
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 eða sambærileg menntun
• 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



Spennandi störf við 
Heilsugæsluna Mjódd 

Heilsugæslan Mjódd auglýsir eftirfarandi störf: 

• Fagstjóri lækninga 
• Sérfræðingur í heimilislækningum 

Upplýsingar veita: 
Kristín Þorbjörnsdóttir, svæðisstjóri Heilsugæslunni Mjódd 
kristin.thorbjornsdottir@heilsugaeslan.is - 513-6000
Sigríður D. Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri lækninga hjá 
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins
sigridur.d.magnusdottir@heilsugaeslan.is - 513-5015

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

VIRÐING - SAMVINNA - FAGMENNSKA

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

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

Jóhann Gunnar stýrir  
fjármálasviði Isavia

Tor Arne nýr forstjóri  
Alcoa Fjarðaáls

Pétur Rúnar nýr markaðs-
stjóri Borgarleikhússins

Ingvar Sverrisson fram-
kvæmdastjóri Aton.JL

Jóhann Gunnar Jóhannsson hefur 
verið ráðinn framkvæmdastjóri 
fjármálasviðs Isavia. 

Jóhann Gunnar starfaði áður 
sem framkvæmdastjóri fjármála- 
og mannauðssviðs hjá Ölgerðinni 
og tengdum félögum. Þar áður 
starfaði hann sem framkvæmda-
stjóri fjármálasviðs og aðstoðarfor-
stjóri Icelandic Group. Fyrir þann tíma 
starfaði hann hjá Bakkavör og Íslenskri 
erfðagreiningu sem forstöðumaður á fjármálasviði.

Jóhann Gunnar er löggiltur endurskoðandi og við-
skiptafræðingur frá Háskóla Íslands. Hann mun hefja 
störf hjá Isavia í september og taka þá jafnframt sæti í 
framkvæmdastjórn félagsins.

Norðmaðurinn Tor Arne Berg 
mun taka við stöðu forstjóra 
Alcoa Fjarðaáls í október. 

Tor Arne Berg hefur starfað hjá 
Alcoa frá árinu 2011 og verið for-
stjóri álverksmiðju Alcoa í Lista í 
Noregi frá 2017. 

Þar áður stýrði hann starfsemi 
steypu skála í Evrópu og Ástralíu og 
var þá meðal annars framkvæmdastjóri 
steypu skála hjá Fjarðaáli. Hann hættir sem forstjóri í Lista 
þegar hann gengur til liðs við Fjarðaál á Reyðarfirði.

Pétur Rúnar Heimisson hefur 
verið ráðinn markaðsstjóri 
Borgarleikhússins.

Pétur hefur undanfarin ár 
starfað hjá Nova, fyrst sem 
rekstrarstjóri verslana og síðar 
sem verkefnastjóri í markaðsdeild 
þar sem hann bar m.a. ábyrgð á 
framleiðslu og birtingu markaðsefnis 
og daglegum rekstri markaðsdeildar. Þá 
starfaði hann áður hjá auglýsingastofunum 
Pipar/TBWA og Hvíta húsinu.

Pétur er með BS-próf í sálfræði með markaðsfræði sem 
aukagrein frá Háskóla Íslands. Hann er giftur Unni Birnu 
Vilhjálmsdóttur lögmanni og eiga þau þrjú börn. 

Ingvar Sverrisson er framkvæmda-
stjóri Aton.JL.

Eftir stúdentsnám frá FB árið 
1992 starfaði hann sem sölumaður 
í nokkur ár áður en hann tók við 
starfi framkvæmdastjóra Alþýðu-
flokksins. Um aldamótin varð 
hann markaðsráðgjafi hjá Netspori 
og síðar framkvæmdastjóri hjá Góðu 
fólki auglýsingastofu. Árið 2009 varð 
Ingvar aðstoðarmaður samgönguráðherra 
og gegndi því starfi í eitt ár áður en hann fór í MBA-nám í 
Háskólanum í Reykjavík. 

Ingvar stofnaði almannatengslafyrirtækið Aton. 
Það  sameinaðist nýverið auglýsingastofunni Jónsson & 
Le’macks undir nafninu Aton.JL. Með samrunanum varð 
til þekkingarfyrirtæki, sérhæft samskiptafélag, sem veitir 
ráðgjöf á sviði samskipta og stefnumótunar. 

Ingvar er í sambúð með Hólmfríði Óskarsdóttur og eiga 
þau þrjá drengi á aldrinum 14-24 ára.
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Sérfræðingur í 
lyfjaskráningum

Capacent — leiðir til árangurs

Lyfjastofnun er ríkisstofnun 
sem heyrir undir 
heilbrigðisráðherra.  
 
Hjá Lyfjastofnun vinna rúmlega 
60 starfsmenn. Lyfjastofnun 
leggur áherslu á gott 
vinnuumhverfi, starfsþróun 
og framfylgir stefnu um 
samræmingu fjölskyldulífs og 
vinnu. Gildi Lyfjastofnunar eru 
gæði – traust – þjónusta. 
 
Sjá nánari upplýsingar 
um Lyfjastofnun á vef 
stofnunarinnar www.
lyfjastofnun.is

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/14354 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólapróf af heilbrigðis- eða raunvísindasviði sem nýtist 
í starfi 
Reynsla af lyfjaskráningum
Þekking á íslenskri og evrópskri lyfjalöggjöf 
Reynsla af vinnu við lyfjatexta á íslensku, ensku og 
norðurlandamálum 
Mjög gott vald á íslensku og ensku
Góð tölvukunnátta
Mjög góð samskipta- og samstarfshæfni
Nákvæm, skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
Frumkvæði og sveigjanleiki

·

·
·
·

·
·
·
·
·

·

·
·

Umsóknarfrestur

9. september  

Starfssvið:
Mat og afgreiðsla umsókna um ný markaðsleyfi sem og 
breytingar og viðhald markaðsleyfa lyfja
Þýðingar og mat lyfjatexta
Samskipti við erlendar lyfjastofnanir og markaðsleyfishafa 
lyfja 

Lyfjastofnun auglýsir laust starf sérfræðings í lyfjaskráningum í markaðsleyfadeild. Markaðsleyfadeild heyrir undir 
skráningarsvið Lyfjastofnunar. Leitað er að öflugum einstaklingi sem reiðubúinn er að sinna fjölbreyttu og krefjandi starfi.  
 
Starfshlutfall er 100%. Æskilegt er að umsækjandinn geti hafið störf sem fyrst.

Icepharma er í fararbroddi á íslenskum heilbrigðis- og neytendamarkaði. Kjarninn í starfsemi okkar er að auka lífsgæði með 
öflugu framboði af heilsueflandi vörum. Hjá fyrirtækinu starfa yfir 100 manns við sölu og markaðssetningu, sérfræðiráðgjöf og 
þjónustu. Við leggjum áherslu á metnað, frumkvæði, gleði og svigrúm starfsfólks til að vaxa og þróast í starfi. LYFIS er eitt af 
leiðandi fyrirtækjum á Íslandi í sölu á lyfjum og heilsueflandi vörum til apóteka.

Sérfræðingur í lyfjaskráningum hjá LYFIS/Apótekasviði Icepharma

Helstu verkefni og ábyrgð Hæfniskröfur

Við leitum að metnaðarfullum og drífandi 
einstaklingi í tímabundið starf

 8. september

capacent.is

Ráðgjafar okkar búa  
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Coripharma er nýtt íslenskt lyfjafyrirtæki 
sem nýlega keypti verksmiðju Actavis í 

Hafnarfirði þar sem framleidd eru lyf fyrir 
alþjóðamarkaði.

Sérfræðingur í kvörðunum

Tæknideild er hluti af framleiðslueiningu Coripharma og sér um viðhald, 
kvarðanir, gildingar og eftirlit með tækjabúnaði í verksmiðju og rannsóknar-
stofu fyrirtækisins, sem staðsett er í Hafnarfirði. 

Sérfræðingur í kvörðunum sinnir margþættum störfum sem eiga að tryggja 
að allar kvarðanir tækja / kerfa í eigu Coripharma ehf standist þær gæðakröfur  
sem fyrirtækið hefur sett sér.

Helstu verkefni:
• Kvarðanir á framleiðslutækjum, tækjum á 

rannsóknarstofum og kerfum
• Umsjón með kvörðunum á kvörðunarbúnaði
• Yfirlestur og samþykki á staðfestingarskjölum
• Útgáfa og viðhald skriflegra leiðbeininga
• Skráning á verkum í tækjagrunn og skjölum

í skjalagrunn

Við leitum að einstaklingi
• með tækni- eða raungreinamenntun
• með reynslu af gæðakerfum (kostur)
• sem býr yfir hæfni í mannlegum samskiptum
• sem tileinkar sér nákvæm, öguð og sjálfstæð

vinnubrögð
• með góða ensku- og tölvukunnáttu

Nánari upplýsingar um starfið veitir:
Kristinn Ragnarsson, yfirmaður tæknideild
kristinnr@coripharma.is S: 420 6711

Umsóknarfrestur er til 3. september 2019
Umsóknir óskast sendar til:
Ingag@coripharma.is

www.intellecta.is

Hugbúnaðargerð - mikil tækifæri

Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál

Sjá nánar á: www.intellecta.is 

Erum með áhugaverð forritunarstörf í boði fyrir háskólamenntaða hugbúnaðarsérfræðinga sem 
hafa náð góðum árangri í starfi. 

hagvangur.is

Upplýsingar veitir: 
Inga Steinunn Arnardóttir    
inga@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 1. september. 

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 SAMEYKIS
Sameyki óskar eftir að ráða öflugan og framsækinn einstakling 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.
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Framkvæmdastjóri fjármálastöðugleikasviðs
Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða öflugan og traustan einstakling til starfa sem framkvæmdastjóri fjármálastöðugleikasviðs.  
Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík.

Fjármálastöðugleiki er svið innan Seðlabanka Íslands sem fylgist með þróun fjármálakerfisins bæði hér á landi og erlendis, styrk þess og skilvirkni og áhrifum 
efnahagslegra þátta á kerfið í heild sinni. Meginviðfangsefni sviðsins er greining á áhættu í fjármálakerfinu og þátttöku í mótun varúðarreglna fyrir fjármálakerfið. 
Sviðið tekur þátt í stefnumótun um uppbyggingu og markmið fjármálakerfisins, varúðartæki og umgjörð fjármálastöðugleika á Íslandi en frá og með áramótum 
verður öll starfsemi tengd fjármálastöðugleika sameinuð í Seðlabankanum. Fjármálastöðugleikasvið annast umsýslu fyrir kerfisáhættunefnd sem starfar fyrir 
fjármálastöðugleikaráð en frá og með áramótum mun sviðið annast umsýslu nýrrar nefndar, fjármálastöðugleikanefndar sem mun taka ákvarðanir um beitingu 
stjórntækja Seðlabankans varðandi fjármálastöðugleika. Þá tekur Seðlabanki Íslands þátt í umtalsverðu alþjóðlegu samstarfi á sviði fjármálastöðugleika.

Seðlabankinn leitar að einstaklingi sem hefur brennandi áhuga á málefnum fjármálamarkaða. Hefur víðtæka fræðilega, hagnýta reynslu og þekkingu á 
fjármálakerfinu, og sem hefur reynslu og getu til að sinna krefjandi stjórnunarstöðu á sviði fjármálastöðugleika hjá Seðlabanka Íslands þar sem reynir á öguð 
vinnubrögð, færni, frumkvæði og sjálfstæði. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni
• Stýra og leiða starfsemi 

fjármálastöðugleikasviðs og vinnu við 
sameiningu málefna fjármálastöðugleika undir 
einu sviði í Seðlabankanum

• Greining á kerfisáhættu og fjármálastöðugleika

• Greining á fjármálakerfinu og samspili þess við 
efnahagslífið

• Mótun og vöktun varúðarreglna sem 
Seðlabankinn setur

• Þátttaka í mótun fjármálastöðugleikastefnu

• Umsýsla fyrir kerfisáhættunefnd, síðar 
fjármálastöðugleikanefnd

• Ritstjórn og kynning á riti Seðlabankans um 
fjármálastöðugleika

• Þátttaka í samstarfi við aðra seðlabanka og öðru 
alþjóðlegu samstarfi á sviði fjármálastöðugleika

Menntunar- og hæfniskröfur
• Meistarapróf í hagfræði, viðskiptafræði eða 

sambærilegum greinum sem nýtast í starfi

• Víðtæk reynsla og þekking á fjármálakerfinu  
og af fjármálamörkuðum

• Víðtæk stjórnunarreynsla

• Hæfni til að leiða stefnumótun, greiningu  
og rannsóknir á sviði fjármálastöðugleika

• Reynsla og öryggi í því að kynna álit og 
niðurstöður fjármálastöðugleikasviðs ásamt 
færni í því að taka þátt í opinberri umræðu

• Færni í munnlegri og skriflegri tjáningu, bæði  
á íslensku og ensku

• Færni í mannlegum samskiptum og hæfni til  
að stýra teymi vel menntaðra og áhugasamra 
starfsmanna

• Frumkvæði, drifkraftur og metnaður til að ná 
árangri í starfi

Nánari upplýsingar veita:

Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri,  
asgeir.jonsson@sedlabanki.is

Rannveig Sigurðardóttir, 
aðstoðarseðlabankastjóri,  
rannveig.sigurdardottir@sedlabanki.is

Katrín S. Óladóttir, katrin@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 9. september 2019.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is 

Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og 
kynningarbréf.

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

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn. Meginmarkmið bankans eru að stuðla að 
stöðugu verðlagi og fjármálastöðugleika. Frá og með 1. janúar 2020 mun Fjármálaeftirlitið sameinast Seðlabankanum og verður 
meginmarkmið bankans þá einnig að stuðla að traustri og öruggri fjármálastarfsemi. Þá sinnir Seðlabankinn jafnframt viðfangsefnum 
sem samrýmast hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi, 
þ.m.t. greiðslukerfi í landinu og við útlönd.

Ritarar, gjaldkerar, 
þjónustufulltrúar

hagvangur.is
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Innkaupastjóri
Starfssvið:
• Stýring innkaupa.
• Innkaup og eftirfylgni á pöntunum á vörum og þjónustu.
• Samskipti við birgja og flutningsaðila.
• Birgða- og lagerhald.
• Greiningarvinna af ýmsum toga.
• Önnur tilfallandi störf í innkaupum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði vörustjórnunar eða öðru sambærilegs náms.
• Haldgóð reynsla af sambærilegu starfi.
• Sjálfstæði, nákvæmni og skipulag í vinnubrögðum.
• Þjónustulund og samskiptahæfni.
• Góð almenn tölvukunnátta, kunnátta í Navision og Excel skilyrði.
• Gott vald á íslensku og ensku bæði í töluðu og rituðu máli.

Ráðningarvefurin er aðgengilegur 

frá  www.decode.is.

Umsóknir skulu sendar inn í gegnum 

ráðningarvef Íslenskrar erfðagreiningar 

fyrir  7.september 2019.

Frekari upplýsingar veitir: 
starfsmannastjóri í síma 570 1900

 www.decode. is  

 
Íslensk erfðagreining

er í fararbroddi rannsókna á erfðum algengra 

sjúkdóma. Fyrirtækið býður starfsmönnum upp á 

mikla möguleika á starfsþróun og símenntun í 

alþjóðlegu starfsumhverfi sem einkennist af 

nýsköpun, hugmyndavinnu og góðum starfsanda.

Norðdahl & Valdimarsson lögmannsstofa 
óskar eftir að ráða lögfræðing til starfa. Viðkomandi þarf 
að vera duglegur, eljusamur og umfram allt sjálfstæður í 
vinnubrögðum. 

Þá þarf viðkomandi að geta hafið störf eigi síðar mánudag-
inn 9. september næstkomandi. Lögmannsréttindi kostur en 
ekki skilyrði.

Áhugasamir geta sent yfirlit einkunna úr námi og ferilskrá á 
netfangið norval@norval.is

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.

Við leitum að metnaðarfullum og framsæknum deildarstjóra til 
að leiða stoð jónustu j lsk ldu jónustu afnar arðar
Um er að ræða spennandi starf í deild sem ber ábyrgð á stoðþjónustu við aldraða og fatlaða í 

bæjarbúa að leiðarljósi og áherslu á samstarf við aðrar deildir. 

Nánari upplýsingar veitir: Rannveig Einarsdóttir - 

Um að ræða fullt starf og laun samkvæmt gildandi kjarasamningi. 

Umsóknarfrestur er til og með 12. september 2019. 
Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf.

585 5500

Helstu verkefni
• Daglegur rekstur, skipulag og umsjón með 

starfsemi deildarinnar
• Samstarf við aðrar deildir

fatlað fólk í sveitarfélaginu

• Stefnumótun

þjónustuleiða
• Þátttaka í þróun aukinnar snemmtækrar 

sveitarfélaginu
• Situr í verkefnadrifnum teymum s.s. stýrihópi 

BRÚARINNAR

Menntunar- og hæfniskröfur

framhaldsmenntun kostur
• Reynsla af stjórnun og rekstri
• Þekking á öldrunarmálum og málefnum 

fatlaðs fólks

• Reynsla af þróun og innleiðingu nýrra ferla
• Reynsla af notendasamráði
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum og góð 

félagsleg færni

• Rík þjónustulund, áhugi og metnaður til að 
veita framúrskarandi þjónustu

DEILDARSTJÓRI STOÐÞJÓNUSTU

Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS.  
 Sími 585 2000 – www.reykjalundur.is

Framkvæmdastjóri
lækninga

Laus er til umsóknar staða framkvæmdastjóra lækninga á 
Reykjalundi endurhæfingarmiðstöð SÍBS.  Um er að ræða 
100% stöðu og möguleiki að viðkomandi sinni klínískri vinnu 
samhliða stjórnunarstörfum.  Staðan veitist frá 1. nóvem-
ber 2019 eða eftir nánara samkomulagi.
Framkvæmdastjóri lækninga heyrir undir forstjóra og situr 
í framkvæmdastjórn.  Hann ber faglega-, fjárhagslega- og 
starfsmannaábyrgð í  samræmi við gildandi stjórnskipulag 
og ákvæði laga nr. 40/2007 um heilbrigðisþjónustu.

Hæfniskröfur
• Íslenskt sérfræðileyfi í endurhæfingarlækningum og/eða 

reynsla á sviði endurhæfingarlækninga 
• Þekking og reynsla af þverfaglegri teymisvinnu
• Leiðtogahæfileikar og stjórnunarreynsla
• Þekking og reynsla af mannauðsmálum
• Jákvætt viðmót og góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og metnaður í starfi

Umsókn skal fylgja staðfestar upplýsingar um nám, fyrri 
störf, vísindavinnu og reynslu af stjórnunarstörfum.

Umsóknarfrestur er til 15. september 2019.

Allar umsóknir eru sendar til stöðunefndar lækna hjá Land-
læknisembættinu.

Umsókn skal skilað á sérstöku eyðublaði, sem aðgengi-
legt er á vef Landlæknis, til Birgis Gunnarssonar forstjóra 
birgir@reykjalundur.is eða Guðbjargar Gunnarsdóttur 
mannauðsstjóra gudbjorg@reykjalundur.is sem einnig veita 
nánari upplýsingar um starfið –– sími: 585-2000 



kopavogur.is

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar Kópavogsbæjar óska eftir aðstoðar-
matráð, deildarstjóra, leikskólakennurum, 
sérkennurum og þroskaþjálfa.

Grunnskólar Kópavogsbæjar auglýsa eftir 
frístundaleiðbeinendum í félagsmiðstöðvar, 
frístundaleiðbeinendum í dægradvöl, forfalla-
kennara og náttúrufræðikennara.

Velferðarsvið óskað eftir starfsmönnum í 
íbúðarkjarna, félagsliða á skammtímaheimili, 
liðveitendum fyrir fatlað fólk og teymisstjóra í 
íbúðakjarna.

Umhverfissvið óskar eftir verkefnastjóra í 
eignadeild.

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

Sjónfræðingur 
Laust er til umsóknar 100% starf sjónfræðings hjá 
Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og 
einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu

Helstu verkefni: 
• Mæla sjónlag og sjóngetu. 
• Mat á þörf á sjónhjálpartækjum.
• Fræðsla og upplýsingar um sjón og sjónskerðingu.
• Úthlutun sjónhjálpartækja, kennsla í notkun og 

meðhöndlun þeirra.

Hæfniskröfur: 
• Hafa lokið háskólanámi í sjónfræði eða sambærilegt 

nám.
• Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Skipulagshæfileikar, sjálfstæði, sveigjanleiki og  

frumkvæði í starfi.
• Eiga auðvelt með að vinna í teymi

Frekari upplýsingar um starfið:
Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá þar 
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og kynningar-
bréf þar sem fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni  
viðkomandi í starfið. Miðstöðin hvetur jafnt karla sem 
konur til að sækja um þessa stöðu.  
Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum 
og viðtölum við umsækjendur. Laun samkvæmt gildandi 
kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og 
viðkomandi stéttarfélag hafa gert.

Umsóknarfrestur er til og með 16 sept. 2019 og þarf 
viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst eða skv. nánara 
samkomulagi.

Umsóknir skulu sendar rafrænt á netfangið 
estella.bjornsson@midstod.is

Þjónust- og þekkingarmiðstöð er öflug stofnun með 
framsæknu starfsfólki. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðstöfun starfsins liggur fyrir. Miðstöðin áskilur sér 
rétt að hafna öllum umsóknum. Nánari upplýsingar veitir 
Estella D. Björnsson í síma 545 5800.  

Artasan er sérhæft fyrirtæki á sviði markaðssetningar á 

samheitalyfjum, lausasölulyfjum og öðrum heilsuvörum. 

Gildi Artasan eru áreiðanleiki, hreinskiptni og framsækni.

Sölufulltrúi

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Óskað er eftir góðu og 
áhugasömu starfsfólki í 

aðhlynningu
Ert þú jákvæður umhyggjusamur einstaklingur sem ert 
tilbúin að vinna með okkur. þá vantar okkur einstakling 
eins og þig í aðhlynningu og umönnun aldraðra íbúa á 
Seltjörn hjúkrunarheimili að Safnartröð 3, Seltjarnarnesi. 
Um er að ræða vaktavinnu, með allt að 80% starfshlut-
falli.  Sótt er um á heimasíðu Sunnuhlíðar sunnuhlid.is. 

Gerð er krafa um að viðkomandi tali og skilji íslensku.

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

 Við ráðum
Ráðum býður upp á ráðgjöf og ráðningar 
sniðnar að þörfum viðskiptavinarins.
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Reikningsskil 
- uppgjör 

- endurskoðun
Vegna aukinna umsvifa óskast starfsmaður við reiknings-
skil og gerð skattskila hjá Endurskoðun og ráðgjöf ehf í 
Garðabæ

Ábyrgðarsvið:
• Gerð reikningsskila og uppgjöra
• Skattskil lögaðila
• Teymisvinna við endurskoðunarverkefni

Hæfniskröfur:
• Menntun eða reynsla sem nýtist í starfi
• Reynsla af  uppgjörsvinnu og gerð skattskila er skilyrði
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Góðir samskiptahæfileikar og rík þjónustulund
 
Til greina kemur að ráða nema í endurskoðun sem stefna á 
löggildingu í faginu. 

Áhugasamir sendi starfs- og námsferilsskrá á cpa@cpa.is 
fyrir 15. september næstkomandi.

Endurskoðun og ráðgjöf ehf starfar á sviði endurskoðunar, 
reikningsskila og bókhalds ásamt skattaráðgjafar til fyrir-
tækja og einstaklinga.  Við leggjum metnað okkar í að veita 
faglega og umfram allt persónulega þjónustu.

Endurskoðun & ráðgjöf Garðatorg 7, 210 Garðabær

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Framkvæmdastjóri Seðlabanki Íslands Reykjavík 201908/1512
Sérhæfður starfsmaður Landspítali, dauðhreinsunardeild Reykjavík 201908/1511
Sótthreinsitæknir Landspítali, dauðhreinsunardeild Reykjavík 201908/1510
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, geislameðf. krabbameina Reykjavík 201908/1509
Yfirlæknir Landspítali, kviðarholsskurðlækningar Reykjavík 201908/1508
Fagstjóri lækninga Heilsugæslan Mjódd Reykjavík 201908/1507
Sérfræðingur í heimilislækningum Heilsugæslan Mjódd Reykjavík 201908/1506
Sérfræðingur í lyfjaskráningum Lyfjastofnun Reykjavík 201908/1505
Tæknimaður á sviði jarðfræði Háskóli Íslands, Jarðvísindastofnun Reykjavík 201908/1504
Sérfræðingur í búnaðarmálum Matvælastofnun Höfuðborgarsv. 201908/1503
Eftirlitsdýralæknir Matvælastofnun Akureyri 201908/1502
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201908/1501
Hjúkrunarfræðingar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201908/1500
Sjúkraliðar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201908/1499
Starfsmaður í eldhús Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Grindavík 201908/1498
Sálfræðingur/hlutastarf Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201908/1497
Lektor í íþrótta- og heilsufræði Háskóli Íslands, Menntavísindasvið Reykjavík 201908/1496
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201908/1495
Starf í þjónustudeild Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201908/1494
Talmeinafræðingur/hlutastarf Landspítali, talmeinaþjónusta Reykjavík 201908/1493
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, lungnadeild Reykjavík 201908/1492
Starfsmaður í umönnun Landspítali, öldrunarlækningadeild Reykjavík 201908/1491
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, öldrunarlækningadeild Reykjavík 201908/1490
Verkefnastjóri Landspítali, rekstrarsvið Reykjavík 201908/1489
Sjúkraliði Landspítali, kviðarhols/þvagf.skurðd. Reykjavík 201908/1488
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, kviðarhols/þvagf.skurðd. Reykjavík 201908/1487
Námsstöður deildarlækna Landspítali, bæklunarskurðdeild Reykjavík 201908/1486
Löglærður fulltrúi Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra Sauðárkrókur 201908/1485

Viðskiptastjóri
SPENNANDI STARF Á HEILBRIGÐISTÆKNIMARKAÐI

Viltu vera í hópi metnaðarfullra starfsmanna hjá vaxandi fyrirtæki á 
heilbrigðistæknimarkaði?

MEDOR ehf. leitar að starfsmanni í fjölbreytt og krefjandi starf viðskiptastjóra 

fyrir lækningatæki og vörur til heilbrigðisstofnana. 

    Starfssvið:     Hæfniskröfur: 

• Markaðssetning á lækningatækjum og vörum til 
heilbrigðisstofnana

• Innleiðing á nýjum vörum auk fræðslu og eftirfylgni 
• Tengslamyndun og gott samstarf við viðskiptavini
• Samskipti við erlenda birgja
• Greining vaxtartækifæra - verkefni tengd nýjum 

spítala 
• Þátttaka á ráðstefnum og fundum innanlands og 

erlendis
• Útboðs- og tilboðsgerð
• Vörustjórnun

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi t.d. 
verkfræðimenntun og heilbrigðisvísindi

• Þekking á sviði lækningatækja og tölvukerfa kostur
• Reynsla af sambærilegum störfum kostur
• Frumkvæði, drifkraftur og jákvætt viðmót 
• Skipulagshæfileikar og metnaður til að ná árangri 

í starfi
• Færni í mannlegum samskiptum
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta skilyrði

MEDOR er leiðandi í ráðgjöf, sölu og þjónustu á lækninga-, hjúkrunar- og rannsóknarvörum. 
Helstu viðskiptavinir MEDOR eru heilbrigðisstofnanir, apótek, rannsóknastofur í líftækni, efnagreiningu 
og lyfjaiðnaði.
  
Nánari upplýsingar um starfið veita Ólafía Ása Jóhannesdóttir deildarstjóri (asa@medor.is) 
s. 665 7001 og Pétur Veigar Pétursson starfsmannastjóri (petur@veritas.is) s. 897 1626. 

Tekið er  við umsóknum í gegnum ráðningarvef MEDOR, www.medor.is. 

Umsókninni skal fylgja greinargóð ferilskrá og kynningarbréf þar sem fram kemur hvers 
vegna viðkomandi sækir um starfið.

Umsóknarfrestur er til 1. september nk. 

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum verður svarað.

Við leitum að faglærðum málmiðnaðarmönnum til starfa. 
 

Umsóknir sendast á jso@jso.isso.is

Hæfniskröfur
• Góð almenn tölvukunnátta
• Góð samskiptahæfni og þjónustulund
• Frumkvæði, dugnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Góð íslenskukunnátta nauðsynleg 
• Jákvæðni og sveigjanleiki

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR
Á HÚÐMEÐFERÐARSTOFU
Við leitum að öflugum hjúkrunarfræðingi 
á húðmeðferðarstofuna Húðfegrun ehf.

Um er að ræða 70-100% stöðu og kostur 
ef viðkomandi getur hafið störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til og með 2. september.
Allar nánari upplýsingar veitir Lind hjá FAST Ráðningum
í síma 552 1606 eða lind@fastradningar.is
Umsækjendur er vinsamlega beðnir um að sækja 
um starfið á fastradningar.is
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Sölumenn óskast í kvöldvinnu
Símsölumenn óskast í úthringiver á kvöldin. Góðir tekju-

möguleikar og skemmtilegt starf.  
Frekari upplýsingar má nálgast í síma 868-2989 eða með 

tölvupósti á netfangið magnus@kml.is

• 

•

•

•

•

Lífeindafræðingur með starfsleyfi.

Reynsla af störfum á rannsóknastofu.

Reynsla af blóðtökum.

Góð tölvukunnátta.

Hæfni í mannlegum samskiptum

www.rannsokn.is

Blóðtökur og

 vinnsla sýna 

á rannsóknastofu.

Starfslýsing Hæfniskröfur

Þjónustumiðstöð rannsóknaverkefna (www.rannsokn.is) er 

sjálfseignarstofnun, sem sér um klíníska hluta erfðafræðirannsókna 

Íslenskrar erfðagreiningar og samstarfsaðila innan heilbrigðiskerfisins.

Starfsmenn miðstöðvarinnar annast samskipti við þátttakendur í rannsóknum.

í 100% starf

Lífeindafræðingur
óskast

Guðrún Ketilsdóttir - 
lilla@rannsokn.is

Frekari upplýsingar veitir:

Umsóknir skulu sendar ásamt starfsferilsskrá á netfangið: atvinna@rannsokn.is fyrir 7. september 2019.

LAGERMAÐUR
Við hjá Flísabúðinni óskum eftir að ráða kraftmikinn  

lagermann í verslun okkar í Stórhöfða 21, 110 Reykjavík.

Vinnutími er frá kl. 9-18 alla virka daga. Laugardaga 10-14 
frá 15. september til 1. júní.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem allra fyrst

Starfslýsing:

• Lyftarapróf æskilegt.
• Móttaka á vörum og öll önnur almenn lagerstörf.
• Framúrskarandi þjónustulund.
• Sjálfstæði, dugnaður og frumkvæði í starfi.
• Sveigjanleiki og geta til að vinna undir álagi.
• Góð samskiptahæfni, kurteisi og jákvæðni.

Umsóknarfrestur er til 15. september. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir. Þórður Magnússon 
thordur@flis.is

Johan Rönning óskar eftir að ráða þjónustulundaðan 
söluráðgjafa til starfa í útibúi sínu á Reyðarfirði. 
Starfið felst í sölu og þjónustu við viðskiptavini.

Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf í góðu 
starfsumhverfi. Johan Rönning hefur verið valið 
fyrirmyndarfyrirtæki VR átta ár í röð ásamt því að 
hljóta nafnbótina fyrirtæki ársins í sjö ár.

Johan Rönning hlaut jafnlaunavottun árið 2013, 
eitt af fyrstu fyrirtækjum landsins til að hljóta slíka 
viðurkenningu. 

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

Johan Rönning hf. var stofnað árið 1933. Fyrirtækið er leiðandi á sviði rafbúnaðar og rekur jafnframt verslunar- 
og þjónustufyrirtækin Sindra, Sindra vinnuföt, Vatn og Veitur og S. Guðjónsson. Hjá félaginu starfa yfir 125 manns
í Reykjavík, Fjarðabyggð, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, á Grundartanga, Selfossi og Akureyri. Höfuðstöðvar félagsins
eru að Klettagörðum 25 í Reykjavík. Johan Rönning hf. er góður og eftirsóttur vinnustaður.

REYKJAVÍK
Klettagörðum 25 
Sími 5 200 800

SELFOSSI
Eyravegi 67
Sími 4 800 600

AKUREYRI
Draupnisgötu 2
Sími 4 600 800

REYÐARFIRÐI
Nesbraut 9
Sími 4 702 020

REYKJANESBÆ
Hafnargötu 52
Sími 4 207 200

HAFNARFIRÐI
Bæjarhrauni 12
Sími 5 200 800

GRUNDARTANGA
Mýrarholtsvegi 2
Sími 5 200 830
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Hæfniskröfur: 
•  Mikil þjónustulund

•  Frumkvæði

•  Samskiptahæfni

•  Iðnmenntun eða reynsla af rafiðnaði er kostur

•  Reynsla af sölustörfum er kostur

•  Lausnamiðaður hugsunarháttur

Söluráðgjafi á rafbúnaðarsviði

Upplýsingar um starfið veitir Helgi Guðlaugsson
í síma 5 200 800 eða helgig@ronning.is
Umsóknir sendist á netfangið helgig@ronning.is 
fyrir 3. september. 

Er kraftur í þér?

www.ronning.is

Job.is
Þú finnur draumastarfið á



Hjúkrunarfræðingur - dagvinna 
Miðstöð meltingarlækninga, Læknastöðinni Glæsibæ, 
óskar eftir að ráða hjúkrunarfræðing til starfa  
frá 1. janúar 2020.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið  
atvinna@laeknastodin.is fyrir 10. september nk.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Ólafsdóttir 
deildarstjóri á kristin@laeknastodin.is

 Læknastöðin · Álfheimar 74 · 104 Reykjavík  
sími: 5356800 · fax: 5356805

 

 
 
Kraftmikið og duglegt sölufólk óskast til að selja 
íslenskar, náttúrulegar og lífvirkar húðvörur í 
heimasölu. Góðir tekjumöguleikar. Áhugasamir 
sendi tölvupóst á vidar@taramar.is 
 
--------------------------------------- 
Taramar ehf. er íslenskt hátæknifyrirtæki sem notar vísindastarf til 
framleiðslu á húðvörum úr íslenskum náttúrugæðum.  
Nánari upplýsingar um félagið má finna á heimasíðum félagsins: 
www.taramar.is og www.taramar.com  

Starfskraftur óskast í 70-80% starf.  Leitað er að 
öflugum skrifstofumanni með góða þekkingu á DK 
og Excel, í starfinu felst útreikningar á 
vinnuskýrslum, launaútreikningar, innheimta ásamt 
tilfallandi verkefnum.  
Vinnutími getur verið sveigjanlegur, góð laun í boði 
fyrir réttan aðila. 

 
Klettur Skipaafgreiðsla ehf 

Umsóknir sendast á klettur@kletturskip.is 

Sérfræðingar í     
           ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 

FAST ráðningar er öflug ráðninga- og 
ráðgjafaþjónusta sem leggur metnað í að vinna faglega og 

veita persónulega og góða þjónustu. Vönduð úrvinnsla 
upplýsinga og góð samskipti við umsækjendur eru 

lykilatriði. Okkar metnaður er reynsla og menntun, öflugur 
gagnagrunnur og gott tengslanet.

• Áralanga reynslu
• Öflugan gagnagrunn
• Mjög gott tengslanet
• Þolinmæði og þrautseigju
• Auga fyrir hæfileikum

Við bjóðum uppá:

Þarftu
að ráða sta
Ráðum sérhæfir sig í ráðgjöf og ráðning
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja o
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
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Vélvirki, Blikksmiður og Húsasmiður 

Launafl ehf. óskar að ráða iðnaðarmenn eða menn með sambærilega menntun til starfa í deildum fyrirtækisins á 
Reyðarfirði.  

Meðal helstu verkefna: 

 Viðhald og viðgerðir á ýmsum búnaði og húsakostum 
 Nýsmíði  
 Bilanagreiningar 
 Almenn viðgerðarvinna 
 Samskipti við viðskiptavini 

Hæfniskröfur: 

 Sveinspróf eða sambærileg menntun 
 Frumkvæði og sjálstæði í vinnubrögðum 
 Góð íslenskukunnátta  
 Skipulögð vinnubrögð 
 Almenn tölvuþekking 

Launafl er iðnverktakafyrirtæki sem sinnir fjölbreyttum verkefnum fyrir fyrirtæki og einstaklinga.  
Gildi Launafls: ÖRYGGI – ÁREIÐANLEIKI - VIRÐING 

Nánari upplýsingar um störf gefur Magnús Helgason framkvæmdastjóri Gsm. 840-7211 og magnus@launafl.is eða 
Adda Björk Ólafsdóttir Starfsmannastjóri gsm. 840-7213 og adda@launafl.is  

Áhugasamir fylli út atvinnuumsókn á vef fyrirtækisins, www.launafl.is / sækja um starf eða sendi póst á 
starfsmannastjóra.  

Austurland er góður kostur og býður uppá mikla fjölbreytni, kynntu þér það nánar á www.austurland.is 

  

 

RARIK - Febrúar 2019:
167x214mm

RARIK ohf  •  Dvergshöfða 2  •  110 Reykjavík  •  Sími 528 9000  •  www.rarik.is

Rafvirki í Borgarnesi
RARIK ohf auglýsir eftir rafvirkja til starfa á starfsstöð fyrirtækisins í Borgarnesi. Hér 

 
rarik.is/atvinna.

• 
• Eftirlit með tækjum og búnaði
• Viðgerðir
• 
• Vinna samkvæmt öryggisreglum

Helstu verkefni Hæfniskröfur

• 
• 
• Almenn tölvukunnátta
• Drifkraftur og geta til að vinna sjálfstætt
• 

Fjölskylduþjónusta
• Deildarstjóri stoðþjónustu
Grunnskólar
• Frístundaleiðbeinandi í Hraunsel - Hraunvallaskóli
• Frístundaleiðbeinandi í Holtasel - Hvaleyrarskóli
• Baðvörður - Lækjarskóli 
• Frístundaleiðbeinendur - Skarðshlíðarskóli 
• Skólaliði  - Skarðshlíðarskóli
• Unglingadeildarkennari - Skarðshlíðarskóli
• Skólaliði í íþróttahús - Víðistaðaskóli
• Stuðningsfulltrúi - Víðistaðaskóli
• Aðstoðarverkefnastjóri í Selið - Öldutúnsskóli
• Samfélagsfræðikennari - Öldutúnsskóli
• Frístundaleiðbeinandi í Selið - Öldutúnsskóli
Leikskólar
• Leikskólakennari - Bjarkalundur
• Deildarstjóri leikskóla - Hraunvallaskóli
• Leikskólakennari – Hraunvallaskóli
• Leikskólasérkennari – Hraunvallaskóli
• Leikskólakennari - Smáralundur
• Leikskólakennari - Stekkjarás

• Leikskólakennari - Víðivellir

Þjónustu- og þróunarsvið
• Forstöðumaður bókasafns
• Deildarstjóri þróunar- og tölvudeildar

Nánar á 

HJÁ HAFNARFJARÐARBÆ
LAUS STÖRF

585 5500

Vantar þig starfsfólk?

hagvangur.is



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.

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.

VERKKKKEEEEFFFFNNNNASTTTTJJÓÓRRIIII  ÍÍÍÍ  VVVÖÖÖRUÞRÓUN
FYRIRRRR B IIIOOOEFFECT HÚÐÐÐVÖRUR

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is
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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

Margrét Þórólfsdóttir  
til Expectus

Arnar Geir forstöðumaður 
fjárstýringar hjá Lykli

Margrét Þórólfsdóttir hefur 
verið ráðin til ráðgjafar- og 
hugbúnaðarfyrirtækisins 

Expectus sem ráðgjafi í árangurs-
stjórnun fyrirtækja. 

Margrét hefur unnið innan 
bankageirans síðastliðin fimm ár, 
í áhættustýringu Íslandsbanka og 
á árunum 2014 til 2018 vann hún við 
áhættustjórnun hjá Saxo Bank í Kaup-
mannahöfn. 

Margrét lauk BA-prófi í viðskiptahagfræði og upp-
lýsingatækni árið 2016 frá Tækni- og hönnunarháskóla 
Kaupmannahafnar (Københavns Erhvervsakademi 
– KEA) og MSc.-prófi í stafrænni tækni og stjórnun frá 
sama skóla árið 2018. Hún lauk BS-prófi frá Franklin 
Pierce háskóla í New Hampshire í Bandaríkjunum árið 
2011.

Hjá Expectus er Margrét ráðgjafi í árangursstjórnun 
fyrirtækja og leggur þar megináherslu á ráðgjöf til við-
skiptavina í tekjueftirliti, áætlanagerð og stjórnenda-
upplýsingum.

Arnar Geir Sæmundsson er nýr 
forstöðumaður fjárstýringar 
hjá Lykli. Á árunum 2015 til 

2019 starfaði hann við markaðs-
viðskipti hjá Arctica Finance 
hf. og áður hjá HF Verðbréfum 
við miðlun verðbréfa, greiningu 
hluta/skuldabréfamarkaðar. Hann 
hefur komið að ýmsum fjármögn-
unarverkefnum fyrir fyrirtæki og sveitar-
félög. 

Arnar Geir lauk meistaragráðu í fjármálum frá London 
Business School árið 2019 og BS-prófi í fjármálaverk-
fræði frá HR árið 2015. Að auki hefur hann lokið prófi í 
verðbréfaviðskiptum.

Herdís stýrir endurhæfingar-
sviði Reykjalundar

Herdís Gunnarsdóttir hefur 
verið ráðin framkvæmda-
stjóri endurhæfingarsviðs 

Reykjalundar. 
Herdís hefur margþætta 

reynslu af rekstri og stjórnun í 
heilbrigðiskerfinu. Hún var for-
stjóri Heilbrigðisstofnunar Suður-
lands frá árinu 2014 en það er ein 
stærsta heilbrigðisstofnun landsins með 
500 starfsmenn á 10 starfsstöðvum. 

Áður vann hún um árabil að margvíslegum verkefnum 
á Landspítala-Háskólasjúkrahúsi, m.a. sem verkefna-
stjóri og klínískur ráðgjafi hjá stjórn heilbrigðis- og upp-
lýsingatæknideildar, verkefnastjóri á þróunarskrifstofu 
framkvæmdastjóra hjúkrunar, verkefnastjóri mann-
auðs- og gæðamála hjá Barnaspítala Hringsins og sem 
hjúkrunardeildarstjóri á barnaskurðdeild og dagdeild. 
Að auki hefur hún gegnt margvíslegum trúnaðarstörfum 
og stjórnarsetu hjá fyrirtækjum og samtökum. Hún 
hefur verið klínískur lektor við hjúkrunarfræðideild HÍ 
frá árinu 2014. 

Herdís lauk BSc.-prófi í hjúkrunarfræði frá Háskóla 
Íslands árið 1993 og meistaraprófi í hjúkrun frá sama 
skóla árið 2001. Árið 2009 lauk Herdís MBA-prófi frá við-
skipta- og hagfræðideild HÍ.

Reykjalundur er heilbrigðisstofnun í eigu Sambands 
íslenskra berkla- og brjóstholssjúklinga (SÍBS) og vinnur 
samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu á Íslandi. Um 
þjónustuna gildir þjónustusamningur milli Sjúkratrygg-
inga Íslands og Reykjalundar.

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Framkvæmdastjóri Seðlabanki Íslands Reykjavík 201908/1512
Sérhæfður starfsmaður Landspítali, dauðhreinsunardeild Reykjavík 201908/1511
Sótthreinsitæknir Landspítali, dauðhreinsunardeild Reykjavík 201908/1510
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, geislameðf. krabbameina Reykjavík 201908/1509
Yfirlæknir Landspítali, kviðarholsskurðlækningar Reykjavík 201908/1508
Fagstjóri lækninga Heilsugæslan Mjódd Reykjavík 201908/1507
Sérfræðingur í heimilislækningum Heilsugæslan Mjódd Reykjavík 201908/1506
Sérfræðingur í lyfjaskráningum Lyfjastofnun Reykjavík 201908/1505
Tæknimaður á sviði jarðfræði Háskóli Íslands, Jarðvísindastofnun Reykjavík 201908/1504
Sérfræðingur í búnaðarmálum Matvælastofnun Höfuðborgarsv. 201908/1503
Eftirlitsdýralæknir Matvælastofnun Akureyri 201908/1502
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201908/1501
Hjúkrunarfræðingar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201908/1500
Sjúkraliðar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201908/1499
Starfsmaður í eldhús Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Grindavík 201908/1498
Sálfræðingur/hlutastarf Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201908/1497
Lektor í íþrótta- og heilsufræði Háskóli Íslands, Menntavísindasvið Reykjavík 201908/1496
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201908/1495
Starf í þjónustudeild Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201908/1494
Talmeinafræðingur/hlutastarf Landspítali, talmeinaþjónusta Reykjavík 201908/1493
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, lungnadeild Reykjavík 201908/1492
Starfsmaður í umönnun Landspítali, öldrunarlækningadeild Reykjavík 201908/1491
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, öldrunarlækningadeild Reykjavík 201908/1490
Verkefnastjóri Landspítali, rekstrarsvið Reykjavík 201908/1489
Sjúkraliði Landspítali, kviðarhols/þvagf.skurðd. Reykjavík 201908/1488
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, kviðarhols/þvagf.skurðd. Reykjavík 201908/1487
Námsstöður deildarlækna Landspítali, bæklunarskurðdeild Reykjavík 201908/1486
Löglærður fulltrúi Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra Sauðárkrókur 201908/1485

Við leitum að metnaðarfullum og framsæknum deildarstjóra til 
að leiða stoð jónustu j lsk ldu jónustu afnar arðar
Um er að ræða spennandi starf í deild sem ber ábyrgð á stoðþjónustu við aldraða og fatlaða í 

bæjarbúa að leiðarljósi og áherslu á samstarf við aðrar deildir. 

Nánari upplýsingar veitir: Rannveig Einarsdóttir - 

Um að ræða fullt starf og laun samkvæmt gildandi kjarasamningi. 

Umsóknarfrestur er til og með 12. september 2019. 
Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf.

585 5500

Helstu verkefni
• Daglegur rekstur, skipulag og umsjón með 

starfsemi deildarinnar
• Samstarf við aðrar deildir

fatlað fólk í sveitarfélaginu

• Stefnumótun

þjónustuleiða
• Þátttaka í þróun aukinnar snemmtækrar 

sveitarfélaginu
• Situr í verkefnadrifnum teymum s.s. stýrihópi 

BRÚARINNAR

Menntunar- og hæfniskröfur

framhaldsmenntun kostur
• Reynsla af stjórnun og rekstri
• Þekking á öldrunarmálum og málefnum 

fatlaðs fólks

• Reynsla af þróun og innleiðingu nýrra ferla
• Reynsla af notendasamráði
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum og góð 

félagsleg færni

• Rík þjónustulund, áhugi og metnaður til að 
veita framúrskarandi þjónustu

DEILDARSTJÓRI STOÐÞJÓNUSTU
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Umhverfissvið Mosfellsbæjar óskar eftir tilboðum í verkið:  
Vetrarþjónusta gatna  

í Mosfellsbæ 2019-2022
Í verkinu felst snjóruðningur og hálkuvörn á öllum helstu 
umferðargötum í Mosfellsbæ. 
Helstu magntölur eru:
Götur í forgangi 1.  
Götulengd: 17,8 km (ruðningsvegalengd 35,6 km) 
Götur í forgangi 2   
Götulengd: 13,0 km (ruðningsvegalengd 26,0 km)

Útboðsgögn verða afhent í afgreiðslu bæjarskrifstofu 
Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 2. hæð frá og með klukkan  
12:00 á þriðjudeginum 27. ágúst 2019. Tilboðum skal skilað 
á sama stað, bæjarskrifstofur Mosfellsbæjar, eigi síðar en 
þriðjudaginn 10. september 2019 kl.11:00 og þau opnuð að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Sveitarfélagið Árborg óskar eftir  
tilboðum í ræstingu og hreingerningu 

á stofnunum sveitarfélagsins.
Verkið felst í ræstingu og hreingerningu á eftirtöldum  
stofnunum Sveitarfélagsins Árborgar:

Barnaskólinn á Eyrarbakka, Háeyrarvöllum 56, Eyrarbakka
Barnaskólinn á Stokkseyri, Eyrarbraut 2, Stokkseyri
Vallaskóli, Sólvöllum 2 og Tryggvagötu 23a, Selfossi
Frístundarheimilið Bifröst, Tryggvagötu 23b, Selfossi
Sunnulækjarskóli, Norðurhólum 1, Selfossi
Leikskólinn Árbær, Fossvegi 1, Selfossi
Leikskólinn Brimver, Túngötu 39 Eyrarbakka
Leikskólinn Æskukot, Blómsturvöllum 1, Stokkseyri
Leikskólinn Jötunheimar, Norðurhólum 3, Selfossi
Leikskólinn Álfheimar, Sólvöllum 6, Selfossi
Leikskólinn Hulduheimar, Erlurima 1, Selfossi
Ráðhús Árborgar, Austurvegi 2, Selfossi
Pakkhúsið, Austurvegi 2a, Selfossi
Þjónustumiðstöð Árborgar, Austurvegi 67, Selfossi
Grænamörk 1,3,5 og Austurvegur 51 1.h, Selfossi
Dagdvölin Árblik, Austurvegi 51 2.h, Selfossi
Kotið (Glaðheimar), Tryggvagötu 36, Selfossi
VISS vinnu- og hæfingarstöð, Gagnheiði 39, Selfossi

Verkefnið felst í að ræsta og hreingera stofnanir þessar, 
leggja til allar hreinlætisvörur og sjá um áfyllingar á þeim. 

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með
mánudeginum 26. ágúst 2019. Þeir sem hyggjast gera tilboð 
í verkið skulu senda tölvupóst á proark@proark.is eða hafa 
samband í síma 482-4430 og gefa upp nafn, síma og netfang 
og fá í kjölfarið send útboðsgögn í tölvupósti.

Tilboðum skal skila á Pro-Ark teiknistofu, Eyravegi 31  
Selfossi fyrir kl. 10:00 mánudaginn 7. október. 2019.  
Tilboð verða opnuð að viðstöddum þeim sem þess óska.

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Ákvörðun um matsskyldu  

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að framkvæmdin 

Strenglagning í Austdal, Seyðisfjarðarkaupstað 
skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000. 
Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni 7b, Reykja-
vík og á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðunina má kæra til 
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til 24. september 2019. 

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Eiðisgrandi. Seltjarnares - Boðagrandi. Hjólastígur, 
útboð nr. 14625

• Elliðaárdalur milli Stekkjarbakka og Fagrihvamms. 
Göngu- og hjólastígur, útboð nr. 14626.

• Bláfjöll 2019. Stækkun vélaskemmu, útboð 14623.

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

Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

Vantar þig starfsfólk?

hagvangur.is

Job.is

ERTU Í LEIT AÐ 
DRAUMASTARFINU?

Finndu þitt starf á

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

Kaleb Joshua sölustjóri 
Mælibúnaðar

Kaleb Joshua hefur verið ráðinn 
sem sölustjóri tæknifyrir-
tækisins Mælibúnaðar sem 

sérhæfir sig í sölu á sjálfvirkum 
mælikerfum og mælibúnaði. 
Fyrirtækið er í eigu Verkfræði-
stofunnar Vista ehf.

Kaleb starfaði síðastliðin átta ár 
sem viðskiptastjóri lykilviðskipta-
vina hjá Korta hf. Hann hefur um árabil 
unnið við sölustjórnun og markaðsmál 
ásamt viðskipta- og áhættustýringu. 

Kaleb mun mun vinna að vöruþróun og sölustörfum 
fyrir Mælibúnað, meðal annars sölu mælitækja fyrir 
umhverfiseftirlit, veitukerfi, jarðtækni og orkueftirlit.

Gunnlaugur Bollason  
ráðgjafi Expectus

Gunnlaugur Bollason hefur verið 
ráðinn sem ráðgjafi í árangurs-
stjórnun hjá ráðgjafar- og 

hugbúnaðarfyrirtækinu Expectus. 
Þar vinnur hann að innleiðingu 
viðskiptagreindarumhverfis hjá 
fyrirtækjum og stofnunum. 

Gunnlaugur hefur yfir 15 ára 
starfsreynslu af uppbyggingu og 
rekstri vöruhúsa gagna hjá fyrirtækjum – 
síðastliðin tvö ár hjá hugbúnaðarfyrirtækinu AGR Dyna-
mics ehf. en þar áður hjá Arion banka í sjö ár. 

Gunnlaugur útskrifaðist árið 2006 með BSc-gráðu í 
tölvunarfræði frá Háskólanum í Reykjavík. 

Hjá Expectus mun Gunnlaugur leggja megináherslu á 
innleiðingu viðskiptagreindarumhverfis hjá fyrirtækjum 
og stofnunum.

Brynjar Harðarson í  
áhættustýringu hjá Lykli

Brynjar Harðarson hefur verið ráðinn 
sem sérfræðingur í áhættustýr-
ingu hjá Lykli Fjármögnun.

Brynjar er með BS próf í fjármála-
verkfræði frá HR og meistarapróf 
í fjármálum frá Háskólanum í 
Lundi. Hann hefur tíu ára reynslu 
sem sérfræðingur í áhættugreiningu 
hjá Fjármálaeftirlitinu.

Þorsteinn Pétur nýr forstjóri 
Deloitte á Íslandi

Þorsteinn Pétur Guðjónsson mun 
taka formlega við sem forstjóri 
Deloitte á Íslandi á næsta 

aðalfundi félagsins 14. september.
Þorsteinn Pétur hefur starfað 

hjá Deloitte í um 20 ár, þar af sem 
eigandi frá árinu 2008 og sviðsstjóri 
endurskoðunar og reikningsskila frá 
árinu 2014. Hann hefur yfirgripsmikla 
reynslu af endurskoðun og ráðgjöf og hefur 
starfað fyrir viðskiptavini Deloitte í öllum helstu atvinnu-
greinum, þá sérstaklega fyrir alþjóðleg fyrirtæki.

Deloitte er stærsta fyrirtæki heims á sviði endurskoðun-
ar og ráðgjafar. Um 286.000 manns starfa hjá fyrirtækinu í 
yfir 150 löndum um allan heim.
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Búseturéttir til sölu

Þeir sem hafa áhuga á að skoða eignina og/eða gera tilboð í búseturéttinn, vinsamlegast 
hafið samband við skrifstofu Búmanna í síma 552-5644 eða í gegnum netfangið  

bumenn@bumenn.is 
Tilboðsfrestur fyrir ofanverðar eignir rennur út fimmtudaginn 5.september kl.12.00.  

Tilboðseyðublað er hægt að nálgast á heimasíðu Búmanna; www.bumenn.is

Blásalir 24, íbúð 702 
Til sölu er búseturéttur að Blásölum 24, íbúð 
702. Eignin er á 7 hæð í fjölbýlishúsi, falleg íbúð 
með miklu útsýni. Íbúðin er 91.6 fm að stærð 
með stæði í bílageymslu.

Ásett verð búseturéttarins er kr.9.500.000,- og 
mánaðarlegt búsetugjald miðað við 1.ágúst sl, 
er kr.186.628.

Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborg-
un skuldabréfa, fasteigna- og holræsagjöld, 
rekstur húsfélags, tryggingar, viðhaldssjóður, 
þjónustugjald, bílageymslugjald og aukagjald.

Blásalir 24, íbúð 602
Til sölu er búseturéttur að Blásölum 24, íb.602 í 
Kópavogi. Eignin er á 6 hæð í fjölbýlishúsi með 
miklu útsýni. Íbúðin er 3ja herbergja, 91,6 fm að 
stærð, með stæði í bílageymslu.

Ásett verð búseturéttarins er kr.14.700.000,- og 
mánaðarlegt búsetugjald miðað við 1.ágúst, er 
kr.156.508.

Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborg-
un skuldabréfa, fasteigna- og holræsagjöld, 
rekstur húsfélags, tryggingar, viðhaldssjóður, 
bílageymslugjald, aukagjald og þjónustugjald.

Drekavogur 4b, 104 Rvk., 3ja á jarðhæð. 
OPIÐ HÚS MIÐ 28/8 KL. 16:30-17:00.

Drekavogur 4b, 82 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi og sérverönd. 
Björt, falleg og vel skipulögð íbúð í nýlegu húsi á rólegum stað í Vogunum. Rúmgóð 
stofa, tvö svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús inn af því. Parket og flísar á gólfum. 
Ágæt geymsla fylgir. Verð 42,9 millj.  
Opið hús miðvikudaginn 28. ágúst kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Kjarvalströð  Hellnum-Snæfellsnesi, 
HEILSÁRSHÚS.

Vandað og vel skipulagt nýlegt hús á Hellnum, Snæfellsnesi. Á neðri hæð eru forstofa, 
stofa, borðstofa, eldhús og baðherbergi. Á efri hæð eru þrjú svefnherbergi og  
sjónvarpshol. Húsið er á heillandi stað með sjávarútsýni.  
Verð 26,9 millj.  
Nánari upplýsingar á skrifstofu Foldar.

Staðarfell í Dölum. 
TÆKIFÆRI FYRIR FJÁRFESTA.

5 byggingar sem hýst hafa starfsemi SÁÁ frá árinu 1980. Öllum byggingunum hefur 
verið ágætlega vel viðhaldið. Í stærsta húsinu eru 24 herbergi, eldhús, matsalur,  
þvottahús ofl. Íbúðarhús með þremur íbúðum. Íbúðarhús með tveimur íbúðum.  
Véla- og verkfærageymsla ásamt geymsluhúsnæði. Heildarstærð nálægt 1300 fm.  
Verð 58 millj.  
Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Háaleitisbraut 49, 108 Rvk., 
3JA HERBERGJA.

Háaleitisbraut 49, kjallari. Ca. 94 fm. falleg og mikið endurnýjuð íbúð á rólegum stað 
við Háaleitisbraut. Íbúðin er með tveimur góðum svefnherbegjum, rúmgóðri stofu og 
endurnýjuðu eldhúsi og baðherbergi. Góð fjárfesting. Verð 39,9 millj.  
Velkomið að panta tíma fyrir skoðun, lyklar á skrifstofu og íbúðin er til afhending-
ar við kaupsamning.

Kolbeinsmýri, Seltjarnarnesi, 
RAÐHÚS.

Ca. 253 fm. fallegt raðhús á skjólgóðum stað á Seltjarnarnesi. Húsið hefur verið mikið 
endurnýjað. Nýleg hvít innrétting í eldhúsi og nýleg tæki.  Baðherbergi er endurnýjað 
sem og þak, gluggar og gler. Í húsinu eru 4-5 svefnherbergi. Bílskúr og góður pallur er 
við húsið. Verð 109 millj.  
Nánari upplýsingar og bókun fyrir skoðun á skrifstofu Foldar.

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

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

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

Gústaf Adolf Björnsson 
íþróttafræðingur og lögg.fast

gustaf@fold.is / 895-7205 
Kristín Pétursdóttir 

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965

Anna Ólafía Guðnadóttir 
íslenskufræðingur

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr. og í 

löggildingarnámi
rakel@fold.is / 699-0044 

Einar Marteinsson 
lögg. fast. 

einarm@fold.is / 893-9132
Bjarklind Þór 

lögg. fast. 
bjarklind@fold.is / 690-5123

 

- Íbúðum í öllum hverfum  
Reykjavíkur til kaups eða leigu 
fyrir opinberan aðila. 

- Traustar greiðslur

- Langur leigutími. 

Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Óskum eftir

OPIÐ HÚS

BÆJARLIND 5, 201 KÓPAVOGUR

GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090

Nýtt 12 hæða útsýnishús - Allar íbúðirnar eru með svalalokun. Stæði í 
bílakjallara fylgir flestum íbúðum (þó ekki 2ja herb.) 
Opið hús sunnudaginn 25. ágúst milli kl. 13:00 og 14:00 og 
mánudaginn 26. ágúst milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, hilmar@
eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

Job.is

ERTU Í LEIT AÐ 
DRAUMASTARFINU?

Finndu þitt starf á



Með þér alla leið

Glæsilegar íbúðir í tveimur 6 hæða fjölbýlishúsum m. lyftu við 

Sunnusmára 16-18 og 20-22.  Alls er um að ræða 76 fjölbreyttar 

íbúðir, 2ja 3ja og 4ra herbergja.  Íbúðirnar eru í hagkvæmum 

stærðum allt frá 44 fm upp í 125 fm og allt þar á milli.  

Flestum íbúðum fylgir stæði í bílgeymslu með hleðslustæði.  

Íbúðirnar eru staðsettar í nýjasta hluta Smárans í Kópavogi 

sem stutt er í þjónustu og verslanir

Íbúðum er skilað fullbúnum

Sunnusmári 16 – 22 

Þrjár  íbúðir  

á efstu hæð  

með þaksvölum 

www.201.is

     Verð frá: 35,9 milljónir

FULLBÚIN SÝNINGARÍBÚÐ

Nánari upplýsingar veita:

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

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

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

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

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

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

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 25.ágúst kl.15:00 - 16:00

Glæsilegt 320 fm einbýlishús á tveimur 
hæðum auk bílskúrs. Aukaíbúð er á neðri 
hæð hússins sem er með sérinngangi. 
Frábært útsýni er úr húsinu sem er klætt með Zinki og 
Sedrusvið. 3-4 svefnherbergi. Stórar stofur með mikilli lofthæð 
og frábæru útsýni. Stofur með arni og útgengt á verönd. 
Glæsileg eign í nágrenni við skóla og íþróttir.

Verð :  129,0 millj.

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Breiðavík 89

s. 897 0634

112 Reykjavík

Glæsileg íbúð 3hæð 126,4fm að stærð 
Fjögurra herbergja íbúðí lyftuhúsi 
Öll rými rúmgóð björt og falleg  
Útgengt úr stofu á suður svalir 
Stæði í lokaðri bílgeymslu, 
rafmagnstenglar í öllum stæðum 
Ljósleiðari í húsinu

Verð :  57,9 millj.

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Akurhvarf 1 

s. 845 8958

203 Kópavogur

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 neyslu-
vatnslagnir í húsinu. Stutt er í skóla og alla helstu þjónustu

Verð :  106,0 millj.

