
Aðstoðarforstjóri 
Landsvirkjunar

Landsvirkjun hvetur 
konur jafnt sem karla  
til að sækja um starfið.

Sótt er um starfið hjá Hagvangi, nánari upplýsingar veitir  
Katrín S. Óladóttir, (katrin@hagvangur.is). Umsóknarfrestur  
er til og með 31. ágúst 2019.

Starf aðstoðarforstjóra Landsvirkjunar er laust 
til umsóknar. Þetta krefjandi starf felur í sér 
einstakt tækifæri til að taka þátt í stjórnun og 
framtíðarstefnumótun eins mikilvægasta inn-
viðafyrirtækis landsins.

Helstu verkefni:
• Stjórnun og rekstur, skv. nánari ákvörðun forstjóra
• Seta í framkvæmdastjórn Landsvirkjunar
• Þátttaka og stjórn ýmissa innri umbótaverkefna
• Koma fram fyrir hönd Landsvirkjunar út á við
• Samskipti við opinbera stjórnsýslu
• Samskipti við hagsmunaaðila
• Staðgengill forstjóra Landsvirkjunar
• Undirbúningur stjórnarfunda

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólagráða sem nýtist í starfi
• Meistaragráða nauðsynleg
• Víðtæk stjórnunarreynsla
• Leiðtogahæfileikar
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
• Lipurð í samskiptum og hæfni til sjálfstæðra  

og skipulagðra vinnubragða

www.landsvirkjun.is

Job.isMest lesna atvinnublað Íslands*
Atvinnublaðið

Sölufulltrúar: Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 550 5625, Viðar Ingi Pétursson, vip@frettabladid.is 550 5626
*Neyslukönnun Gallups 2018, allt land, 18-80 ára



Sérfræðingur í jarðtækni

Capacent — leiðir til árangurs

Vegagerðin er ríkisstofnun 
sem vinnur að öruggum 
og greiðum samgöngum í 
þágu samfélagsins. Hlutverk 
hennar er að þróa og annast 
samgöngukerfi, á sjó og landi, 
á sem hagkvæmastan hátt 
með þarfir samfélagsins að 
leiðarljósi. Meginmarkmið 
stofnunarinnar eru öruggar 
og greiðar samgöngur á 
sjó og landi, hagkvæm 
uppbygging og rekstur 
samgöngukerfisins í sátt við 
umhverfið, skilvirk og vel 
skipulögð starfsemi og ábyrgt, 
hæft og ánægt starfsfólk. 
Gildi Vegagerðarinnar 
eru Fagmennska-Öryggi-
Framsýni. 
 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/14198 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólapróf í verkfræði eða tæknifræði, kostur á sviði 
jarðtækni eða jarðverkfræði.
Reynsla af verkefnastjórnun.
Færni í mannlegum samskiptum og hæfni til að taka þátt í 
teymisvinnu.
Lausnamiðuð hugsun og færni til að fylgja málum eftir.

·

·
·

·

·

·
·

·

·

Umsóknarfrestur

9. september  

Starfssvið:
Fagleg umsjón með borvagni og öðrum tækjum vegna 
jarðtæknilegra rannsókna.
Fagleg umsjón með fallóðsmælingum og veggreini. 
Jarðtæknileg ráðgjöf vegna hönnunar vega og grundunar 
brúa.
Gerð leiðbeininga um burðarþolshönnun vega og 
jarðtæknilegar rannsóknir.
Þátttaka í föstum nefndum á starfssviðinu.

Vegagerðin leitar að sérfræðingi á sviði jarðtækni til starfa á hönnunardeild. Viðkomandi þarf að hafa áhuga og reynslu af 
að takast á við fjölbreytt og krefjandi verkefni á sviði jarðtæknilegra rannsókna og burðarþolshönnunar vega.

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja.
Hjá félaginu starfa um 3.500 manns í 25 löndum.
Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki. WWW.OSSUR.COM

Össur leitar að einstaklingi í starf Global Trainer, sem er nýtt starf innan fyrirtækisins, og mun bera ábyrgð á undirbúningi og 

þjálfun nýrra kerfa innan Sölu- og Markaðssviðs Össurar. Global Trainer mun starfa náið með þverfaglegu teymi sérfræðinga 

innan Össurar, sem vinnur nú að innleiðingu á CRM kerfi (Salesforce) fyrir allar starfsstöðvar okkar, en fyrsta verkefnið verður að 

halda utan um þjálfun á CRM kerfinu. Viðkomandi þarf að gera ráð fyrir allt að 40% ferðalögum í starfi.

Ef þú hefur unnið við þjálfun eða sem kennari í viðskiptaumhverfi, ert metnaðarfullur og jákvæður – og hefur gaman að því að 

vinna með fólki með mismunandi bakgrunn, gæti þetta verið tækifærið fyrir þig. 

Fjármálasvið Össurar leitar að framúrskarandi einstaklingi í uppgjörsteymi félagsins sem starfar í alþjóðlegu rekstrarumhverfi. 

Uppgjörsteymið útbýr samstæðuuppgjör Össurar og ber ábyrgð á að útvega stjórnendum og öðrum áreiðanleg fjárhagsleg gögn. 

Teymið vinnur einnig að því að samræma og bæta fjárhagsferla og innra eftirlit félagsins.

HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Reynsla af kennslu, námskeiðahaldi og þjálfun (helst í 

viðskiptaumhverfi)

• Leiðtogahæfni 

• Reynsla af breytingastjórnun er kostur

• Reynsla af sölustörfum er kostur

• Þekking á Salesforce eða öðru CRM kerfi

• Góð tök á að halda fyrirlestra

• Hæfni í mannlegum samskiptum og stjórnun 

hagsmunaaðila 

• Mjög góð enskukunnátta

• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

HÆFNISKRÖFUR
• Viðskiptafræðingur af reikningshaldssviði

• A.m.k. 5 ára starfsreynsla

• Reynsla af endurskoðunarstofu kostur

• Reynsla af ársreikningagerð og greiningum

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Mjög góð enskukunnátta

• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Global Trainer

Financial Controller

Umsóknarfrestur er til og með 26. ágúst 2019.

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

For English version please see the above webpage.

Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300. 

STARFSSVIÐ
• Útbúa þjálfunaráætlun 

• Þróa og viðhalda þjálfunarefni 

• Breytingastjórnun

• Meta þjálfunarþörf fyrir viðkomandi starfsstöð

• Leiða þjálfun sölufólks í samstarfi við sölustjóra á hverju svæði 

• Meta árangur þjálfunar í samstarfi við sölustjóra 

• Eftirfylgni þjálfunar og viðbótarþjálfun fyrir einstaklinga

• Náin samvinna með tölvudeild, viðskiptagreini og 

viðskiptaeiningum varðandi yfirfærslu á notendakröfum,  

ferlum ofl. 

• Undirbúningur, aðstoð og þátttaka í stefnumótandi verkefnum

• Stuðningur við innleiðingu stefnumótandi verkefna 

STARFSSVIÐ
• Taka þátt í gerð samstæðuuppgjörs Össurar

• Vinna að lausn ýmissa fyrirspurna tengdum bókhaldi og 

uppgjörum

• Tryggja áreiðanleika gagna innanhúss sem utan

• Aðstoða önnur svið með fjárhagsupplýsingar

• Aðstoða við innra eftirlit
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FRAMKVÆMDASTJÓRI

Ölgerðin leitar að öflugum leiðtoga ti l að stýra 
fjármála- og mannauðssviði samstæðunnar sem 
samanstendur af fasteignafélagi, heildversluninni 
Danól ásamt móðurfélagi. Viðkomandi þarf að búa 
yfir miklu frumkvæði og sjálfstæðum vinnubrögð-
um ásamt leiðtogahæfni.

Undir sviðið falla bókhald, f járreiður, upplýsingatækni, 
mannauðsmál og umbóta- og ferlamál.  Starfið er bæði 
umfangsmikið og krefjandi og hentar einstaklingi sem býr 
yfir færni á sviði f jármálastjórnunar, upplýsingatækni og 
samskipta. Framkvæmdastjóri f jármála- og mannauðssviðs 
er hluti af framkvæmdastjórn, vinnur náið með forstjóra 
og framkvæmdastjórn að því að framfylgja stefnu og að ná 
rekstrarmarkmiðum félagsins.

fjármála- og mannauðssviðs

olgerdin.is

Sótt er um starfið á ráðningasíðu Capacent og þar má einnig 
finna nánari upplýsingar um starfssvið og hæfniskröfur: 
www.capacent.is

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

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferi lskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 25. ágúst 2019. 

ÖLGERÐIN er stofnuð árið 1913, er í dag eitt stærsta 
fyrirtækið á sínu sviði og velti á síðasta ári um 25 millj-
örðum króna. Hjá Ölgerðinni og dótturfyrirtækinu Danól 
starfa um 400 manns.  

ÖLGERÐIN framleiðir, flytur inn, dreifir og selur matvæli 
og drykkjarvörur af ýmsum toga. Danól selur mat- og 
sérvöru í fremstu röð og er skipt í þrjár einingar, mat-
vara, snyrti- og sérvara auk stóreldhús og kaffikerfa. 
Stöðugt er leitað nýrra leiða til að efla starfsemina og 
ná fram meiri framleiðni með því að gera hlutina betur 
og fyrr en aðrir. Mikil áhersla er lögð á samfélagsábyrgð 
og hagkvæman rekstur. Þetta er gert til hagsbóta fyrir 
viðskiptavini okkar, neytendur, starfsfólk og eigendur.

Veghönnun

Capacent — leiðir til árangurs

Vegagerðin er ríkisstofnun 
sem vinnur að öruggum 
og greiðum samgöngum í 
þágu samfélagsins. Hlutverk 
hennar er að þróa og annast 
samgöngukerfi, á sjó og landi, 
á sem hagkvæmastan hátt 
með þarfir samfélagsins að 
leiðarljósi. Meginmarkmið 
stofnunarinnar eru öruggar 
og greiðar samgöngur á 
sjó og landi, hagkvæm 
uppbygging og rekstur 
samgöngukerfisins í sátt við 
umhverfið, skilvirk og vel 
skipulögð starfsemi og ábyrgt, 
hæft og ánægt starfsfólk. 
Gildi Vegagerðarinnar 
eru Fagmennska-Öryggi-
Framsýni. 
 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/14199 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólapróf í byggingarverkfræði eða 
byggingatæknifræði.
Reynsla af sambærilegum verkefnum er kostur.
Reynsla af verkefnastjórnun er kostur.
Þekking og reynsla í notkun teikni- og hönnunarforrita.
Þekking og reynsla í notkun Microstation og Inroads er 
kostur.
Færni í mannlegum samskiptum og hæfni til að taka þátt í 
teymisvinnu. 

·

·
·
·
·

·

·
·
·

·

·

Umsóknarfrestur

2. september  

Starfssvið:
Hönnun vega og þátttaka í uppbyggingu vegakerfis.
Verkefnastjórn hönnunar og umferðaröryggisrýni.
Umsjón og þátttaka í þróun veghönnunarkerfa 
Vegagerðarinnar. 
Þátttaka í rannsóknarverkefnum tengdum 
umferðarmannvirkjum. 
Önnur tilfallandi verkefni. 

Vegagerðin leitar að byggingarverkfræðingi eða byggingartæknifræðingi til starfa á hönnunardeild sem hefur áhuga á að 
takast á við fjölbreytt og krefjandi verkefni allt frá frumstigum hönnunar til framkvæmda. 
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Reynslubolti óskast
Mæla og notendaþjónusta OR hefur það hlutverk að hafa umsjón með 
heimlagnarferli frá umsókn til áhleypingar og veitir fjölbreytta ráðgjöf til 
rafverktaka, hönnuða og húseigenda.

Við leitum að þjónustufulltrúa í rafmagni sem mun taka þátt í verkefnum 
teymisins ásamt því að aðstoða við að tryggja gott flæði og forgangsraða í 
samráði við hópstjóra og umsjónarmann rafmagnsþjónustu. 

Ef þú hefur reynslu af faginu, góða skipulagsfærni og býrð yfir nákvæmni 
og þjónustulund viljum við fá umsókn frá þér. Hluti af starfinu felst í 
spennusetningum, tengingum og mælavinna og er því gerð krafa um 
sveinspróf í rafvirkjun. Próf í rafmagnsiðnfræði eða meistararéttindi í 
rafmagni er mikill kostur.
 

Sótt er um starfið á ráðningarvef OR, starf.or.is, þar sem nánari 
upplýsingar er að finna. 

Umsóknarfrestur er til og með 1. september 2019. 
Við hvetjum öll kyn til að sækja um starfið.

OR er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks með mikla þekkingu. 
Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu röð hvað snertir öryggi, jafnrétti, 
vinnuumhverfi og möguleika til að samræma vinnu og einkalíf.

Við leitum að þjónustufulltrúa í rafmagni

RÁÐGJAFI  
Í LAUNALAUSNUM

HÆFNISKRÖFUR:
• Minnst þriggja ára reynsla af launavinnslu og launabókhaldi er skilyrði 

• Þekking á Kjarna, SAP eða öðrum sambærilegum launakerfum

• Góð greiningarhæfni og geta til að leysa úr flóknum úrlausnarefnum

• Nákvæm og öguð vinnubrögð

• Góð almenn tæknikunnátta og færni á Excel

• Skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi

• Góð samskiptahæfni og mikil þjónustulund

HELSTU VERKEFNI: 
• Innleiðing á launalausnum Origo hjá nýjum viðskiptavinum

• Ráðgjöf og þjónusta til núverandi viðskiptavina 

• Þátttaka í þróun og útfærslu á nýjum lausnum

Viðskiptalausnir Origo leita að lausnamiðuðum einstaklingi með 
reynslu á sviði launamála sem hefur metnað og hæfni til að taka 
þátt í að gera okkar frábæru launalausnir enn betri.

Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um starfið.

Sótt er um starfið á vef Origo. Umsóknarfrestur er til og með 25. ágúst 2019.

Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og 
þeim svarað. Nánari upplýsingar veita sérfræðingar á mannauðssviði Origo, 
mannaudur@origo.is.

Origo er þjónustufyrirtæki í upplýsingatækni sem hjálpar viðskiptavinum að ná samkeppnisforskoti með sérsniðnum lausnum.  
Gildin okkar eru þjónustuframsýn, samsterk og fagdjörf.
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hagvangur.is

Upplýsingar veitir: 
Inga Steinunn Arnardóttir    
inga@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 27. 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.

SÉRFRÆÐINGUR Á KJARASVIÐI  
Sameyki – stéttarfélag í almannaþjónustu óskar eftir að ráða sérfræðing á kjarasvið. Leitað er að öflugum og 
framsæknum einstaklingi sem hefur áhuga á kjara- og réttindamálum launafólks.

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, s.s. hagfræði, 

vinnumarkaðsfræði, viðskipta- eða verkfræði

• Greiningarhæfni og gott vald á úrvinnslu og 
framsetningu upplýsinga

• Leikni í að vinna og setja fram upplýsingar úr 
gagnagrunnum og upplýsingabrunnum

• Víðtæk reynsla af tölfræði- og greiningarvinnu og 
notkun töflureikna

• Áhugi og reynsla/þekking á kjara- og 
vinnumarkaðsmálum

• Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt

• Hvetjandi í hópastarfi

• Góð samskipta- og samstarfshæfni

• Góð íslenskukunnátta og færni í textagerð

Helstu verkefni
• Vinna að kjaramálum, stofnanasamningum og 

starfsmati

• Tölfræðigreiningar og upplýsingaöflun er varða 
kjaratengd málefni

• Uppsetning gagnagrunna í tengslum við 
samninga

• Vinna að kjara- og launakönnunum félagsins

• Aðstoð við félagsmenn er varðar kjör og réttindi

• Kennsla og fræðsla varðandi kjaramál

• Vinna við félags- og gagnakerfi Sameykis

• Önnur verkefni skv. ákvörðun framkvæmdastjóra

Sameyki er stéttarfélag í almannaþjónustu og er félagssvæði þess allt landið. 
Félagsmenn eru um 11.000 og er Sameyki stærsta félagið innan BSRB. Helstu 
verkefni félagsins eru að bæta kjör félagsmanna og verja réttindi þeirra. Einnig vinnur 
félagið að réttinda- og kjaramálum á vettvangi BSRB og er í samstarfi um ýmis mál við 
systurfélög innan bandalagsins.

hagvangur.is

Upplýsingar veita: 
Katrín S. Óladóttir, framkvæmdastjóri Hagvangs 
katrin@hagvangur.is  

Bergþóra Þorkelsdóttir, forstjóri Vegagerðarinnar 
bergthora.thorkelsdottir@vegagerdin.is  

Sigurbjörg J. Narby Helgadóttir, mannauðsstjóri 
Vegagerðarinnar, sigurbjorg.helgadottir@vegagerdin.is
eða í síma 522 1000. 

Umsóknarfrestur er til og með 2. september 2019.  
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf 
þar sem fram kemur rökstuðningur um hæfi til að 
gegna umræddu starfi. 

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og 
viðkomandi stéttarfélags.

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

FRAMKVÆMDASTJÓRI NÝS ÞJÓNUSTUSVIÐS

Stöðugar umbætur þjónustunnar með 
tækniþróun og markvissri endurskoðun 
verklags verða ekki hvað síst áskorun fyrir 
nýjan framkvæmdastjóra. Framundan 
eru stór verkefni við þróun þjónustu og 
upplýsingagjafar.

Um er að ræða áhugavert og spennandi 
starf þar sem viðkomandi gefst tækifæri til 
að þróa nýtt svið þjónustu á tímum mikilla 
tæknibreytinga og stafrænna umbreytinga,  
innleiða nýja ferla og hagnýta upplýsinga-
tækni við innri og ytri þjónustu 
Vegagerðarinnar. 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, 

framhaldsmenntun æskileg

• Stjórnunarreynsla

• Farsæl og árangursrík reynsla af rekstri 

• Haldgóð þekking á fjármálum

• Reynsla af þjónustustýringu og 
upplýsingamiðlun 

• Reynsla og þekking á stafrænum lausnum 

• Reynsla af þróun og innleiðingu nýrra ferla 

• Framúrskarandi samskiptafærni og rík 
þjónustulund

• Frumkvæði, metnaður og árangursdrifni

• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

• Góð kunnátta í talaðri og ritaðri íslensku og 
ensku

Vegagerðin er þjónustumiðuð stofnun sem nýtir tækniþekkingu til umferðarstýringar og 
bætts samgönguöryggis á sjó og landi. 

Starfsemi Þjónustusviðs Vegagerðarinnar tekur til þjónustu við vegakerfið allt árið og 
upplýsingamiðlunar til veg- og sjófarenda. 

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum. 

Við leitum að framkvæmdastjóra til að leiða öflugt starf á nýju Þjónustusviði Vegagerðarinnar. Starfsstöðin er í 
Reykjavík. Starfið heyrir beint undir forstjóra og framkvæmdastjórinn tekur sæti í yfirstjórn Vegagerðarinnar.
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Helstu verkefni eru:
•  Að skipuleggja og stjórna starfsemi Jarðhitaskólans, og vera orkumálastjóra       

   og stjórn skólans til ráðgjafar í samræmi við samstarfssamning Íslands við þá 

   alþjóðlegu stofnun, sem skólinn verður tengdur í framtíðinni.

•  Að vinna með systurstofnunum sínum á Íslandi (Sjávarútvegsskólanum, 

    Landgræðsluskólanum og Jafnréttisskólanum), og styðja við myndun og 

    starfsemi þeirrar stofnunar, sem er ætlað að verða sameiginlegur tengiliður 

    skólanna á Íslandi við þessa alþjóðlegu stofnun og utanríkisráðuneytið.

•  Að bera ábyrgð á vali nemenda í jarðhitafræðum frá þróunarlöndum, 

    í 6-mánaða þjálfun eða akademískt nám á Íslandi, og jafnframt efla eða 

    koma á laggirnar samvinnu við viðeigandi stofnanir eða samstarfsaðila 

    í þessum löndum.

•  Að bera ábyrgð á námskeiðum eða ráðstefnum sem skólinn stendur fyrir 

    eða styður og haldin eru erlendis.

•  Að tryggja akademíska og hágæða stjórnun á starfsemi skólans, ekki síst 

    í kennslu, þjálfun og ritgerðarvinnu nemenda.

•  Að vera ábyrgur fyrir skipulagningu, fjárhagsáætlun og rekstri skólans.

Upplýsingar um Jarðhitaskólann má finna á vefsíðu hans (www.unugtp.is). 

Frekari upplýsingar veita orkumálastjóri og stjórnarformaður Jarðhitaskólans, 

Dr. Guðni A. Jóhannesson, eða núverandi forstöðumaður, Lúðvík S. Georgsson.

Grunnhæfniskröfur:
•  Doktors- eða meistaragráða í jarðvísindum eða verkfræði.

•  Umtalsverð reynsla af jarðhitarannsóknum eða við þróun jarðhitanýtingar.

•  Reynsla í kennslu og leiðbeiningarstörfum nemenda á háskólastigi.

•  Góð kunnátta í enskri tungu, en starfsemi skólans fer að mestu fram á ensku.

•  Reynsla af störfum á alþjóða vettvangi.

•  Hæfni í mannlegum samskiptum.

Laun greiðast samkvæmt samningi milli fjármálaráðuneytis og viðeigandi 

stéttarfélags.  Skrifleg umsókn ásamt fylgiskjölum skal berast Orkustofnun, 

Grensásvegi 9, 108 Reykjavík, eða á tölvupóstfangið ods@os.is, eigi síðar en 

2. september, 2019.

    Orkumálastjóri

Forstöðumaður
Jarðhitaskólans
Orkustofnun auglýsir stöðu forstöðumanns 
Jarðhitaskólans (JHS) lausa til umsóknar.

Orkugarður
Grensásvegi 9
108 Reykjavík

www.os.is

Jarðhitaskólinn hefur almennt 

gengið undir nafninu Jarðhitaskóli Háskóla 

Sameinuðu þjóðanna, og starfar undir því 

heiti til ársloka 2019.  Frá upphafi árs 2020 

er gert ráð fyrir tengslum og samvinnu við 

aðra alþjóðlega stofnun.

Nýtt fólk  

Tilkynningar um nýtt fólk Atvinnublað Fréttablaðsins 
kemur út á laugardögum í viku hverri. Umsjónarmaður 
blaðsins er Hrannar Helgason. Blaðið birtir valdar 
greinar um ráðningu nýrra starfsmanna. Sendið til-
kynningar ásamt mynd af viðkomandi á netfangið: 
nyttfolk@frettabladid.is

Kristinn Haukur Guðnason 
til Fréttablaðsins

Skúli Valberg nýr fram-
kvæmdastjóri Kolibri

Kristinn Haukur Guðnason hefur 
verið ráðinn sem blaðamaður 
hjá Fréttablaðinu og hóf störf 

þann 1. júlí. Hann skrifar bæði í 
fréttahluta blaðsins og helgarefni.

Síðastliðin tvö ár hefur Kristinn 
starfað sem blaðamaður hjá DV. 
Frá haustinu 2018 var hann frétta-
stjóri helgarblaðsins. Þar áður var 
Kristinn pistlahöfundur hjá Kjarn-
anum frá stofnun miðilsins árið 2013.

Kristinn er 38 ára gamall og sagnfræðingur að mennt. 
Nam hann miðaldasögu við Háskóla Íslands og Edinborg-
arháskóla. Eru það einkum hinar myrku hliðar sögunnar 
þar sem áhuginn liggur.

Kristinn er búsettur í Hafnarfirði, er giftur og á tvær 
dætur. Hann er mikill grúskari og ólæknanlegur nörd. 
Áhugamálin eru borðspil, kvikmyndir, tónlist, íþróttir, 
stjórnmál, þjóðfélagsmál og saga. Kristinn er mikill dýra-
vinur og hafa þau ófá dvalið á heimilinu, úr hinum ýmsu 
ættkvíslum fánunnar.

Skúli Valberg Ólafsson, núverandi 
formaður stjórnar Kolibri, hefur 
verið ráðinn framkvæmda-

stjóri félagsins. Hann tekur við 
starfinu 1. september nk.

Skúli býr yfir mikilli reynslu af 
störfum í upplýsingatækni, fjármál-
um og nýsköpun. Hann hefur meðal 
annars starfað sem stjórnandi hjá EJS, 
Oz.Com, Straumi-Burðarási, Raiffeisen 
Bank í Austurríki, Beringer Finance og Festu – miðstöð um 
samfélagsábyrgð. Þá hefur Skúli verið ráðgjafi fjölda fyrir-
tækja í breytingarferlum, fjármögnun og nýsköpun. 

Skúli hefur setið í stjórnum fjölda fyrirtækja, bæði á 
Íslandi og erlendis, og má þar nefna CCP, Opin Kerfi Group, 
Klakka, Símann, Skipti, Florealis og RIFF. 

Skúli er með gráðu í iðnaðar- og kerfisverkfræði frá Uni-
versity of Florida og MBA-gráðu frá Háskólanum í Reykja-
vík. Þá leggur hann stund á framhaldsnám í stafrænum 
viðskiptum. 

Kolibri er hugbúnaðar- og ráðgjafarfyrirtæki sem hand-
leiðir og þjálfar fyrirtæki og stofnanir í þróun og innleið-
ingu á stafrænum lausnum með framsæknum aðferðum og 
inngripum í rekstur og ferla. Hjá Kolibri starfa 30 manns. 

Eggert til Samstarfs- 
vettvangs um loftslagsmál

Eggert Benedikt Guðmundsson 
hefur verið ráðinn forstöðu-
maður Samstarfsvettvangs 

stjórnvalda og atvinnulífs um 
loftslagsmál og grænar lausnir. 

Starfsferill Eggerts nær til 
stóriðju, sjávarútvegs, hátækni, 
verslunar, og menningarstarfsemi.

Eggert stýrði um 10 ára skeið 
tveimur af stærstu fyrirtækjum lands-
ins, N1 hf. frá árinu 2012 til 2015 og HB Granda hf. frá 
árinu 2005 til 2012. Nú síðast gegndi hann forstjórastöðu 
fyrir nýsköpunarfyrirtækið eTactica sem starfar á sviði 
raforkueftirlitskerfa.

Eggert hefur verið formaður stjórnar Borgarleikhússins 
frá árinu 2017 og stjórnarformaður Hótel Holts frá árinu 
2015. Þá hefur hann setið í stjórn Viðskiptaráðs Íslands 
frá árinu 2010, þar af varaformaður frá árinu 2010 til 2014. 
Hann var stjórnarmaður Íslandsstofu á árunum 2010 til 
2013 og Háskólans í Reykjavík á árunum 2006-2010.

Eggert er rafmagnsverkfræðingur að mennt frá Háskól-
anum í Karlsruhe í Þýskalandi. Hann lauk MBA-gráðu frá 
IESE-viðskiptaskóla Háskólans í Navarra 1997 og AMP-
gráðu frá sama skóla 2012.
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Helstu verkefni:
– Dagleg stýring starfsmanna og undirverktaka
– Innri úttektir á gæðum vinnu eigin starfsmanna 

og undirverktaka
–  Efnisinnkaup
–  Samskipti við verkkaupa og undirverktaka
–  Framfylgja verk- og kostnaðaráætlunum

í samráði við verkefnastjóra

JÁVERK er 27 ára öflugt og metnaðarfullt verktakafyrirtæki.
Starfsmenn eru um 120 og verkefnastaða fyrirtækisins er
mjög traust næstu árin. JÁVERK leggur áherslu á umhverfis-
mál, öryggi og gæði. JÁVERK er eina verktakafyrirtækið í flokki 
stórra fyrirtækja sem hefur fengið viðurkenningu Creditinfo 
sem „Framúrskarandi fyrirtæki“ öll síðustu 5 ár.

JÁVERK
Gagnheiði 28
800 Selfoss
Sími 480 1700
javerk@javerk.is
www.javerk.is

Verkstjóri/Byggingastjóri

Starfsmannastefna fyrirtækisins er að aðbúnaður og 
starfsumhverfi sé með því besta sem þekkist. Starfsandi 
er frábær og starfsmannafélagið mjög virkt og stendur 
fyrir margskonar skemmtunum og ferðalögum.  Starfs-
mannavelta er lítil.

Hæfniskröfur:
– Sveinspróf í iðngrein er skilyrði
– Meistararéttindi og byggingastjóraréttindi eru kostur
– Reynsla af stjórn byggingarverkefna
– Sjálfstæði í vinnubrögðum
– Frumkvæði, áræðni og metnaður
– Hæfni í mannlegum samskiptum

Vegna vaxandi verkefna og traustrar verkefnastöðu næstu árin óskum við eftir að ráða reyndan
verkstjóra til starfa við daglega stjórn á verkstað í framkvæmdum á höfuðborgarsvæðinu.

Umsóknir og fyrirspurnir sendist á póstfangið gylfi@javerk.is fyrir 25. ágúst.
Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

S TA R F S S T Ö Ð :
E G I L S S TAÐ I R

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

U M S Ó K N A R F R E S T U R :
1 .  S E P T E M B E R

Umdæmisstjóri sér um daglegan rekstur  
Egilsstaðaflugvallar og annara flugvalla  
í umdæmi IV. Hefur umsjón með áætlanagerð, 
mönnun og búnaði. Ber ábyrgð á virkni gæða-  
og öryggisstjórnunarkerfis.  Hann er leiðandi  
í uppbyggingu og þróun á þjónustu og markaðs-
setningu Isavia á svæðinu og tekur þátt í gerð 
markmiða og mælikvarða.

Nánari upplýsingar veitir Sigrún Björk  
Jakobsdóttir, framkvæmdastjóri flugvallasviðs, 
sigrun.jakobsdottir@isavia.is 

Hæfniskröfur
• Háskólapróf eða sambærileg menntun  
 sem nýtist í starfi
• Reynsla af rekstri og stjórnunarstörfum
• Reynsla af verkefnastjórnun og áætlanagerð
• Þekking á öryggis- og gæðastjórnunarkerfum
• Hæfni í samskiptum og lausn ágreiningsmála

U M D Æ M I S S T J Ó R I  Á  E G I L S S T Ö Ð U M

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

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

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



Vesturvör 32 - 200 Kópavogur

Íslyft ehf er sérhæft fyrirtæki í sölu og þjónustu á lyfurum og dráttarvélum. 
Íslyft ehf hefur haft mesta markaðshlutdeild í sölu á lyfturum sl. 25 ár.

Við leitum að rafvirkjum,  
vélvirkjum og aðstoðarmönnum

Vegna aukinna verkefna viljum við bæta við rafvirkjum,  
vélvirkjum og aðstoðarmönnum á verkstæði okkar.

Íslyft & Steinbock þjónustan er búin að vera starfandi 
síðan 1972. Íslyft hefur verið markaðsleiðandi í sölu á Linde 
lyfturum og vöruhúsatækjum síðastliðin 20 ár.
Íslyft er m.a. með umboð fyrir Linde, John Deere, Avant, 
Merlo og Combilift.

Íslyft er öruggur og skemmtilegur vinnustaður og hvetjum 
við þig til að sækja um.

Umsóknir sendist á netfangið islyft@islyft.is
Framtíðarstarf hjá öruggu fyrirtæki.

Óskar eftir blikksmiðum  
eða vönum mönnum í Blikksmíðavinnu,  

einnig aðstoðarmönnum. 
 

Upplýsingar í síma: 893 4640 eða  
blikksmidi@simnet.is

Blikksmíði ehf

Félagsþjónusta Seltjarnarnesbæjar óskar eftir að ráða starfsfólk á Sæbraut sem er íbúðarkjarni fyrir fatlað fólk.
Um vaktavinnu er að ræða, þar sem unnið er á dag- kvöld- og helgarvöktum.
Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf fljótlega.

Helstu verkefni
eru að veita íbúum hvatningu og stuðning við daglegar athafnir, samfélagslegrar þátttöku og almennrar virkni.

Menntun, reynsla og hæfni:

• Góð almenn menntun.

• Sveigjanleiki og hæfni í mannlegum samskiptum.

• Frumkvæði, jákvæðni og sjálfstæð vinnubrögð.

• Reynsla af starfi með einhverfum æskileg.

• Umsækjendur þurfa að hafa bílpróf.

Aldursskilyrði er 20 ár og skulu umsækjendur hafa hreint sakavottorð

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og starfsmannafélags Reykjavíkur.

Upplýsingar um starfið veitir Helga Gestsdóttir forstöðumaður í síma 694-9705,
í tölvupósti helgag@seltjarnarnes.is og Halldóra Jóhannesdóttir Sanko í síma 595-9100,
í tölvupósti halldoraj@seltjarnarnes.is

Umsókn ásamt fylgiskjölum skal skilað á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar
– undir http://www.seltjarnarnes.is -Störf í boði

Umsóknarfrestur er til og með 20. ágúst 2019. Óskað er eftir að ferilskrá fylgi umsókn.
Öllum umsækjendum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Starfsmaður á heimili 
fyrir fatlað fólk 

seltjarnarnes.is

Sérfræðingur í rannsóknum 
jarðhitaauðlinda
Á Þróunarsviði OR starfar vísindafólk sem tryggir, verndar og treystir 
sjálfbæra og sporlausa nýtingu auðlinda okkar á grunni umfangsmikils 
rannsóknar- og nýsköpunarstarfs.

Huga þarf að framtíðarforða fyrir veiturnar okkar og við leitum að liðsfélaga 
til að stýra rannsóknum á ókönnuðum jarðhitasvæðum. Í starfinu felst virk 
þátttaka í mótun nýtingarstefnu OR samstæðunnar þar sem leiðarljósið er 
að tryggja almenningi birtu, vatn og yl til framtíðar.

Starfið krefst þekkingar á jarðhita, reynslu af verkefnastjórn og 
samskiptahæfni. Menntun á sviði jarðvísinda, orkuvísinda eða skyldra 
greina er nauðsynleg. 

Ef þú ert góð(ur) í að fá fólk til liðs við þig, klára mál og brennur 
fyrir sjálfbærri nýtingu auðlinda viljum við heyra frá þér.

Sótt er um starfið á ráðningarvef OR, starf.or.is.

Umsóknarfrestur er til og með 26. ágúst 2019. 
Við hvetjum öll kyn til að sækja um starfið.

OR er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks með mikla þekkingu. 
Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu röð hvað snertir öryggi, jafnrétti, 
vinnuumhverfi og möguleika til að samræma vinnu og einkalíf.





DEILDARSTJÓRI 
ALMANNASAMGÖNGUR

Vilt þú vinna að bættum almenningssamgönum 
á landinu öllu?
Leitað er eftir deildarstjóra í nýrri deild  Vegagerðarinnar um rekstur almannasamgangna.
Verkefni deildarinnar er rekstur og þróun þeirra almannasamgangna sem heyra undir Vegagerðina. þetta á við um samgöngur 
milli byggðarlaga á landi og á sjó og í einhverjum tilvikum í lofti. Um er að ræða áhugavert starf fyrir dugmikinn einstakling.

Nánari upplýsingar um starfið veita Bergþóra Þorkelsdóttir forstjóri (bergthora.thorkelsdottir@vegagerdin.is) og  
Jónas Snæbjörnsson framkvæmdastjóri þróunarsviðs (jonas.snaebjornsson@vegagerdin.is  og í síma 522 1000

Menntunar- og hæfniskröfur:   
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun 

æskileg
• Farsæl og árangursrík reynsla af rekstri
• Reynsla af markaðssetningu
• Reynsla af rekstri almannasamgangna er kostur 
• Framúrskarandi samskiptafærni og rík þjónustulund
• Frumkvæði, metnaður og árangursdrifni
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Góð kunnátta í talaðri og ritaðri íslensku og ensku 

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt 
báðum kynjum.    

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og við-
komandi stéttarfélags og umsóknarfrestur er til og með 2. 
September 2019. 

Umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem fram kemur 
rökstuðningur um hæfi til að gegna umræddu starfi. 
Umsóknir berist Vegagerðinni á netfangið starf@vegagerdin.is   

Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknar-
frestur rennur út.

Sérfræðingar í geðheilbrigðisþjónustu 
við Geðheilsuteymi HH Suður

Laus eru til umsóknar störf sérfræðinga við Geðheilsuteymi HH suður. 
Teymið er nýtt þverfaglegt teymi ætlað íbúum í Kópavogi, Garðabæ 
og Hafnarfirði. Ef þú hefur áhuga á að taka þátt í að byggja upp teymi 
sem sinnir samfélagsþjónustu þá er þetta spennandi tækifæri. Unnið er 
eftir batahugmyndafræði þar sem einstaklingsmiðuð þjónusta ýtir undir 
styrkleika og bjargráð notenda. 

Leitað er að sérfræðingum í eftirfarandi störf: 

 O Sérfræðingur í geðlækningum
 O Sérfræðingur í geðhjúkrun 
 O Sálfræðingur

Nánari upplýsingar veita: 
Íris Dögg Harðardóttir, teymisstjóri Geðheilsuteymi HH suður
iris.dogg.hardardottir@heilsugaeslan.is - 821-2161 
Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar HH 
ragnheidur.osk.erlendsdottir@heilsugaeslan.is - 513-5044
Sigríður D. Magnúsdóttir., framkvæmdastjóri lækninga HH
sigridur.d.magnusdottir@heilsugaeslan.is - 513-5015
Agnes Agnarsdóttir, fagstjóri sálfræðinga HH 
agnes.agnarsdottir@heilsugaeslan.is - 513-5000

Nánari upplýsingar eru á  www.heilsugaeslan.is eða www.starfatorg.is

VIRÐING - SAMVINNA - FAGMENNSKA

STÖRF HJÁ
GARÐABÆ
Álftanesskóli
• Leiðbeinendur á tómstundaheimili

Flataskóli
• Deildarstjóri á leikskóladeild

Sjálandsskóli
• Leiðbeinendur á tómstundaheimili

Urriðaholtsskóli
• Leikskólakennarar
• Háskólamenntaðir leiðbeinendur

Jónshús, félagsmiðstöð eldri borgara
• Starfsmaður

Móaflöt – skammtímavistun fyrir fötluð 
börn og ungmenni
• Yfirþroskaþjálfi

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

Vantar þig starfsfólk?

hagvangur.is
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We’re looking for talented people to join our Reykjavík team

Help us build out Azure NetApp Files and Cloud Volumes, in 
close collaboration with Microsoft and Google

Why NetApp?

Software Engineers
Multiple open positions

Be part of the core team of 

leading software engineers 

writing the future of cloud 

management, with the industry’s 

bleeding-edge technology.

Quality Assurance Engineers
Multiple open positions

Our exceptional team of QA 

Engineers work closely with our 

developers to eliminate existing 

issues, and help prevent the rise 

of new issues (please apply to a 

Software Engineer position).

Apply now at: netapp.com/iceland-jobs. Applications in English are preferred.

For more information about the product check out: cloud.google.com/netapp and azure.microsoft.com/
en-gb/services/netapp.

NetApp is a Fortune 500 Company consistently rated as one of the world’s best places to work.

We hire talented people and support them to do what they do best. We take pride in offering an exciting 

and innovative workplace, with opportunities to grow no matter where you’re at in your career. Looking 

after our people is an important part of how we do business.

Site Reliability Engineers
Multiple open positions

Can’t choose between writing 

code and building the rock-

solid systems to run it? Why 

not do both? Our SREs do it all 

to scale, harden, and increase 

performance across the board!

NetApp Iceland 
is hiring
No matter if you’re a graduate or a seasoned veteran, we have 
something for you

Here’s why:

Participate in the 
employee stock purchase 

program

Experience travel and 
global development 

opportunities 

Be rewarded with 
competitive salaries and 

bonuses

shape the future of cloud

Take advantage of 5 
volunteer days

each year

Work with global partners, 
including Microsoft, 

Amazon, and Google



kopavogur.is

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar Kópavogs óska eftir leikskólakennurum,r
aðstoðarleikskólastjóra, deildarstjórum og
þroskaþjálfa.

Grunnskólar Kópavogs auglýsa eftir náttúru-
fræðikennara, forfallakennurum, sérkennara,
frístundaleiðbeinendum og stuðningsfulltrúum.

Á velferðarsviði er óskað eftir teymisstjóra í 
íbúðakjarna, starfsfólki í stuðningsþjónustu
við fatlað fólk og liðveitendum í hlutastarf.

Umhverfissvið óskar eftir verkefnisstjóra í 
eignadeild.

Sundlaugar Kópavogs óska eftir karlkyns
starfsmanni í laugarvörslu og móttöku.

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

kopavogur.is

Verkefnastjóri í eignadeild 

Kópavogsbær óskar eftir að ráða verkefnastjóra ástandsskoðunar fasteigna og eftirlits með viðhalds-
framkvæmdum. Verkefnastjóri sinnir einnig umsýslu með fasteignum í eigu Kópavogsbæjar. Um nýtt 
starf er að ræða sem kemur til með að þróast með þeim starfsmanni sem ráðinn verður í starfið. 

Starfssvið
· Ástandsskoðun allra fasteigna Kópavogsbæjar.
· Gerð útboðsgagna, kostnaðar- og viðhaldsáætlana.
· Eftirlit og umsjón með verktökum bæjarins.
· Skráning gagna í skjalakerfi.

Menntunar- og hæfniskröfur 
· Verkfræði- eða tæknimenntun á háskólastigi.
· Reynsla af viðhalds- og byggingarframkvæmdum.
· Iðnmenntun sem nýtist í starfi og meistararéttindi æskileg.
· Reynsla af opinberri stjórnsýslu æskileg.
· Góð tölvukunnátta.
· Þekking á Autocad æskileg.
· Þekking á skjalavistunarkerfi ONE æskileg.
· Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum og skipulagsfærni.
· Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Konur jafnt sem karla eru hvattar til að sækja um starfið.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt í gegnum ráðningarvef Kópavogsbæjar.

Nánari upplýsingar um starfið gefur Gunnar Már Karlsson deildarstjóri í síma 441-0000.

Erum við að leita að þér?
Hvers vegna að vinna með okkur?

• Við erum með vaktakerfi sem gefur góðar tekjur  
og fimm daga frí á milli vaktalotna. 

• Við höfum fríðindi á borð við akstur til og frá vinnu,  
mötuneyti, heilsugæslu og velferðarþjónustu. 

• Við stöndum vörð um jafnrétti og gerðum með okkur  
sáttmála um góða vinnustaðarmenningu.

• Við trúum því að samhent teymi ólíkra einstaklinga  
skili bestum árangri. 

• Við gerum strangar kröfur til okkar í umhverfis-,  
heilbrigðis- og öryggismálum.

• Við fáum tækifæri til starfsþróunar í gegnum þjálfun,  
fræðslu og fjölbreytta starfsreynslu.

• Við búum í nálægð við náttúruna í fjölskyldu vænu  
samfélagi á Austurlandi.

Ef þú hefur áhuga á að vinna með okkur í álverinu 
á Reyðarfirði þá hvetjum við þig til að kynna þér 
málið nánar. Frekari upplýsingar veitir mann-
auðs teymi Fjarðaáls í gegnum netfangið  
starf@alcoa.com eða í síma 470 7700.

Hægt er að sækja um framleiðslustörf hjá 
Fjarða áli á www.alcoa.is. Umsækjendur verða  
að hafa náð 18 ára aldri, tala íslensku, vera með 
gild ökuréttindi og hreint sakavottorð. Um sóknir 
eru trúnaðarmál og er þeim öllum svarað.

Við hvetjum konur sérstaklega til að sækja  
um störfin. Umsóknarfrestur er til og með  
30.�ágúst 2019.

Alcoa Fjarðaál er stærsta iðnfyrirtæki landsins og við leitum nú að góðu fólki í framleiðsluteymin okkar  
í álverinu á Reyðarfirði. Teymisfélagar skipta með sér verkum og sjá um daglega framleiðslu Fjarðaáls  
á þrískiptum átta tíma vöktum. 



Umsóknir
• Fyrirspurnir um starfið og umsóknir   

 berist í gegnum ráðningarkerfi Alfreðs –   

 www.alfred.is þar sem sömu auglýsingu 

 er að finna

• Farið verður með allar umsóknir sem   
 trúnaðarmál og þeim öllum svarað

Hæfniskröfur
• Mjög góð tölvukunnátta og færni til að læra  
 nýja hluti á stuttum tíma

• Vera fróðleiksfús og ástunda nákvæm   
 vinnubrögð 

• Framúrskarandi þjónustulund, jákvæðni og  
 sveigjanleiki

• Frumkvæði og hæfileikar til að takast á við   
 mismunandi verkefni

 Af sérstökum ástæðum óskum við eftir hjúkrunarfræðingi þegar í stað.
Um er að ræða aðstoð í klínískri móttöku sjúklinga ásamt aðstoð í laseraðgerðum.

Í umsókn komi fram upplýsingar um menntun, aldur og fyrri störf. 

Einnig séu tilteknir tveir meðmælendur. Umsóknir berist fyrir 25. ágúst nk.

Hjúkrunarfræðingur

Glæsibær, Vesturhús, 2. hæð • Álfheimar 74 • 104 Reykjavík

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

NÁNAR UM ORF LÍFTÆKNI
ORF Líftækni er íslenskt þekkingarfyrirtæki sem framleiðir vörur sem byggja á lífvísindum, 
m.a. BIOEFFECT húvörur sem seldar eru á Íslandi og erlendis og hafa fengið ýmsar 
viðurkenningar fyrir virkni sína og hreinleika. Hjá ORF Líftækni starfar fólk með fjöl
breyttan bakgrunn, reynslu og þekkingu. ORF Líftækni leitast við að vera eftirsóknar
verður vinnustaður fyrir jafnt konur sem karla.

VERKEFNASTJÓRI  Í  VÖRUÞRÓUN
FYRIR  B IOEFFECT HÚÐVÖRUR

HELSTU VERKEFNI

• Undirbúningur og skilgreining verkefna.

• Verkefnastjórnun í vöruþróun BIOEFFECT vara frá upphafi

vöruþróunarferlis þar til vara er tilbúin til framleiðslu og sölu. Einnig

verkefnastjórnun, eftirfylgni og utanumhald á breytingum á vöru.

• Skipulag verkefna, gerð tímalína, upplýsingagjöf og skýrslugerð um

framgang verkefna.

• Eftirlit, eftirfylgni og utanumhald á öllum þáttum vöruþróunarferlisins.

• Skráningar og skjölun á öllum þáttum vöruþróunarferlisins og ef

breytingar koma upp á vörum.

• Miðlun upplýsinga til þeirra aðila sem að ferlinu koma og frá þeim.

Umsókn ásamt ferilskrá og kynningarbréfi óskast send í gegnum heimasíðu 
Alfreðs (www.alfred.is) fyrir dagslok 29. ágúst 2019.

Nánari upplýsingar um starfið veitir mannauðsstjóri, Harpa Magnúsdóttir, 
í síma 591-1590.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað.

MENNTUN OG HÆFNISKRÖFUR

• Menntun eða haldbær reynsla  á sviði verkefnastjórnunar í

vöruþróun eða sambærilegu starfi.

• Mjög góð samskiptafærni og jákvætt viðmót.

• Reynsla af notkun hugbúnaðarkerfa fyrir verkefnastjórnun.

• Árangursmiðaðir starfshættir, fagmennska og nákvæm vinnubrögð.

• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta í rituðu og töluðu máli.

• Áhugi á húðvörum, og lífvísindum æskilegur.

VVEERRRKKKEEEEEFFFNNNNAASTTTJJJÓÓÓÓÓRRRIII  ÍÍÍ  VVVVVÖÖÖÖÖRRUÞÞRRÓÓUNN
FYRRIRRRR BBIIIOOOEEFFFFEECCT HHÚÚÐÐÐVVÖÖRUR
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IÐJUÞJÁLFI
Seltjörn hjúkrunarheimili Seltjarnarnesi óskar eftir 
að ráða iðjuþjálfa í 50 til 60% starfshlutfall.  Um er að 
ræða nýtt starf og væri æskilegt að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar veitir Svanlaug Guðnadóttir, 
framkvæmdastjóri hjúkrunar í síma 864 4184.  

Hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu 
Sunnuhlíðar, sunnuhlid.is.

OG TÖLVUDEILDAR 

   

 

FORSTÖÐUMAÐUR
BÓKASAFNS 

Nýtt fólk  

Tilkynningar um nýtt fólk Atvinnublað Fréttablaðsins 
kemur út á laugardögum í viku hverri. Umsjónarmaður 
blaðsins er Hrannar Helgason. Blaðið birtir valdar 
greinar um ráðningu nýrra starfsmanna. Sendið til-
kynningar ásamt mynd af viðkomandi á netfangið: 
nyttfolk@frettabladid.is

Þórhildur framkvæmdastjóri 
fjármálasviðs Íslandspósts

Birna Erlingsdóttir til Digido

Þórhildur Ólöf Helgadóttir hefur 
verið ráðin framkvæmdastjóri 
fjármálasviðs Íslandspósts.

Þórhildur hefur mikla reynslu 
á sviði fjármála og rekstrar en 
síðastliðin tvö ár hefur hún starfað 
sem fjármálastjóri 66°Norður. 
Áður en hún tók við því starfi var 
hún fjármálastjóri bílaumboðsins 
Heklu frá 2014 til 2017 og þar á undan 
var hún fjármálastjóri Securitas en áður 
hafði hún starfað sem verkefnastjóri hjá 
Deloitte. Þá sat hún í stjórn Sjóvá Almennra um árabil og 
átti sæti í stjórnum dótturfélaga 66°Norður og Heklu. 

Þórhildur er viðskiptafræðingur frá Háskóla Íslands. 
Hún er gift Stefáni Árna Auðólfssyni og á þrjú börn.

Birna Erlingsdóttir hefur verið ráðin 
til netmarkaðsstofunnar Digido 
sem sérfræðingur í staf-

rænni markaðssetningu. Þar mun 
hún vinna með viðskiptavinum 
að stafrænni vegferð í net- og 
markaðsmálum.

Birna starfaði áður í markaðsdeild 
WOW air þar sem hún var ábyrg fyrir 
stafrænni markaðssetningu flugfélags-
ins, markaðsherferðum og hugmyndavinnu. Birna er með 
BA-gráðu í listfræði og viðskiptafræði frá Háskóla Íslands.

Digido vinnur með fyrirtækjum að því að ná betri 
árangri í markaðsstarfi með nýtingu gagna, auknum 
sýnileika á leitarvélum, skilvirkari vefauglýsingum og vef-
mælingum. 

Ragnhildur til starfsmanna-
sviðs Háskóla Íslands

Jensína gengur til liðs við 
Valcon consulting

Ragnhildur Ísaksdóttir hefur tekið 
við starfi sviðsstjóra starfs-
mannasviðs Háskóla Íslands. 

Hún mun leiða mannauðsmál 
skólans þar sem hún mun vinna 
náið með rektor og öðrum stjórn-
endum í mótun háskólans sem 
vinnustaðar.

Ragnhildur hefur mikla reynslu 
af mannauðsmálum og kemur til 
Háskóla Íslands frá Reykjavíkurborg þar sem hún var 
starfsmannastjóri. Hún hefur meistarapróf í mannauðs-
stjórnun, diplómapróf í opinberri stjórnsýslu og BA-próf í 
stjórnmálafræði, öllum frá Háskóla Íslands.

Jensína Kristín Böðvarsdóttir 
hefur gengið til liðs við Valcon 
sem Associate Partner. Valcon 

er alþjóðlegt ráðgjafarfyrirtæki 
með höfuðstöðvar í Danmörku 
og um 300 starfsmenn í yfir 40 
löndum. Fyrirtækið hefur verið 
með starfsemi á Íslandi síðan 2012.

Jensína var áður framkvæmdastjóri 
hjá Alvogen, VP Global Strategic Plann-
ing & HR, á árunum 2015 – 2018 og framkvæmdastjóri 
þróunar og mannauðs hjá Landsbankanum 2010-2015. 
Á árunum 2007-2010 var hún forstöðumaður sölu á ein-
staklingssviði hjá Símanum.  

Á árunum 2001-2004 var Jensína framkvæmdastjóri 
mannauðssviðs og  viðskiptaþróunar hjá ráðgjafarfyrir-
tækinu IMG (nú Capacent).
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Við erum alltaf með 
bókara á skrá

hagvangur.is

Við leitum að góðu fólki

Forstöðumaður frístundaskóla og félagsmiðstöðvar

Óskað er eftir drífandi, hugmyndaríkumog ábyrgumeinstaklingi til að leiða starf barna
og unglinga í Hveragerði.

:Starfsvið
* Yfirumsjónmeð starfsemi Bungubrekku, http://bungubrekka.hveragerdi.is/.

* Þátttaka í stefnumótun til framtíðar ímálaflokkum.

* Forstöðumaður leiðir uppbyggingu og skipulagningu. Umer að ræða 100% starfshlutfall.

Í Bungubrekku er:

- grunnskólans, Skólasels. Þar er veitt þjónusta fyrir börn í 1.-4. bekk eftir aðFrístundaheimili
skóla lýkur á daginn. Hlutverk frístundaskólans er að skapa yngstu nemendumgrunnskólans
tryggan samverustað eftir að skóla lýkur.
- . Þar er boðið upp á félagsstarf fyrir börn og unglinga á aldrinumFélagsmiðstöðin Skjálftaskjól
10-16 ára í frítíma þeirra. Lögð er áhersla á að ná til sem flestra og bjóða upp á fjölbreytt
viðfangsefni.
- . Á sumrin er boðið upp á heilsdagsnámskeið fyrir 5-11 ára börnÍþrótta- og ævintýranámskeið
þar semáhersla er lögð á hreyfingu, sköpun og útiveru.

eru að umsækjendur séumeð háskólapróf á sviði tómstunda- og félagsmálafræði,Hæfniskröfur
uppeldismenntun eða sambærilegamenntun. Reynsla af stjórnun eræskileg, en reynsla af starfi
með börnumog/eða unglingumer skilyrði auk almennrar tölvukunnáttu.

Leikskólastjóri Leikskólans Undralands

Óskað er eftir leikskólastjóra hjá LeikskólanumUndralandi í Hveragerði, sem er sex deilda
leikskóli. Húsnæðið var tekið í notkun 2017 og aðstaða er öll hin glæsilegasta.

Starfsvið:
*Leikskólastjóri stýrir og ber ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri skólans og veitir skólanum
faglega forstöðu á sviði kennslu og þróunar.

eru að umsækjendur hafi starfsheitið leikskólakennari og viðbótarmenntun íHæfniskröfur
stjórnun eða kennslureynslu á leikskólastigi. Stjórnunareynsla úr leikskóla er skilyrði.
Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum er skilyrði auk skipulagshæfni, frumkvæðis,
sjálfstæðis og fagmennsku í vinnubrögðum. Áhersla er lögð á áhuga ogmetnað til árangurs í
starfi. Á leikskólanumer unnið eftir kennsluaðferðum „Leikur að læra“ og er kostur ef viðkomandi
hafa reynslu af því starfi.

Í boði eru áhugaver st rfð ö í barnvænu umhverfi, en Hveragerði er ört vaxandi sveitarfélag með um 2.700
íbúa. Hveragerði er aðeins í 30mín. fjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu.Öll þjónusta í bæjarfélaginu er eins
og best verður á kosið, leikskólar, grunn- og framhaldsskólar, sem og tónlistarskóli eru innan seilingar.
Íþrótta- og menningarlíf er í miklum blóma og umhverfi bæjarins gefur kost á fjölbreyttri útvivist í fallegu
umhverfi.

Umsóknarfrestur er til ogmeð k.1. september n Gengið verður frá ráðningum fljótlega.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir nánari upplýsingar um störfin í s: 588-3031 alla virka daga frá
kl.11-13 , sjá nánar. Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt meðfylgjandi gögnum til stra@stra.is
www.stra.is .

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan til 3. tölul. 2. mgr.
2. gr. reglna umauglýsingar á lausum störfum nr. 464/1996,með síðari breytingum, sem settar erumeð stoð í 2.mgr. 7.
gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðning hefur verið tekin.ar

Sjá nánar heimasíðu  www.hveragerdi.is

HVERAGERÐISBÆR
Blómstrandi bær

Umsóknir með starfsferilskrá óskast sendar fyrir 
23. ágúst, á netfangið: elisabet@epal.is
Nánari upplýsingar veitir Elísabet Guðmundsdóttir 
í síma 568 7733.

Okkur vantar 
starfsmann í 
húsgagnadeild

Hefur þú brennandi áhuga á hönnun 
og ert með ríka þjónustulund?

Við leitum að fagurkera með reynslu af sölumennsku, 
hæfni í mannlegum samskiptum, er skipulagður, 
sjálfstæður og metnaðarfullur í vinnubrögðum, 
til starfa í húsgagnadeild okkar.

Áhugi á hönnun er skilyrði og menntun í hönnun er kostur.
Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi 
að geta hafið störf sem fyrst.

Árleyni 8 - 12, 112 Reykjavík Sími 522 9000 www.nmi.is

Verkfræðingur
Nýsköpunarmiðstöð Íslands auglýsir eftir verkfræðingi á 
sviði efnaferla og framleiðslu.  Verkefni  viðkomandi eru á 
sviði orku og loftslagsmála.  Starfsmaðurinn þarf að hafa  
meistara- eða doktorsgráðu í verkfræði og  geta starfað 
bæði sjálfstætt og í hópi. 

Starfsmaðurinn þarf að vera opinn fyrir nýjungum og 
nýsköpun og eiga auðvelt með að setja sig inn í nýja hluti. 
Verkefnastjórnun,  skýrslu og umsóknaskrif eru
hluti af vinnuskyldu viðkomandi. Starfsstöð viðkomandi er 
í höfuðstöðvum Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands í Árleyni 
í  Grafarvogi. 

Launakjör eru í samræmi við gildandi kjarasamninga og 
stofnanasamninga hins opinbera og viðkomandi stéttar-
félags. Starfshlutfall er 100%.
Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið.
Umsóknir og ferilskrá sendist á starf@nmi.is og er 
umsóknarfrestur til 2. september.
Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Guðbjörg Óskarsdóttir, gudbjorgo@nmi.is

Nýsköpunarmiðstöð Íslands hvetur til nýsköpunar og eflir 
framgang nýrra hugmynda í íslensku atvinnulífi með virkri 
þátttöku í rannsóknum og stuðningi við frumkvöðla og fyrirtæki. 
Nýsköpunarmiðstöð Íslands heyrir undir atvinnuvega- 
og nýsköpunarráðuneyti.

Urð og Grjót ehf óskar eftir vönum  
vörubílstjórum í vinnu, bæði til skammtíma  

og langtíma.

Áhugasamir hafið samband á  
urdoggrjot@urdoggrjot.is eða S:660-0040.

VÖRUBÍLSTJÓRAR

Hjúkrunarfræðingur
eða snyrtifræðingur

45% staða meðferðaraðila hjá lækningafyrirtæki sem 
getur tímbundið krafist hærra hlutfalls. Flexmöguleiki. 
Mikil sjálfstæðni, reynsla í mannlegum samskiptum
m.a. við börn og tölvureynsla er nauðsynleg. Reyklaus 
vinnustaður. Ferill sem greinir menntun, starfsreynslu og 
fjarvistir í tímaröð ásamt upplýsingum um tölvureynslu,
persónu- og fjölskylduhagi, launakröfur, hvers vegna 
hlutastarf henti auk valupplýsinga eins og um veikindi og
meðmælendur óskast strax á starfsumsokn@gmail.com.
Allar umsóknir metast af trúnaðarlækni.
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MARKAÐSSTJÓRI S4S
S4S ehf óskar eftir að ráða árangursdrifinn og metnaðarfullan einstakling í starf markaðsstjóra.
Starfið felur í sér umsjón með markaðsmálum fimmtán verslana og þriggja netverslana.
Umsóknir berist fyrir 2. september á atvinna@s4s.is 



Vilt þú 
skipta yfir til  
Orku náttúrunnar?

Við leitum að ástríðufullu fólki í ólíkar stöður - öll kyn eru hvött til að sækja um

Við erum leiðandi í umhverfisvænum orkuskiptum á Íslandi 
og nýsköpun í nýtingu auðlindastrauma. Við höfum sett okkur 
metnaðarfull loftslagsmarkmið og viljum nýta auðlindir af 
ábyrgð og nærgætni til að bæta lífsgæði í nútíð og framtíð. 

Hjá okkur ríkir jákvæður starfsandi sem einkennist af sterkri 
liðsheild, uppbyggilegum skoðanaskiptum og virðingu í 
samskiptum. Við bjóðum upp á fyrsta flokks aðbúnað og 
fjölskylduvænan vinnutíma.

Ef þetta kveikir á ON takkanum þá viljum við heyra frá þér!

• Rekstrarstjóri hleðslunets

• Sérfræðingur í skjalamálum

• Verkefnastjóri fjárfestingaverkefna

• Verkplanari í virkjunum

Sjá allt um störfin á: starf.on.is

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



Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólapróf og framhaldsmenntun á sviði mannauðs- 
eða fræðslumála

• Viðtæk reynsla af mannauðs- eða fræðslumálum
• 
• Nákvæm og skipulögð vinnubrögð 
• Metnaður og jákvæðni
• Hreint sakavottorð

 

Á MANNAUÐS- OG GÆÐASVIÐI 
SÉRFRÆÐINGI

Vinsamlegast sækið um á www.radningar.straeto.is. Umsóknarfrestur er til og með 24. ágúst 2019. 

Starfssvið

• - 
menntun starfsmanna og stjórnenda

• Stefnumótun fræðslumála
• Nýliðaþjálfun og móttaka nýliða
• Ráðgjöf og stuðningur til starfsmanna og stjórnenda 

vegna fræðslumála
•  

• Önnur verkefni á mannauðs- og gæðasviði

Við hvetjum karla jafnt sem konur til sækja um.

Tryggingar og ráðgjöf ehf. óskar eftir starfsmanni 
með bakgrunn í hjúkrunarfræði, eða með menntun á 

sviði heilbrigðisfræða, með hagnýta reynslu úr 
heilbrigðiskerfinu til starfa í áhættumati og 
áhættugreiningu vegna persónutrygginga. 

Um er að ræða fullt, framtíðarstarf í dagvinnu, 9:00 - 17:00 
virka daga.

Umsækjandi skal vera íslensku- og enskumælandi og hafa 
gott vald á rituðu máli. Lögð er áhersla á skipulögð vinnu-
brögð, færni í mannlegum samskiptum og jákvæðni í starfi. 
Jafnframt þarf viðkomandi að geta unnið sjálfstætt og sýna 
frumkvæði í starfi. Reynsla í áhættumati í persónutrygging-
um er kostur en ekki skilyrði en viðkomandi fær viðeigandi 
þjálfun fyrir starfið.

Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.

Tryggingar og ráðgjöf ehf. er löggilt vátryggingamiðlun  
staðsett í Sóltúni 26, 105 Rvk.  
Nánar um starfsemi T&R er að finna á www.tryggir.is.

Vinsamlegast sendið umsókn (ferilskrá og kynningarbréf) á 
Ásgerði Ágústsdóttur, asgerdur@tryggir.is. 

Umsóknarfrestur er til 15. sept 2019. 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

 

Please apply before 27th of August through our  
recruitment side jobs.50skills.com/lsretail

Are you ambitious and eager to make a difference? Could 
you see yourself working in an innovative software company, 
creating solutions that make business easy for retailers and 
hospitality businesses worldwide? 

If the answer is yes, LS Retail might have an exciting 
opportunity for you! 

Development Project Manager
We are looking for an experienced Development Project 
Manager with knowledge and enthusiasm for development 
processes. The Development Project Manager’s focus is 
to implement and support best practices in development 
processes within the LS Retail Development department, 
with the aim of maximizing capacity and flexibility.

Dynamics Consultants in Europe
We are looking for enthusiastic programmers with knowledge 
of Microsoft Dynamics 365 Business Central (NAV) to join 
our European consulting team as technical consultants. 
The team works closely with our partners and customers 
throughout Europe. This is an exciting, fast-paced role, and a 
great opportunity to take part in very diverse projects.

LS Retail was named Icelandic 

company of the year by 

workers’ union VR in 2019.

We make business easy
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Vélavörður óskast á Jón á Hofi ÁR 42 sem 
gerður er út á humartroll og fiskitroll. 

Stærð aðalvélar er 729 kW.

Fyrirspurnir og umsóknir á netfangið 
jonpall@rammi.is eða í síma 8991785.

Vélavörður

Starfssvið:
• Yfirumsjón með daglegum veitingarekstri
• Starfsmannamál, ráðningar og þjálfun
• Gæðastjórnun og eftirlit með þjónustu 
• Þátttaka í uppbyggingu á veitingarekstri 
   á stærsta ráðstefnuhóteli landsins

Hæfniskröfur:
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Fagmannleg framkoma og snyrtimennska
• Jákvæðni og geta til að vinna undir álagi
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Haldbær reynsla af veitingarekstri
• Sveinspróf er kostur 

Grand Hótel Reykjavík er stærsta funda- og ráðstefnuhótel landsins.
Á hótelinu eru 311 herbergi, 11 ráðstefnu- og veislusalir og 
veitingastaðurinn Grand Brasserie. Grand Hótel Reykjavík er hluti af 
Íslandshótelum sem reka 17 hótel hringinn í kringum landið.

Umsókn ásamt ferilskrá sendist á salvor@grand.is. 
Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir 
sem trúnaðarmál og öllum verður svarað. 
Umsóknarfrestur er til og með 30. ágúst 2019. 
Nánari upplýsingar gefur Salvör hótelstjóri 
í síma 824-2098.
Hlökkum til að heyra frá þér.

TÆKIFÆRI FYRIR 
KRAFTMIKINN OG 

METNAÐARFULLAN
STJÓRNANDA

VIÐ LEITUM AÐ
VEITINGASTJÓRA
Grand Hótel Reykjavík

Yfirm
atreiðslum

eistari á Grand Hótel Reykjavík er Úlfar Finnbjörnsso
n

Vantar þig starfsfólk?

hagvangur.is

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá



Sérfræðingur í jarðtækni Vegagerðin Reykjavík 201908/1484
Byggingaverkfr./-tæknifræðingur Vegagerðin Reykjavík 201908/1483
Húsvörður í Gunnarsholti Landgræðslan Hella 201908/1482
Næturvörður Skrifstofa Alþingis Reykjavík 201908/1481
Sérfræðingur við manntal Hagstofa Íslands Reykjavík 201908/1480
Lögfræðingur Tryggingastofnun Kópavogur 201908/1479
Geðlæknir í geðheilsuteymi Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Höfuðborgarsv. 201908/1478
Sálfræðingur í geðheilsuteymi Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Höfuðborgarsv. 201908/1477
Sérfræðingur í geðhjúkrun Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Höfuðborgarsv. 201908/1476
Sérfræðingur í bráðalækningum Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201908/1475
Sérfræðingur í heimilislækningum Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201908/1474
Yfirmatreiðslumaður Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201908/1473
Starfsmaður í eldhús Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201908/1472
Starfsmaður ÁTVR, Vínbúðin Hella 201908/1471
Fulltrúi í NorType Samgöngustofa Reykjavík 201908/1470
Verkefnastjóri Háskóli Íslands, Vísindasmiðja Reykjavík 201908/1469
Deildarstjóri - almannasamgöngur Vegagerðin Reykjavík 201908/1468
Framkvæmdastjóri þjónustusviðs Vegagerðin Reykjavík 201908/1467
Verkstjóri Vegagerðin Húsavík 201908/1466
Vélamaður Vegagerðin Patreksfjörður 201908/1465
Verkfræðingur Nýsköpunarmiðstöð Íslands Reykjavík 201908/1464
Umsjónaraðili kaffistofu Háskóli Íslands, Félagsvísindasvið Reykjavík 201908/1463
Lögreglufulltrúar Héraðssaksóknari Reykjavík 201908/1462
Forstöðuhjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201908/1461
Ráðsmaður Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201908/1460
Sálfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201908/1459
Hjúkrunarfræðingar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201908/1458
Hjúkrunarfræðingar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201908/1457
Sjúkraliði Landspítali, krabbameinslækn.deild Reykjavík 201908/1456
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, krabbameinslækn.deild Reykjavík 201908/1455
Námsstöður deildarlækna Landspítali, geðsvið Reykjavík 201908/1454
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, göngud. taugasjúkdóma Reykjavík 201908/1453
Sérfræðilæknir Landspítali, svæfinga-/gjörgæslulækn. Reykjavík 201908/1452
Hjúkrunarfræðingur/dagvinna Landspítali, göngudeild þvagfæra Reykjavík 201908/1451
Sérfræðilæknir í myndgreiningu Landspítali, röntgendeild Reykjavík 201908/1450
Skrifstofumaður Sýslumaðurinn á Vestfjörðum Ísafjörður 201908/1449
Varðstjóri  Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum Vestm.eyjar 201908/1448

Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri, Yfirhjúkrunarfræðingur svæðis
Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri auglýsir laust starf yfirhjúkrunarfræðings svæðis á Heilsugæslunni á Akureyri. 
Um er að ræða 100% stöðu (dagvinna). Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða eftir samkomulagi. 
Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri hjúkrunar.

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga hafa gert.
Með umsókn skal fylgja afrit af prófskírteini og íslenskt hjúkrunarleyfi. Sótt er um starfið á heimasíðu stofnunarinnar www.hsn.is 
(laus störf) eða á www.starfatorg.is.  Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Umsókn fylgi starfsferliskrá og upplýsingar um nám og fyrri störf. Umsækjendur eru auk þess beðnir um að skila kynningarbréfi 
með rökstuðningi fyrir hæfi og sýn á starfið.
Tóbaksnotkun og notkun á rafsígarettum er ekki heimiluð á vinnutíma innan HSN. 
Gildi HSN eru: Fagmennska - Samvinna - Virðing  • Umsóknarfrestur er til og með 02.09.2019

Nánari upplýsingar veita
Guðný Friðriksdóttir - gudnyf@hsn.is - 860 7750 • Bryndís Lilja Hallsdóttir - bryndis.lilja.hallsdottir@hsn.is - 432 4050

Helstu verkefni og ábyrgð
- Er yfirmaður hjúkrunar á starfsstöð HSN á Akureyri og ann-

arrar stoðstarfsemi samkvæmt skipuriti
- Skipuleggur og stjórnar hjúkrunarþjónustu heilsugæslu-

stöðvarinnar og tekur þátt í klínísku starfi
- Stuðlar að þekkingarþróun í hjúkrun með því að hvetja til 

rannsókna og nýta rannsóknarniðurstöður
- Tekur þátt í gerð áætlana varðandi rekstur
- Tryggir að rekstur og starfsmannamál séu í samræmi við 

fjárhagsáætlun
- Tekur þátt í þverfaglegu samstarfi, þróun þjónustu og 

stjórnun verkefna á starfsstöðinni og þvert á stofnun 
- Hefur umsjón með starfsemi heilsugæslustöðvarinnar sam-

kvæmt skipuriti ásamt yfirlækni
- Stuðlar að góðri vinnustaðamenningu

Hæfnikröfur
- Íslenskt hjúkrunarleyfi og a.m.k. 5 ára starfsreynsla við 

hjúkrun
- Viðbótarmenntun á sviði heilbrigðisvísinda, viðskiptafræði 

eða stjórnunar æskileg
- Reynsla af heilsugæsluhjúkrun er æskileg
- Reynsla af stjórnun er æskileg
- Góð tölvukunnátta
- Framúrskarandi samskiptahæfni
- Frumkvæði og metnaður til að ná árangri

 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.



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

VIÐ ERUM TRAUSTI

VIÐ VILJUM VINNA MEÐ ÞÉR

Trausti fasteignasala óskar eftir að ráða löggiltan fasteignasala eða nema til löggildingar fasteignasala til starfa.
Vaxandi fasteignasala í léttu og skemmtilegu starfsumhverfi. Góðir tekjumöguleikar.

Reynsla af sölu fasteigna nauðsynleg.

Fáið frekari upplýsingar hjá Kristjáni Baldurssyni í síma 867-3040 eða kristjan@trausti.is

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

STÖRF HJÁ
GARÐABÆ
Álftanesskóli
• Leiðbeinendur á tómstundaheimili

Flataskóli
• Deildarstjóri á leikskóladeild

Sjálandsskóli
• Leiðbeinendur á tómstundaheimili

Urriðaholtsskóli
• Leikskólakennarar
• Háskólamenntaðir leiðbeinendur

Jónshús, félagsmiðstöð eldri borgara
• Starfsmaður

Móaflöt – skammtímavistun fyrir fötluð 
börn og ungmenni
• Yfirþroskaþjálfi

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

IÐJUÞJÁLFI
Seltjörn hjúkrunarheimili Seltjarnarnesi óskar eftir 
að ráða iðjuþjálfa í 50 til 60% starfshlutfall.  Um er að 
ræða nýtt starf og væri æskilegt að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar veitir Svanlaug Guðnadóttir, 
framkvæmdastjóri hjúkrunar í síma 864 4184.  

Hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu 
Sunnuhlíðar, sunnuhlid.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.

Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari
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Job.is

Job.isGLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Kennsla

Iðnaðarmenn Heilbrigðisþjónusta

Veitingastaðir Ferðaþjónusta

Verslun og þjónusta

Helstu verkefni:
–  Dagleg stýring starfsmanna og undirverktaka
–  Innri úttektir á gæðum vinnu eigin starfsmanna 

og undirverktaka
–  Efnisinnkaup
–  Samskipti við verkkaupa og undirverktaka
–  Framfylgja verk- og kostnaðaráætlunum
 í samráði við verkefnastjóra

JÁVERK er 27 ára öflugt og metnaðarfullt verktakafyrirtæki. 
Starfsmenn eru um 120 og verkefnastaða fyrirtækisins er 
mjög traust næstu árin. JÁVERK leggur áherslu á umhverfis-
mál, öryggi og gæði. JÁVERK er eina verktakafyrirtækið í flokki 
stórra fyrirtækja sem hefur fengið viðurkenningu Creditinfo 
sem „Framúrskarandi fyrirtæki“ öll síðustu 5 ár.

JÁVERK
Gagnheiði 28
800 Selfoss
Sími 480 1700
javerk@javerk.is
www.javerk.is

Verkstjóri/Byggingastjóri

Starfsmannastefna fyrirtækisins er að aðbúnaður og 
starfsumhverfi sé með því besta sem þekkist. Starfs andi 
er frábær og starfsmannafélagið mjög virkt og stendur 
fyrir margskonar skemmtunum og ferðalögum.  Starfs-
mannavelta er lítil.

Hæfniskröfur:
–  Sveinspróf í iðngrein er skilyrði
–  Meistararéttindi og byggingastjóraréttindi eru kostur
–  Reynsla af stjórn byggingarverkefna
–  Sjálfstæði í vinnubrögðum
–  Frumkvæði, áræðni og metnaður
–  Hæfni í mannlegum samskiptum

Vegna vaxandi verkefna og traustrar verkefnastöðu næstu árin óskum við eftir að ráða reyndan 
verkstjóra til starfa við daglega stjórn á verkstað í framkvæmdum á höfuðborgarsvæðinu.

Umsóknir og fyrirspurnir sendist á póstfangið gylfi@javerk.is fyrir 25. ágúst. 
Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.



mosfellsbaer.is/skipulagsauglysingar 

ÚTBOÐ
Veitusvið Húnaþings vestra óskar eftir tilboðum í verkin:
• „Ljósleiðari Vatnsnes vestur 2020 - VINNUÚTBOÐ“.
• „Ljósleiðari Vatnsnes austur Vesturhóp 2020 -  

VINNUÚTBOÐ“

Ljósleiðari Vatnsnes vestur 2020 - VINNUÚTBOÐ
Veitusvið Húnaþings vestra óskar eftir tilboðum í lagningu 
ljósleiðara á Vatnsnesi vestur.  Um er að ræða plægingu 
á 33,6 km af ljósleiðarastrengjum og tengingum við um 19 
hús.

Ljósleiðari Vatnsnes austur Vesturhóp 2020 
- VINNUÚTBOÐ

Veitusvið Húnaþings vestra óskar eftir tilboðum í lagningu 
ljósleiðara á Vatnsnesi austur Vesturhóp.  Um er að ræða 
plægingu á 32,9 km af ljósleiðarastrengjum og tengingum 
við um 16 hús.

-------------
Verkunum skal að fullu lokið fyrir 10. október 2020.

Útboðsgögn verða seld á kr. 10.000 hjá veitusviði 
Húnaþings vestra Hvammstangabraut 5, Hvammstanga 
frá og með mánudeginum 19. ágúst nk.  Sími 455-2400, 
netfang veitusvid@hunathing.is 

Tilboðin verða opnuð á skrifstofu Húnaþings vestra á 
Hvammstangabraut 5, Hvammstanga þriðjudaginn 10. 
september kl. 11:00.

Sveitarstjóri

Helstu magntölur eru
• Plæging blástursröra fyrir 

 stofn- og heimtaugastrengi      150 km 

• Blástur ljósleiðarastrengja      220 km

• Fjöldi tenginga   6500 stk

• Fjöldi inntaksboxa      250 stk

• Fjöldi dreifistöðva           1 stk

Ljósleiðaravæðing sveitarfélagsins 
Bláskógabyggðar

EFLA verkfræðistofa óskar eftir tilboðum 

í lagningu ljósleiðararöra, blástur strengja 

og tengingar fyrir hönd sveitarfélagsins 

Bláskógabyggðar. Verklok eru eigi síðar en 

15.10.2020.

Verkið felur í sér að plægja niður ljósleiðararör 

frá dreifistöð kerfisins inn á heimili, fyrirtæki 

og sumarhús í Bláskógabyggð, setja niður 

tengiskápa ásamt frágangi lagnaleiðar. Verkið 

felur einnig í sér blástur ljósleiðarastrengja í rörin 

ásamt blæstri strengja í fyrirliggjandi ídráttarrör 

sem og tengingar, mælingar og frágang á 

ljósleiðarakerfinu.

Útboð

EFLA VERKFRÆÐISTOFA

+354 412 6000          efla@efla.is          www.efla.is

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi 
frá og með miðvikudeginum 21. ágúst 2019.  

Þeir sem hyggjast gera tilboð í verkið skulu hafa 

samband við Kristinn Hauksson með tölvupósti, 

kristinn.hauksson@efla.is, og gefa upp nafn, 

heimilisfang, síma og netfang og fá í kjölfarið 

útboðsgögnin send í tölvupósti.

Tilboðum skal skila á verkfræðistofuna EFLU 
Suðurlandi, Austurvegi 3-5, 800 Selfossi 
fyrir kl. 11:00 mánudaginn 2. september 
2019, en þá verða þau opnuð að viðstöddum 

þeim bjóðendum sem þess óska.

Job.is

ERTU Í LEIT AÐ 
DRAUMASTARFINU?

Finndu þitt starf inn á

Glæný og fersk störf í hverri viku.          

Menningarfélag Akureyrar

Menningarhúsið Hof er staðsett í miðbæ Akureyrar 

fram metnaðarfullt menningarstarf, þar er 

Menningarfélag Akureyrar með skrifstofur sínar og 

starfsemi ásamt Tónlistarskólanum á Akureyri, 

upplýsingamiðstöð ferðamanna og hönnunarversl-

uninni Kistu. 

fundi og ráðstefnur. Þar er fullbúið eldhús og góð 

aðstaða til veitinga-reksturs. Úr veitingarýminu er 

gesta í húsið er á fjórða hundrað þúsund.

K R Ö F U R  T I L R E K S T RA RA Ð I L A

Bjóða upp á hágæða veitingaþjónustu til 
gesta Hofs. 

Veitingaþjónusta á ráðstefnum, tónleikum, 
fundum og öðrum viðburðum sem fara 

 

Samstarf við Menningarfélag Akureyrar 

Umsækjendur skulu hafa reynslu af veitingarekstri 
og hafa sjálfbærni og gæði í fyrirrúmi.  Í umsókninni 
eiga að koma fram hugmyndir og framtíðarsýn 

Upplýsingar veitir 
Þuríður Helga Kristjánsdóttir 
framkvæmdastjóri
Menningarfélags Akureyrar 
thuridur@mak.is

Umsóknir sendist 
fyrir 30. ágúst 
á netfangið 
umsoknir@mak.is

Menningarfélag Akureyrar, Strandgötu 12, Akureyri, 450 1000

LEITAR AÐ NÝJUM REKSTRARAÐILA 
TIL AÐ SJÁ UM VEITINGAREKSTUR Í

MENNINGARHÚSINU HOFI 
FRÁ OG MEÐ . NÓVEMBER 

Starf hjá Knattspyrnufélaginu Haukum
  

Starfsmaður í hlutastarf
Haukasel, Frístundaheimili Hauka að Ásvöllum, 

óskar eftir að ráða starfsmann í hlutastarf 
frá kl. 13:00 til 17:00 virka daga.  

Viðkomandi þarf að hefja störf sem fyrst.  
Umsóknir berist til forstöðumanns, iris@haukar.is 

Upplýsingar um starfið eru gefnar í síma 848-6340.

Vesturvör 32 - 200 Kópavogur

Íslyft ehf er sérhæft fyrirtæki í sölu og þjónustu á lyfurum og dráttarvélum. 
Íslyft ehf hefur haft mesta markaðshlutdeild í sölu á lyfturum sl. 25 ár.

Við leitum að rafvirkjum,  
vélvirkjum og aðstoðarmönnum

Vegna aukinna verkefna viljum við bæta við rafvirkjum,  
vélvirkjum og aðstoðarmönnum á verkstæði okkar.

Íslyft & Steinbock þjónustan er búin að vera starfandi 
síðan 1972. Íslyft hefur verið markaðsleiðandi í sölu á Linde 
lyfturum og vöruhúsatækjum síðastliðin 20 ár.
Íslyft er m.a. með umboð fyrir Linde, John Deere, Avant, 
Merlo og Combilift.

Íslyft er öruggur og skemmtilegur vinnustaður og hvetjum 
við þig til að sækja um.

Umsóknir sendist á netfangið islyft@islyft.is
Framtíðarstarf hjá öruggu fyrirtæki.
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GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

VILT ÞÚ SELJA

HÚSIÐ ÞITT?

ÞORLÁKUR ÓMAR EINARSSON  
820 2399

ÖRYGGI

 OG ÞEKKING

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON  
663 2508

FJÖLSKYLDAN

AÐ STÆKKA?

MATTHILDUR SUNNA ÞORLÁKSDÓTTIR
690 4966

ÓSKUM EFTIR

EIGNUM

KJARTAN ÍSAK GUÐMUNDSSON
663 4392

ER HÚSIÐ VAXIÐ
YKKUR YFIR HÖFUÐ?

ERLA DRÖFN MAGNÚSDÓTTIR
692 0149

VILT ÞÚ

STÆRRI ÍBÚÐ?

STEFÁN HRAFN STEFÁNSSON
895 2049



Vesturfold 46
112 Reykjavík
Vel staðsett og fallegt hús.

Stærð: 304,4 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1996

Fasteignamat: 96.350.000

Verð: 104.900.000

Vel  skipulagt  og vel  staðsett  sjö  herbergja  304,4  fm einbýlishús með fimm svefnherbergi  á  tveimur  hæðum
ásamt stórum bílskúr eða c.a. 80 fm við Vesturfold 46, 112 Reykjavík.

Umhverfis húsið er gróinn og fallegur garður með sólpall sem snýr bæði í austur og í suður með útisturtu og
heitum potti.  Mjög góð og snyrtileg aðkoma er að húsinu sem stendur innarlega í botnlanga á friðsælum og
skjólgóðum stað sem liggur vel á móti sól.

Bílaplan og stétt  að inngangi er hellulögð með hita í  bæði stétt  og plani.  Lóðin er mjög stór eða 1022,0 fm,
gróin og falleg.

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

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Bókið skoðun hjá Gulla í síma 661-6056

661-6056

Naustabryggja 20
110 Reykjavík  
Stæði í bílageymslu fylgir íbúð

Stærð: 124,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2002

Fasteignamat: 46.850.000

Verð: 51.900.000

Vel skipulögð, björt og rúmgóð 117,3 fm þriggja herbergja íbúð með suður svölum, þvottahús er innan íbúðar
og bílasstæði lokaðri bílageymslu fylgir íbúð ásamt sér 7,3 fm geymslu í kjallara. Samtals stærð er 124,6 fm.

Mjög vel umgengin og falleg íbúð ásamt snyrtilegri sameign.

Íbúðin er vel staðsett miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu. Góðar göngu- og hjólastígar er upp í Grafarvog og
yfir  í  Elliðaárósa,  þar  sem  gerð  var  brú  fyrir  gangandi  og  hjólandi  vegfarendur.  Stutt  er  einnig  að  fara  í
Elliðarárdalinn sem er eitt stærsta græna svæðið innan þéttbýliskjarna Reykjavíkur.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS - Sunndag 18/8,  kl. 16:00-16:30

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

661-6056

8622001

Sólavallagata 84
101 Reykjavík
Sjávarútsýni, lyfta og bílageymsla

Stærð: 76,4 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2003

Fasteignamat: 44.950.000

Verð: 45.900.000
Mjög flott tveggja herbergja 76,4 fm íbúð á 5. hæð (efstu hæð) í lyftu fjölbýli með glæsilegt útsýni til
sjávar og fjalla. Sér þvottahús innan íbúðar og sér geymsla er í sameign.

Bílastæði í lokaðri bílageymslu fylgir íbúð.

Lagt var nýtt harðparket á íbúð árið 2017 og það sama ár var endurnýjað bæði eldhúsinnrétting og

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnud. 18/8 kl.13:30 - 14:00

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

661-6056

8622001

Vallakór 6A
203 Kópavogur
Sérinngangur -verönd - bílageymsla

Stærð: 69,4 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2018

Fasteignamat: 33.450.000

Verð: 39.900.000
Glæsileg og nýleg tveggja herbergja íbúð á fyrstu hæð með sérinngang og sér afnotarétt á lóð.
Hellulögð lóð með timburskjólveggjum ásamt sér bílastæði í lokaðri bílageymslu og sér geymslu í
sameign. Um er að ræða íbúð merkta 0106 á jarðhæð hússins ( sérinngangur ).

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

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnud. 18/8 kl.15:00-15:30

661-6056

Þingholtsstræti 23
101 Reykjavík
Hæð með auka íbúð

Stærð: 125,3 fm
Fjöldi herbergja: 4-6

Byggingarár: 1914
Fasteignamat: 57.550.000

Verð: 67.900.000
Einstök eign í klassískum miðbæjarstíl, björt og með aukinni lofthæð.

