herbergi, 
baðherbergi, geymslu og bílskúr sem búið er að breyta í íbúð. 

Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Stærð: 129,3 m2      

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S.820-2222

Sjarmerandi og falleg 4ra herb útsýnisíbúð í góðu lyftuhúsi í Bryggjuhverfi Reykjavíkur. 
Íbúðin er á 3ju hæð,björt og falleg með gólfsíðum gluggum, mikilli lofthæð að hluta, 3 
góðum svefnherb, þvottahúsi innan íbúðar og samliggjandi stofu og eldhúsi. Góð stað-
setning þar sem örstutt er í fallegar gönguleiðir við voginn og frábært útsýni frá íbúð m.a að 
smábátahöfninni. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 110,5 m2

Naustabryggja 57     110 Reykjavík 47.900.000

520 9595
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Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Fasteignasali

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

837 8889

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Helgi
Fasteignasali

780 2700

Hólmgeir
Lögmaður

520 9595

Hafliði
Fasteignasali

846 4960

Ragnar
Sölufulltrúi

844 6516

Jón Gunnar
Fasteignasali

848 7099

Hrönn
Fasteignasali

692 3344

Lilja
Fasteignasali

663 0464

Garðar
Fasteignasali

899 8811

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali