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kolbeinsmýri 5

s. 899 5856

170 Seltjarnarnes

Glæsilegt heilsárshús sem er rúmlega  
101 fm við Apavatn 
Húsið er á eignarlóð og fylgir lóðin við 

Rétt sunnan við Laugarvatn og er 55 mín akstur úr Reykjavík
Heitur pottur er á rúmgóðum palli 
Útsýni, Gestahús, Hitaveita hitar húsið og heita pottinn 

Verð :  42,5 millj.

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Apavatn / Austurey

s. 775 1515

801 Laugardalur

Fallegt einbýlishús með aukaíbúð  

og bílskúr. Samtals 233,4 fm við 

Fagrahjalla 9 í 200 Kópavogi. 

Möguleiki er að taka íbúð uppí eignina.  

Frábær staðsetning. 

Verð :  103,0 millj.

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fagrihjalli 9 

s. 775 1515

200 Kópavogur

Stór og björt 147 fm neðri sérhæð  
auk 38 fm bílskúr 
Búið að innrétta fallega aukaíbúð í skúr 
Stórar og bjartar stofur 
Nýlegt eldhús og bað 
Frábært staðsetning

Verð :  84,9 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali  s. 822 2307

Nánari upplýsingar:

Laugateigur 18

s. 616 1313

105 Reykjavík

Friðrik Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala 

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is



ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
löggiltur fasteignasali
GSM 820 2399

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

ÓLAFUR H.
GUÐGEIRSSON
MBA Rekstrarhagfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 663 2508

ERLA DRÖFN
MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

SARA MARÍA
KARLSDÓTTIR
Fjármálastjóri
GSM 697 5524

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966

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

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

BRÍETARTÚN 9-11 - NÝBYGGING

VIÐ ERUM Í SAMNINGSSTUÐI – VIÐ FINNUM BESTU LAUSNINA FYRIR ÞIG
FALLEGAR ÍBÚÐIR Á BESTA STAÐ Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR - AFHENDAST VIÐ KAUPSAMNING

SÉRSTAKLEGA VANDAÐAR INNRÉTTINGAR. STUTT Í ALLA ÞJÓNUSTU, VERSLUN, 

VEITINGASTAÐI OG SAMGÖNGUR. 

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 24. ÁGÚST OG 
SUNNUDAGINN 25. ÁGÚST MILLI KL 13:00-15:00

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA 
Matthildur Sunna Þorláksdóttir 
Lögfræðingur og 
lögg. fasteignasali
Sími 690 4966 
matthildur@stakfell.is 

 
Kjartan Ísak Guðmundsson 
Viðskiptafræðingur og 
aðstoðarmaður fasteignasala
Sími  663 4392  
kjartan@stakfell.is

ÍS OG LEIKTÆKI 
FYRIR BÖRNIN 



Fasteignasala Mosfellsbæjar • Kjarna • Þverholti 2 • 270 Mosfellsbær • S. 586 8080 • www.fastmos.is • Einar Páll Kjærnested, löggiltur fasteignasali

ÞVERHOLT 27-31
Nýtt 30 íbúða fjölbýlishús á fallegum  
útsýnisstað við miðbæ Mosfellsbæjar 

Mjög fallegt og vel skipulagt lyftuhús á 3−4 hæðum auk 
bílakjallara. Húsið er einangrað og klætt að utan með fyrsta 
flokks álklæðningu. Íbúðum fylgir bílastæði í bílageymslu og 
eru öll stæði í bílakjallara tilbúin fyrir rafhleðslustöðvar. 

Allar íbúðirnar afhendast fullbúnar með HTH innréttingum, 
eldhústækjum frá AEG, eikarharðparketi á gólfum frá 
Birgissyni ehf. en baðherbergisgólf eru flísalögð, hreinlætis- 
og blöndunartæki eru frá Tengi ehf. Dyrasími með myndavél 
er í öllum íbúðum. Innfelld lýsing er að hluta til inni í íbúðum.

Lýsing er hönnuð og teiknuð af Lumex. 
Húsið er hannað af Teiknistofu Ingimundar Sveinssonar.

Byggingaraðili er Byggingafélagið Bakki ehf.  
sem er fjölskyldufyrirtæki úr Mosfellsbæ  
með yfir 40 ára reynslu af húsbyggingum.

 BYG G I N GA F É L AG I Ð

3JA HERBERGJA ÍBÚÐIR 
MEÐ BÍLASTÆÐI Í BÍLAKJALLARA  
Stærð 109 m2 – 115 m2  
 V. 57,5 m. – 64,9 m.

4RA HERBERGJA ÍBÚÐIR 
MEÐ BÍLASTÆÐI Í BÍLAKJALLARA  
Stærð 112 m2 – 131 m2  
 V. 56,5 m. – 62,5 m.

Afhending í september  
og nóvember 2019

www.fastmos.is
Allar nánari upplýsingar fást hjá Fasteigna-
sölu Mosfellsbæjar í síma 586 8080

Svanþór Einarsson löggiltur fasteignasali 
S: 698-8555 svanthor@fastmos.is

Sigurður Gunnarsson löggiltur fasteignasali 
S: 899-1987 sigurdur@fastmos.is

Einar Páll Kjærnested löggiltur fasteignasali 
S: 899-5159 einar@fastmos.is

Hringdu og bókaðu skoðun!

Stutt í alla þjónustu

Í ÞVERHOLTI 27

SÝNINGARÍBÚÐ
FULLBÚIN

OPIÐ HÚS Í DAG
laugardaginn 24. ágúst 

frá kl. 13:00 til 13:30



 
 

Leiguíbúðir í 102 Reykjavík

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

Ein 2ja og önnur 3ja herbergja íbúð til leigu á frábærum 
stað í 102 Reykjavík. Leigutími minnst eitt ár frá 1. október 
eða fyrr. 

Um er að ræða nýjar íbúðir fullbúnar með bílastæði  
í bílakjallara.

Nánari upplýsingar veitir Garðar Kjartansson  
í síma 853-9779 gardar@trausti.is. 

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

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

 
 

Vegmúla 4 | 108 Reykjavík 
546-5050

trausti.is | trausti@trausti.is

Háskjólabyggð 5 - 311 Borgarnes
Fallegur 4ra herbergja 61,5 fm bústaður með 
5 fm geymsluskúr og 42 fm verönd. Eignin er á  
gróðursælli 1,8 ha sumarbústaðalóð sem býður upp 
á marga möguleika, hvort sem er til stækkunar eða 
byggingu fleiri húsa. Mjög gott berjaland. Fallegt 
útsýni til fjalla og jökla. Eignin er á leigulóð í landi 
Stóra-Fjalls. 
Verð: 18,9 millj. 

Nánari uppl. veitir Gylfi Jens 
s: 822-5124 gylfi@trausti.is 

Hallkelshólar 82 – 801 Selfoss
Virkilega fallegt 69,5 fm heilsárshús á grónum stað í 
Grímsnes- og Grafningshreppi. 100 fm sólpallur 
með rafmagnspotti, garðhúsgögnum og úti eld-
stæði. Húsið stendur á 5.000 fm gróinni leigulóð. 
Stór grasflöt kringum bústaðinn og gott stæði fyrir 
framan húsið. Eigandi skoðar skipti á ódýrari eign á 
höfuðborgarsvæðinu. 
Verð: 32,9 millj.

Nánari uppl. veitir Sólveig 
s: 869-4879 solveig@trausti.is

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

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

Job.is

Job.isGLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Kennsla

Iðnaðarmenn Heilbrigðisþjónusta

Veitingastaðir Ferðaþjónusta

Verslun og þjónusta
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Lyngprýði 2 – 210 Garðabær 
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 26. ÁGÚST KL. 17:30 - 18:00 
Fallegt 245,8 fm einbýlishús á einni hæð á þessum nýja og vinsæla 
stað í Garðabæ. Eignin skiptist í fjögur svefnherbergi, rúmgóða stofu, 
snyrtilegt eldhús, baðherbergi, gestasnyrtingu, tvöfaldan bílskúr, 
geymslu og þvottahús. Gólfhiti er í öllu húsinu. Nánari uppl. veitir 
Garðar Benedikt s: 898-0255 gardarbs@trausti.is Verð: 105,9 millj.

Baldursagata 25 – 101 Reykjavík
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 26. ÁGÚST KL. 17:30 - 18:00
Einbýlishús á tveimur hæðum á einkalóð og með einkabílastæði. 
Eignin er skráð 147,5 fm þar af er 26,1 fm. bílskúr. Risloft er óinn-
réttað en manngengt í mæninn og getur boðið upp á ýmsa möguleika. 
Nánari uppl veitir Gylfi Jens s: 822-5124 gylfi@trausti.is 
Verð: 69,9 millj.

Barmahlíð 50 – 105 Reykjavík 
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 25. ÁGÚST KL. 17:00 - 17:30
Glæsileg og mjög mikið endurnýjuð 117,8 fm íbúð auk 26,4 fm bílskúrs 
á góðum stað í hlíðunum. Fallegur garður með tveimur sólpöllum. 
Þessi eign er sérstaklega vel staðsett á eftirsóttum stað. Nánari uppl. 
veita Garðar Kjartansson s: 853-9779 gardar@trausti.is og Garðar 
Hólm s: 899-8811 gh@trausti.is. Verð: 68,5 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Stigahlíð 16 – 105 Reykjavík
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 27. ÁGÚST KL. 17:00 - 17:30
Rúmgóð og björt 3ja herbergja íbúð á 3. hæð á þessum eftirsótta 
stað miðsvæðis í Reykjavík. Húsið hefur verið mikið endurnýjað á 
undanförnum 3 árum. Eignin er skráð alls 83,1 fm og þar af er 7,3 fm 
geymsla. Nánari uppl. veita Kristján s: 867-3040 kristjan@trausti.is og 
Guðbjörg Gerður s: 899-5949 gudbjorg@trausti.is Verð: 39,9 millj.

Klyfjasel 20 – 109 Reykjavík
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 27. ÁGÚST KL. 17:30 - 18:00
Glæsilegt, mikið endurnýjað og vandað einbýlishús með aukaíbúð 
með sérinngangi. Eignin er skráð 244,2 fm en stór hluti aukaíbúðar er 
utan fermetratölu og raunstærð hússins því talin nær 270 fm. Húsið 
stendur efst við rólegan botnlanga. Nánari uppl. veitir 
Styrmir s: 846-6568 styrmir@trausti.is Verð: 96,9 millj.