Íbúð er 91,7 fm sem skiptist í forstofu, eldhús með útgengt út á 4,6 fm timburverönd, baðherbergi, tvær
samliggjandi stofur og tvö rúmgóð svefnherbergi. Þvottahús og geymsla er á hæð.
Auka íbúð er 31,8 fm með sérinngangi. Skiptist hún í forstofuherbergi og innra rými með
eldunaraðstöðu, svefnrými og sér baðherbergi. Góðir útleigumöguleikar.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

Guðrún Lilja
Sölufulltrúi

gulli@remax.is

gudrunlilja@remax.is

Bókið skoðun hjá Guðrúnu Lilju

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

661-6056

867-1231

Langahlíð 7
105 Reykjavík
Hæð með sérinngangi

Stærð: 114,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1947

Fasteignamat: 51.900.000

Verð: 56.900.000
Einstaklega björt og vel skipulögð endaíbúð á fyrstu hæð, staðsett í góðu hverfi. Stutt er í alla helstu
þjónustu, leikskóla og grunnskóla. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á síðustu árum.

Íbúðin skiptist í forstofu, hol, eldhús, baðherbergi, þrjú svefnherbergi og tvær samliggjandi stofur. Úr
stofu er útgengt út á svalir. Í sameign er sameiginlegt þvottahús og geymsla auk sérgeymslu fyrir íbúð.
Sérmerkt bílastæði er fyrir íbúð og bílskúrsréttur á lóð.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

Guðrún Lilja
Sölufulltrúi

gulli@remax.is

gudrunlilja@remax.is

Opið
Hús

Opið hús þri. 20. ágúst kl 17:30-18:00

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

661-6056

867-1231

Baugakór 5 
Kópavogur
Glæsileg 4herb Fjölskylduíbúð

Stærð: 138,60 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 47.350.000

Verð: 64.900.000
Eignin er endaíbúð á annari hæð í lyftuhúsi og skiptist í flísalagða forstofu með skápum,
rúmgott eldhús með góðri innréttingu,  rúmgóða stofu/borðstofu/sjónvarpsrými með útgengi á stórar
"grill" svalir (11,3fm) með nýjum timburstiklum,  14,7m2 hjónaherbergi með góðum skápum og útgegni
á 10.5fm skjólgóðar svalir, tvö rúmgóð barbaherbergi með skápum (12,2fm og 12,5fm), flísalagt
baðherbergi með baðkari/sturtuaðstöðu og flísalagt þvottahús með skápum.  Fyrirhugað fasteignamat
2020 er 53.150.000

Senter

Guðmundur
Lögg. fasteignasali

gudmundur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sun 18 ágúst kl 14:00-14:30

898-5115

Kristnibraut 99 
Reykjavík
Góð 4-5 herb íbúð

Stærð: 110,20 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Fasteignamat: 40.850.000

Verð: 47.900.000
Góð 4-5 herb endaíbúð á 3hæð í lyftuhúsi með sér stæði í opnu bílskýli og 4 svefnherbergi.

Nánari lýsing: Flísalögð forstofa með skápum, 4 flísalögð svefnherbergi, stofa, stórt flísalagt
eldhús/borðstofa með nýlegri innréttingu og útgengi á suð/vestursvalir,
þvottahús innan íbúðar, á jarðhæð er sér geymsla og sameiginleg hjólageymsla, sér yfirbyggt stæði
(bílskýli)

Senter

Guðmundur
Lögg. fasteignasali

gudmundur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sun 18 ágúst kl 15:30-16:00

898-5115



Við kynnum glæsilegar íbúðir við Lautarveg, 
skammt frá Ræktunarstöð Reykjavíkur í Fossvogi

Staðsetningin er einstök, 
á skjólsælum stað þar sem
stutt er í alla þjónustu.

• Sér hæðir
• Stærð 115 fm og 136 fm.
• Sér inngangur
• Tvö baðherbergi í hverri íbúð
• Aukin lofthæð
• Þakgluggar á efri hæð
• Gólfhiti - ofnakerfi
• Viðhaldsfríir gluggar með öndun
• Vönduð álklæðning

Lautarvegur 38-44 

OPIÐ HÚS 
laugardaginn 17.  ágúst frá kl. 13.00-14.00 og 

sunnudaginn 18. ágúst frá kl. 12.00-13.00

Gylfi Jens Gylfason
hdl./attorney at law
Löggiltur fasteignasali
Símanúmer 822-5124
gylfi@trausti.is

Guðbjörg Sveinsbjörnsdóttir
Sölustjóri
Löggiltur fasteignasali.
Símanúmer 899-5949
gudbjorg@trausti.is

Vegmúla 4 • 108 Reykjavík

Úlfarsfell
Esjan

Skálafell

GLÆSILEGAR 
ÍBÚÐIR FYRIR 50+ ... 
• 2ja – 3ja herb. / 79-148m2
• Stór og björt alrými 42,2 - 73,4m2
• Svalir eða verönd sérnotasvæði
  Flestar íbúðir með suðursvölum 
  Penthouse íbúðir eru með 
  27,8 - 41,3m2 útisvæði/svölum 
• Útsýni að óspilltri náttúru
• Þvottahús inn af öllum íbúðum
• Bílageymsla
• Lyfta úr bílageymslu
• Loftræsting
• Parket og flísar á gólfum
• Vandaðar innréttingar 
• Vönduð AEG tæki í eldhúsi
 

VIÐ NÁTTÚRUNA ... 
Náttúran allt um kring býður upp 
á göngutúra, gönguskíði, hjólreiðar, 
stangveiði og fleira:
• Elliðavatn
• Heiðmörk
• Guðmundarlundur
• Vífilsstaðavatn

Í HVERFINU ... 
• Kórinn, íþróttahöll Kópavogs
• Heimsendi, hesthús, reiðhöll 
 og keppnissvæði
• Boðinn, þjónustumiðstöð Kópavogs
• Krónan, apótek, bakarí og fleira 

INNAN 5 KM ... 
Helstu verslana- og þjónustukjarnar 
höfuðborgarsvæðisins:
• Smáralind
• Lindahverfi
• Dalvegur 
• Mjóddin
Líkamsræktin og sportið:
• Salarlaug
• Reebook Fitness
• World Class
• Golfvellir GKG 

Hengill
Vífilsfell og 
Bláfjöll

Boðaþing 14-16, Kópavogi
Glæsilegar íbúðir fyrir 50+

Frábær staðsetning við náttúruna 
og einstakt útsýni. 

Garðar Hólm, fasteignasali, 
sími: 899 8811, gh@trausti.is

Má bjóða þér íbúð við náttúruna?
GÓÐAN DAGINN

Þjónustumiðstöðin
Boðaþingi

Elliðavatn

Heiðmörk

OPIÐ HÚS
BOÐAÞINGI 14-16, KÓPAVOGI

MÁNUDAGINN KL. 17:00-18:00

– Aðeins 7 íbúðir eftir –



Rekagrandi 4
107 Reykjavík 

Dalsel 12
109 Reykjavík

Naustabryggja 33
110 Reykjavík

Leirubakki 2
109 Reykjavík

Trilluvogur 1
104 Reykjavík 

Hátún 37
105 Reykjavík

Brekkustígur 35A
Reykjanesbær 

Njálsgata 49
101 Reykjavík 

Lækjarvegur 3
311 Borgarbyggð

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 19. ÁGÚST KL. 17:30 - 18:00 
Góð 2ja herbergja íbúð á fjórðu hæð að Rekagranda 4. Eignin er 
skráð 51,9 fm og skiptist í rúmgóða stofu, eldhús, svefnherbergi 
og svalir. Sérgeymsla fylgir eigninni sem ekki er inni í fermetra-
tölu íbúðar en einnig fylgir eigninni bílastæði í lokaðri bílageymslu. 
Nánari uppl. veitir Garðar Benedikt s:898-0255 gardarbs@trausti.is. 
Verð: 34,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 20. ÁGÚST KL. 17:30 - 18:00
Snyrtileg og vel skipulögð 54,7 fm 2ja herbergja íbúð. Tvöföld stofa 
með nýlegu parketi. Einnig er nýlegt parket í anddyri, eldhúsi og 
svefnherbergi. Nýleg tæki í eldhúsi. Íbúðin getur losnað fljótt. Til-
valin fyrstu kaup. Nánari uppl. veitir Guðbjörg Gerður s:899-5949 
gudbjorg@trausti.is
Verð: 26,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 21. ÁGÚST KL. 17.30 - 18.30
Falleg og rúmgóð 122,2 fm 4ra herbergja þakíbúð á 4. hæð, efstu 
hæð, í góðu lyftuhúsi í Bryggjuhverfi Grafarvogs. Íbúðin sem er 
á tveimur hæðum er með tvennum svölum, 15,2 fm þaksvölum 
til suðurs út af efri hæð og 5,1 fm svölum til suðurs úr stofurými. 
Fallegt útsýni. Tvö baðherbergi með sturtuaðstöðu. Sérmerkt 
stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni. Nánari uppl. veitir Guðbjörg 
Gerður s:899-5949 gudbjorg@trausti.is.     Verð: 59,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 19. ÁGÚST KL. 17:30 - 18:30
Rúmgóð og björt 107,2 fm 4ra til 5 herbergja mikið endurnýjuð 
endaíbúð á 1. hæð í góðu fjölbýli. Aukaherbergi er í kjallara húss-
ins með aðgengi að klósetti og sturtu. Nýleg eldhúsinnrétting, 
nýlegt parket, baðherbergi hefur verið endurnýjað og innihurðir 
nýlegar. Rúmgott þvottahús með glugga innan íbúðar. Nánari 
uppl. veitir Guðbjörg Gerður s:899-5949. Verð: 42,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 20. ÁGÚST KL. 17:30 - 18:00 
Af 46 íbúðum eru 9 íbúðir og 4 raðhús óseld. Raðhúsin eru 
einstaklega vönduð og falleg 6-7 herb. 180,9 – 189,2 fm og bjóða 
upp á tvær íbúðir. Íbúðirnar eru 2 -5 herb., fallegar og vandaðar. 
Eitt til tvö bílastæði í bílakjallara fylgir öllum óseldum eignum auk 
sérgeymslu í kjallara. Allar eignir afhendast fullbúnar frá sept. til 
nóv. 2019. Nánari uppl. veita Styrmir s:846-6568 Guðbjörg G. s:899-
5949 Kristján s:867-3040 og Garðar H. s:899-8811.Verð frá: 48,9 millj.

BÓKAÐU SKOÐUN
Rúmgott 166 fm einbýlishús á tveimur hæðum auk 39,6 fm bílskúrs 
á grónum stað við Hátún í Reykjavík. Sérinngangur er einnig á 
neðri hæð hússins og býður upp á góða útleigumöguleika. Húsið 
þarfnast mikils viðhalds. Eignin er laus við kaupsamning. Nánari 
uppl. veitir Guðbjörg Gerður s:899-5949 gudbjorg@trausti.is
Verð: 76,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 19. ÁGÚST KL. 17:30 - 18:00 
Rúmgóð og björt 114,5 fm 4ra herbergja íbúð á 1. hæð. Tvær 
hæðir innan eignar. Eignin er vel staðsett og miðsvæðis þar sem 
stutt er í alla helstu þjónustu. Sérmerkt bílastæði fylgir íbúð. 
Nánari uppl. veitir Styrmir s:846-6568 styrmir@trausti.is
Verð: 31,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 21. ÁGÚST KL. 17:30 - 18:00 
Falleg, björt og einstök 56,9 fm 3ja herbergja risíbúð á 4. hæð. 
Hluti íbúðar er undir súð og er því gólfflötur stærri en uppgefin 
fermetratala. Glæsilegt útsýni til suðurs og norðurs. Góðar 
suðursvalir með útsýni yfir miðbæinn. Sameiginlegur garður. 
Nánari uppl. veitir Styrmir s:846-6568 styrmir@trausti.is
Verð: 36,9 millj.

BÓKAÐU SKOÐUN
Glæsilegt og vandað 60,1 fm heilsárshús á grónum stað í 
Borgarfirði. Heitur pottur á palli. Húsið stendur á 9.000 fm lóð þar 
sem meðal annars er stór grasflöt í rjóðri sem hægt er að aka 
inn á og nýtist vel sem leiksvæði eða tjaldsvæði. Töluvert af nýju 
innbúi fylgir eigninni. Nánari uppl. veitir Kristín María s:837-1177 
kristin@trausti.is
Verð: 24,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

BÓKAÐU SKOÐUN

BÓKAÐU SKOÐUN

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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VIÐ ERUM TRAUSTI

Garðar  
Kjartansson
Sölufulltrúi 
Í námi til löggildingar 
fasteignasala
S: 853-9779

Gylfi Jens Gylfason 
hdl., lögg. fasteignasali
S: 822-5124 

Matthías Eyjólfsson
Hefur lokið námi til 
lögg fasteignasala.
S: 899-7770 

Kristín María 
Stefánsdóttir 
Lögfræðingur. 
Í námi til lögg.fast-
eignasala
S: 837-1177
 

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

Kristján Baldursson 
hdl., lögg. fasteignasali, 
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Garðar Hólm 
Löggiltur fasteignasali
S: 899-8811 

Guðbjörg G.  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri.Viðskiptafr.,  
lögg. fasteignasali,
leigumiðlari.
S: 899-5949

Styrmir Þór  
Sævarsson
Löggiltur fasteignasali.
S: 846-6568

Garðar  
B. Sigurjónsson
Löggiltur fasteignasali.
S: 898-0255

Guðbjörg Helga 
Löggiltur fasteignasali. 
Viðskiptafræðingur.
MSc nám í nýsköpun
S: 897-7712

Gunnar  
Þórisson
Löggiltur fasteignasali. 
Viðskiptafræðingur.
S: 692-6226 

Jóna Benný  
Kristjánsdóttir 
Lögmaður. 
Löggiltur fasteignasali.
S: 869-8650

Einar Örn  
Guðmundsson
Viðskiptafræðingur 
Sölufulltrúi. 
Í námi til löggildingar 
fasteignasala
S: 823-4969

Sólveig  
Regína Biard
Löggiltur fasteignasali 
Skjalavinnsla.
S: 869-4879



Breiðakur Garðabær - Lyngás 1
Nútímalegt íbúðahverfi í GarðabæBjartar og nútímalegar íbúðir með hagnýtu skipulagi

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
LAUGARDAGINN 17. ÁGÚST KL. 13.00 - 13.30 
MÁNUDAGINN 19. ÁGÚST, KL. 17.00 - 17.45

OPIÐ HÚS
SUNNUDAGINN 18. ÁGÚST, KL. 14.00 - 14.30

NÝJAR ÍBÚÐIR Í SÖLU MIÐSVÆÐIS Í GARÐABÆ
Hagkvæmar 3ja og 4ra herbergja íbúðir með stæði í bílageymslu. 
Íbúðirnar eru miðsvæðis í Garðabæ, í göngufæri frá skólum, 
sundlaug, íþróttasvæði og verslun. Íbúðirnar afhendast fullbúnar 
án gólfefna.