Hraunbær 174 – 110 Reykjavík
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 26. ÁGÚST KL. 18:30 - 19:00
Rúmgóð og mikið endurnýjuð 2ja herbergja íbúð á 1. hæð og sérmerkt 
bílastæði. Eignin er skráð 58,8 fm, þar af er 4,1 fm geymsla. Nýtt 
parket og nýtt gler í allri íbúðinni. Snyrtilegur stigagangur og sameign. 
Nánari uppl. veitir Guðbjörg Gerður s: 899-5949 gudbjorg@trausti.is
Verð: 29,8 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hraunhólar 24 – 210 Garðabær
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 27. ÁGÚST KL. 17:30 - 18:00
Glæsilegt og frábærlega staðsett 2ja hæða raðhús. Eignin er alls 
skráð 300,8 fm. 5 svefnherbergi, innangengt í bílskúr með geymslu, 
tveir pallar og tvennar svalir sem veita frábært útsýni. Gólfhiti og góð 
lofthæð á báðum hæðum. Nánari uppl. veitir Garðar Benedikt 
s: 898-0255 gardarbs@trausti.is  Verð: Tilboð

Skipholt 70 – 105 Reykjavík
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 27. ÁGÚST KL. 18:30 - 19:00
Glæsileg og fullbúin 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í fallegu lyftuhúsi. 
Íbúðin er 66,2 fm og henni fylgja 12 fm svalir. Húsið er staðsett í grónu 
hverfi á frábærum stað þar sem eru bæði íbúðir og þjónusta. 
Gönguleiðir, hjólreiðastígar og falleg útivistarsvæði. Nánari uppl. 
veitir Garðar Hólm s: 899-8811 gh@trausti.is Verð: 41,9 millj.

Þrastarás 4 – 221 Hafnarfjörður
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 27. ÁGÚST KL. 17:30 - 18:00
Falleg og björt 3ja herbergja 108,8 fm íbúð með sérinngangi í 
fjölskylduvænu hverfi og stutt í barnaskóla. Góður afgirtur sólpallur í 
sólarátt með fallegu útsýni. Íbúðin er í álklæddu fjórbýli. 
Nánari uppl. veitir Garðar Hólm s: 899-8811 gh@trausti.is 
Verð: 48,9 millj.  

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hjarðarhagi 56 – 107 Reykjavík
OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN 29. ÁGÚST KL. 17:30 - 18:00
Vel skipulögð 3ja herbergja 108,5 fm íbúð ásamt 27,7 fm bílskúr. Auka 
19,2 fm herbergi er í séreign á efstu hæð hússins með möguleika á 
útleigu. Suðursvalir. Upphitaður bílskúr. Gæludýrahald leyft. 
Nánari uppl. veita Sólveig s: 869-4879 solveig@trausti.is og Kristján 
s: 867-3040 kristjan@trausti.is Verð: 54,9 millj.

Frostafold 25 – 112 Reyk javík
OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN 29. ÁGÚST KL. 17:30 - 18:00
Rúmgóð og björt 3ja herbergja 133,3 fm íbúð auk 26,4 fm bílskúr og 
aukaíbúð á grónum stað í Grafarvogi. Húsið er allt nýmálað, þak var 
yfirfarið og málað í sumar. Tréverk á svölum og svalardúkur endur-
nýjað. Nánari uppl. veitir Guðbjörg Gerður s: 899-5949 gudbjorg@
trausti.is og Kristján s: 867-3040 kristjan@trausti.is Verð: 55,5 millj. 

Tröllakór 9-11 – 203 Kópavogur
OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 28. ÁGÚST KL. 17:30 - 18:00
Einstaklega rúmgóð og björt 5 herbergja endaíbúð í barnvænu hverfi. 
Íbúðin er með sérinngangi, stóran afgirtan sólpall og bílastæði í bíla-
kjallara fylgir með. Eignin er skráð 166,1 fm þar af er 15,4 fm geymsla. 
Bílastæðið er ekki inni í fermetratölu eignarinnar. Nánari uppl. veitir 
Guðbjörg Gerður s: 899-5949 gudbjorg@trausti.is Verð: 68,9 millj.   

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

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



Kristnibraut 71
113 REYKJAVÍK

Gullfalleg útsýnisíbúð með sérinngangi 
á 2. hæð í vaðhaldslitlu húsi með sex 
íbúðum. Fjögur stór svefnherbergi. 
Björt og falleg íbúð með óviðjafnanlegu 
útsýni.

STÆRÐ: 150,1 fm FJÖLBÝLI       HERB: 5

64.900.000 OPIÐ HÚS    26. ÁGÚST 17:30 – 18:00

Heyrumst

Vernharð Þorleifsson 
Löggiltur fasteignasali

  699 7372 
  venni@fastlind.is

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir:  
Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

Fallegt 1.530 fm verslunar  
og þjónustuhúsnæði  
Mikið auglýsingagildi.
Sér merkt einkabílastæði  
fylgja húsinu bæði á norður  
og vesturhlið hússins. 
Laust strax

Hallarmúli 2
105 Reykjavík

TITIL L LELEIGIGUU

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Fallegt 50 fm sumarhús 
Einnig um 15 fm áhaldageymsla  
til viðbótar - 8000 fm eignarland
Líklegt að stækka megi hús 
Jafnvel bæta við húsi
Gróin falleg lóð - Neðarlega í landi 
og nýtur sólar stærstan part dags
Frábært heilsárshús með auðveldu 
aðgengi - Tvö svefnherbergi
Stór pallur m. heitum potti

Verð :

 24,5 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 25. ágúst kl. 12:00 – 16:00

Ekið inn Giljárreiti svo strax til hægri

Snorrastaðir  
við Laugarvatn

GRENIMELUR 17, 107 REYKJAVÍK

GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090

Falleg og vel skipulögð 155,8 fm 6 herbergja hæð á tveimur hæðum með 
sérinngangi á þessum eftirsótta stað í Vesturbæ Reykjavíkur.  Bílskúrsréttur 
fylgir íbúðinni ásamt sér merkt bílastæði. Gólfflötur íbúðar er meiri en skráðir
fm þar sem risið eru undir súð.  V. 84,9 m.
Opið hús sunnudaginn 25. ágúst milli kl. 13:00 og 14:00
Nánari uppl. Guðlaugur Ingi Guðlaugsson lg.fs. s. 864 5464, gudlaugur@
eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

Nýbýlavegur 8  2. hæð 200 Kópavogur @domusnova.is S 527 1717 

GEIRSGATA 2 Í REYKJAVÍK

www.domusnova.is

Domusnova fasteignasala kynnir í leigu (Langtímaleigu) 
glæsilega 119 fm íbúð á 4.hæð í nýbyggingu við Geirsgötu 2  
í Reykjavík 
Um er að ræða einstaka eign sem telur 2 svefnherbergi 
- 2 baðherbergi - Eldhús - Stofu - Geymslu 
Eingöngu traust fyrirtæki / ábyrgir aðilar koma til greina 

Allar upplýsingar veitir Óskar Már lgf í  
síma 615 8200 eða á oskar@domusnova.is

Job.is

ERTU Í LEIT AÐ 
DRAUMASTARFINU?

Finndu þitt starf á

Þú ert ráðin/n!

FAST
Ráðningar

Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum
www.fastradningar.is
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Stúdíó 13,6 milljónir
2 herbergja 19,8 milljónir
3 herbergja 27,9 milljónir
4 herbergja 28,6 milljónir

GÓÐAR FRÉTTIR 
FYRIR ÍBÚÐAKAUPENDUR 

Nýjar glæsilegar íbúðir í lyftublokkum sem verið
er að byggja í borg hamingjunnar Þorlákshöfn

• Glæsilegar íbúðir, mikil lofthæð 2,70 til 2,80 

• Þrefalt gler í öllum íbúðum 

• Hvítar háglans innréttingar í eldhúsi og á baði, vandað  
harð parket, nútímaleg hönnun 

• Lyfta, sér inngangur, gert ráð fyrir rafbílahleðslu 
við bílastæði

Sambyggð 14 allar íbúðir seldar 
Sambyggð 18 lausar íbúðir 

Gott samfélag með hátt þjónustustig.
Engin bið eftir leikskóla, frábær íþróttaaðstaða og sundlaug. 
Góðar aðstæður til útivistar t.d. golf, brimbretti, hestar, 
göngur, veiði og mikil hamingja. 

Flugtími frá Reykjavík er um 6 mínútur en rúmlega 
30 mínútur með bíl. 

Allar frekari upplýsingar gefur Guðbjörg 
í síma 483 3424 eða á fastsud@gmail.com
www. eignin.is 

www.prohus.is og        facebook Pró hús      



Reykjavíkurborg býður byggingarrétt á 33 lóðum og 103 íbúðum í Úlfarsárdal í opnu útboði. Tilboðsfrestur er til kl. 12.00 fimmtudaginn 

29. ágúst. Lausar lóðir eru merktar á meðfylgjandi korti. Þær eru bæði í grónari hluta hverfisins og á nýju svæði við Leirtjörn. 

Úlfarsárdalur býður gott aðgengi að fjölbreyttum útivistar- og náttúrusvæðum með einstöku samspili fjallsins, dalsins og árinnar.  

Gróður við Leirtjörn mun taka mið af aðstæðum en við bakka tjarnarinnar verður leitast við að endurheimta náttúrlegt gróðurlendi.   

Við Leirtjörn verður útivistarstígur sem tengist stígakerfi Úlfarsfells.

Mikil uppbygging á sér stað í Úlfarsárdal. Neðst í dalnum rís nú glæsilegt mannvirki sem hýsa mun skóla, leikskóla, menningarmiðstöð, 

bókasafn, sundlaug og íþróttamannvirki. Nú þegar hefur hluti byggingarinnar verið tekinn í notkun og uppbygging á íþróttasvæði er  

vel á veg komin.

Lóðir í Úlfarsárdal

Nánari upplýsingar má finna á reykjavik.is/lodir

Skilafrestur tilboða er til kl. 12.00 fimmtudaginn 29. ágúst 2019. 

Lausar lóðir eru merktar 
inn á meðfylgjandi korti
Ágúst 2019

Fjölbýli

Raðhús

Parhús

Einbýlishús

Tvíbýlishús/einbýlishús

Skýringar við byggingareiti

Einstök náttúra og mikil uppbygging 

Blómleg byggð í Úlfarsárdal

 Skemmtilegar gönguleiðir á Úlfarsfell

 Öflugt hjóla- og göngustígakerfi

 Fjölbreytt menningarhús með skóla, leikskóla og bókasafni

 Sundlaugar, bæði innan- og utanhúss, sem og heitir pottar

 Mikil uppbygging íþróttamannvirkja og aðstöðu fyrir Fram

 Úlfarsá er silungs- og laxveiðiá sem rennur í gegnum dalinn

 Í dalnum er fjölbreytt fuglalíf

 Einstakt útsýni yfir borgina

 Sólríkar suðurhlíðar