Hilmar Þór Hafsteinsson
löggiltur fasteignasali
hilmar @eignamidlun.is
Sími 824 9098

Kjartan Hallgeirsson
löggiltur fasteignasali
kjartan@eignamidlun.is
Sími 824 9093

Verð frá 36,9 m
2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir

Herdís Valb. Hölludóttir
löggiltur fasteignasali
herdis@eignamidlun.is
Sími 694 6166

Herdís Valb. Hölludóttir
löggiltur fasteignasali
herdis@eignamidlun.is
Sími 694 6166

NÝJAR GLÆSIÍBÚÐIR Í GARÐABÆ
Fallegar íbúðir í litlu átta íbúða lyftuhúsi. Eignunum fylgja rúmgott stæði í fullbúinni upphitaðri bílageymslu.   
Íbúðirnar afhendast samkvæmt skilalýsingu fullbúnar án gólfefna. 

Þú ert ráðin/n!

FAST
Ráðningar

Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum
www.fastradningar.is

HilHilmar 
Jónasson
Lögg.  
fasteigna,- 

.og skipasali.
s.  695-9500

Opið hús sunnudaginn 18.08.19 frá kl: 15:30-16
Einbýlishús á einni hæð með bílskúr á frábærum stað við Heiðarbæ 10 í 
Árbæ.  Húsið er steinsteypt og er skráð skv. FMR. samtals 172.8 fm. að
stærð og þar af bílskúr 32.4 fm.  Eignin er vel skipulögð með fimm svefn-
herbergjum skv. teikningu en í dag eru þau þrjú, auðvelt að bæta við
herbergjum.  Garðurinn er skjólsæll, gróinn og fallegur með hellulagðri
verönd út frá stofu til suðurs. Verð 84.9 millj.

HEIÐARBÆ 10, ÁRBÆR

OPIÐ HÚS

FASTEIGNALAND@FASTEIGNALAND.IS

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á
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Brekkugata 5-11
210 GARÐABÆR

Falleg og vel skipulögð ráðhús 
ásamt bílskúr með glæsilegu útsýni. 
Fjögur svefnherbergi, tvö baðher-
bergi, sjónvarpsrými og stofa. Húsin 
skilast rúmlega á byggingarstigi 5, 
tilbúin til innréttinga. Lóð verður 
fullkláruð. Húsið er staðsteypt á 
tveimur hæðum, einangrað að utan 
við burðarvegg og klætt með álk-
læðningu og harðvið. Gluggar eru 
Valfac ál/tré gluggar frá Faris. Inn-
veggir verða uppspettir samkvæmt 
teikningum, sparslaðir, grunnaðir og 
málaðir eina umferð.

 Verð milli 78,9 - 86,9 M

STÆRÐ: 197,9-217,4 fm FJÖLDI HERB: 6

• Bílastæði í upphituðum bílakjallara
 l ir stum íb ðum
• ullkl raðar íb ðir m ð l um
 íssk p  upp tta l
• j  tt skipula

2 - 4 herbergja
íbúðir.

rð r   millj  kr
 

• r  rsla ir í u æri
• l ðslust ð ar rir ra bíla
• iks æði  p ir arðar
• k lar  l iksk lar í u jarlæ ð
• pphitaðar a st ttir

• rasíma  hita st rt 
 m ð s jallsíma
• si  ru klæ  að uta   m ð 
 ltr  lu um
• ilibílar í h r u

Kristján  
Þórir Hauksson
Lögg. fasteignasali

696 1122
  kristjan@fastlind.is

Stefán  
Jarl Martin
Lögg. leigumiðlari

892 9966
  stefan@fastlind.is

Gunnar
Valsson 
Lögg. fasteignasali

699 3702
  gunnar@fastlind.is

Hannes 
Steindórsson 
Lögg. fasteignasali

699 5008
  hannes@fastlind.is

Sunnusmári 20
201 KÓPAVOGUR

Íbúð 301: Er 73,3 fm, þriggja 
herbergja íbúð á 3.hæð.

STÆRÐ: 72,1 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 3

Heyrumst

Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

43.900.000 

Sunnusmári 16
201 KÓPAVOGUR

Íbúð 102: Er 89,2 fm,  þrig-
gja herbergja íbúð á 1.hæð. 
Sérmerkt stæði í bílakjallara 
fylgir eigninni.

STÆRÐ: 89,2 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 3

Heyrumst

Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

49.900.000 

Sunnusmári 22
201 KÓPAVOGUR

Íbúð 205: Er 55,8 fm er tveggja 
herbergja íbúð á 2. hæð. 
Sérmerkt stæði í bílakjallara 
fylgir eigninni.

STÆRÐ: 55,8 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 2

Heyrumst

Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

37.900.000 

Sunnusmári 18
201 KÓPAVOGUR

Íbúð 407: Er 72,9 fm er 3
herbergja íbúð á 4.hæð.

STÆRÐ: 72,9 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 3

Heyrumst

Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

44.900.000 

u u a i   st  OPIÐ HÚS r  kl

Heyrumst

Magnús Már Leifsson 
Löggiltur fasteignasali 

  699 2010 
  magnus@fastlind.is

Heyrumst

Þorsteinn Yngvason 
Löggiltur fasteignasali

  696 0226  
  kristjan@fastlind.is

OPIÐ HÚS    Mánudaginn 19. ágúst frá kl. 18:00 - 18:30



Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

Við gætum  
verið með næsta 
starfsmann  
mánaðarins á skrá

GARÐATORGI 7,  210 GARÐABÆ  
Sími : 545-0800 | gardatorg@gardatorg.is  |  www.gardatorg.is

Ragnar G. Þórðarson
ragnar@gardatorg.is
s: 8995901

Sigurður Tyrfingsson
sigurdur@gardatorg.is
s: 8983708

Steinar S. Jónsson 
steinar@gardatorg.is
s: 8985254

Hlynur Bjarnason
hlynur@gardatorg.is
s. 697 9215

Haraldur Björnsson
haraldur@gardatorg.is
s: 7878727

Strandgata 31. Hafnarfjörður. 

Stærð: 65 fm.• Herb: 2• Verð: 36,1 - 36,5 m. 
Opið hús sunnudag 18. ágúst frá kl 12:00 - 12:30 
Um er að ræða nýjar þrjár 2ja herbergja íbúðir í 
fallegu lyftu húsi. 
Frabær staðsetning. Lausar við kaup samning. 
Sölumaður Sæþór s. 855-5550 

Boðaþing 14 - 20. Kópavogur.

Stærð: 90,8 – 135,1 fm.•Herb: 2-3 •Verð: 41,9 – 63,0 m. 
Opið hús sunnudag frá kl: 13:00-13:30
Nokkar íbúðir eftir tilbúnar til afhendingar 
strax í tveimur lyftuhúsum við Boðaþing fyrir 
50 ára og eldri. Íbúðirnar eru 2 og 3ja herbergja 
með og á stæðis í bílgeymslu.
Sölumaður Steinar S: 898-5254

Krummahólar 4. Reykjavík. Íbúð 0301.  

Stærð: 120,4 fm. • Herb: 5 • Verð: 39,9 m.
Opið hús þriðjudag 20. ágúst frá kl 18:15 - 18:45 
Björt og falleg íbúð 120,4 fm 5 herbergja á 3. 
hæð með góðu úrsýni, 
frábær fjölskyldu íbúð. 
Laus við kaupsamning. 
Sölumaður Sæþór s. 855-5550

Básbryggja 7. Reykjavík. Íbúð 0202

Stærð: 105,3 fm. • Herb: 4 • Verð: 46,9 m.
Opið hús þriðjudag 20. ágúst frá kl 18:15-18:45
Falleg og björt 4. herbergja íbúð á 2. hæð. 
Suðursvalir, stórir gluggar. 
Laus við kaupsamning. 
Sölumaður Haraldur s. 787-8727

Kleppsvegur 30. Reykjavík. Íbúð 0102

Stærð: 50 fm.  • Herb: 2 • Verð: 28,9 m.
Opið hús þriðjudag 20. ágúst frá kl 17:15 - 17:45 
Góð 50 fm vel staðsett 2ja herbergja íbúð á 
fyrstu hæð með svölum. 
Laus við kaupsamning. 
Sölumaður Hlynur s. 697-9215

Smyrilshlíð 2-4 og 6 Reykjavík.Þórðarsveigur 6. Reykjavík. Íbúð 0205

Stærð: 101.8 fm. • Herb: 4 • Verð: 44,5 m. 
Opið hús mánudag 19. ágúst frá kl 18:15 - 18:45 
Mjög snyrtileg 101,8 fm 4 herb. íbúð á 2. hæð 
ásamt stæði í lokaðri bílgeymslu. 
Lyftuhús með rúmgóðri og snyrtilegri sa-
meign. Laus við kaupsamning. 
Sölumaður Hlynur s. 697-9215

Frostafold 65. Reykjavík. Íbúð 0302. 

Stærð: 81.8 fm. • Herb: 2-3 • Verð: 36,9 m. 
Opið hús mánudag 19. ágúst frá kl 17:15-17:45  
Snyrtileg 2-3ja herbergja 81,8 fm búð á 3.hæð. 
Laus við kaupsamning. 
Sölumaður Sæþór s. 855-5550

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Stærð: 48,8 – 117,4 fm.• Herb: 2-5 • V: 41,9 – 63,0 m.
Sýnum daglega nýja íbúðir við Hlíðarenda 
Nýjar 2-3-4 og 5 herbergja íbúðir með suður 
svölum og stæðum í bílgeymslu sem verða 
til afhendingar í september fullbúnar með 
gólfefnum. Frábær staðsetning við miðbæinn. 
Afhending í september 2019.

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

KLETTABERG 48 
PARHÚS – HAFNARFJÖRÐUR
Opið hús sunnudaginn 18. ágúst 
kl.16:00-16:30

Hraunhamar kynnir sérlega fallegt vel staðsett 
parhús í Setbergshverfinu með fjórum svefn-
herbergjum og mjög góðum tvöföldum bílskúr. 
Verönd og útsýni. 
Eignin er skráð 219,6 fm en þar af er bílskúr 58 
fm. Hús í mjög góðu ástandi, stutt í skóla og alla 
helstu þjónustu.

Nánari upplýsingar veitir:
Hilmar Þór Bryde

Löggiltur fasteignasali 
hilmar@hraunhamar.is

892 9694

OPIÐ HÚS

S í ð a n  1 9 9 5

TIL SÖLU FERÐAÞJÓNUSTUFYRIRTÆKI Í SJÓFERÐUM  
VIÐ ÍSAFJARÐARDJÚP OG NORÐANVERÐA VESTFIRÐI
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Um er að ræða rótgróin (um 30 ára) rekstur Sjóferða Hafsteins og Kiddýjar 
á Ísafirði sem hefur frá upphafi komu skemtiferðaskip til Ísafjarðar séð 
alfarið um þjónustu við ferðaenn skipana ásamt alhliða sjóferðaþjónustu 
á svæðinu.  Til sölu eru allir þrír bátar fyrirtækisins sem taka 30, 38 og 48 
farþega með öllum búnaði til farþegaflutninga.  Þjónustuhúsnæði við sér-
hæfða bryggjuaðstöðu fyrirtækisins á Ísafirði og flotbryggja til notkunar 
á Hesteyri.  Samningur er við ferðaþjónustufyrirtækið Vesturferðir um 
þjónustu við skemtiferðarskipin sem skipuleggja m.a. hinar vinsælu ferðir 
til Vigur og Hesteyrar.   Um 80-90 skemtiferðarskip koma til Ísafjarðar 
hvert sumar og er um að ræða mjög ábátasaman rekstur.  Talsverðir 
ónýttir möguleikar til staðar sérstaklega yfir haust, vetrar og vortíman.  
Skuldlaust fyrirtæki.  Óskað er eftir verðtilboði.

Allar upplýsingar veitir Ingólfur 
Gissurarson  lg.fs. í síma: 896-5222  

eða  ingolfur@valholl.is  
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Með þér alla leið

Vel skipulagt 265,0 fm endaraðhús á 
þessum vinsæla stað á Seltjarnarnesi

Fimm svefnherbergi (geta verið sex), 
falleg stofa með mikilli lofthæð og arni 

Nýlega hefur húsið verið viðgert og 
málað, skipt um alla glugga  
og þak endurnýjað 

Búið er að endurnýja neysluvatnslagnir 
í húsinu 

Góð eign á Nesinu þar sem stutt er í 
skóla og alla helstu þjónustu

Kolbeinsmýri 5
107 Seltjarnarnes

 Verð:  106,0 millj.

Nánari upplýsingar veita:

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

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

Glæsileg íbúð á 3. hæð 126,4 fm

Öll rými rúmgóð björt og falleg

Útgengt úr stofu á suður svalir

Stæði í lokaðri bílgeymslu, 
rafmagnstenglar í öllum stæðum

Ljósleiðari í húsinu

Frábær staðsetning

Nánari upplýsingar veitir: 

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

OPIÐ HÚS
laugardaginn 17.ágúst kl 15:00 - 15:30

Akurhvarf 1
203 Kópavogi

 Verð: 57,9 millj.

Hraunbær 103
110 Reykjavík

Nánari upplýsingar veita:

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

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

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

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

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

VAR AÐ KOMA Í SÖLU

Glæsilegar íbúðir  
fyrir +60 ára

• Útsýnisíbúðir

• Vandaðir verktakar

• Aðgengi að þjónustu  
og félagsmiðstöð hjá  
Reykjavíkurborg  
í Hraunbæ 105

• Afhending okt. árið 2020

Verð frá kr. 42,5 milljónir

Sölumenn kynna íbúðirnar á  
skrifstofu Mikluborgar 

að Lágmúla 4

laugardaginn 17.ágúst
kl. 13:00 -14:00

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

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is



HULDA
ÆTLAR 
AÐ VERÐA 
ROKKARI

SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ 

REYKJAVÍKURBORGAR

LANGAR ÞIG AÐ VINNA 
MEÐ FRAMTÍÐ LANDSINS?

Undir skóla- og frístundasvið heyra: 

•   LEIKSKÓLAR
•   GRUNNSKÓLAR
•   FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐVAR

Nánari upplýsingar á www.reykjavik.is/laus-storf/sfs

 


