
Verkefnastjóri þjónustusíðu SA og SI

Samtök atvinnulífsins eru heildarsamtök íslensks 
atvinnulífs með sex aðildarsamtökum sem byggja 
á ólíkum atvinnugreinum. Yfir 2.000 fyrirtæki 
í fjölbreyttum geirum eiga aðild að Samtökum 
atvinnulífsins, allt frá sjálfstætt starfandi 
frumkvöðlum til stærstu fyrirtækja landsins.

Innan Samtaka iðnaðarins eru 1.400 fyrirtæki og 
félög sjálfstæðra atvinnurekenda um allt land. 

Nánari upplýsingar um Samtök atvinnulífsins  
og Samtök iðnaðarins er að finna á: 

www.sa.is og www.si.is 

Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225. 
Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst 2018 Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá 
og kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. 

Menntunar- og hæfniskröfur:Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík.

FORSTÖÐUMAÐUR
ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐVAR

ÖNNUR LAUS STÖRF:
• Liðstjóri í þjónustu
• Tæknimaður á verkstæði
• Þjónustufulltrúi
• Lagerstarfsmaður
• Kerfisstjóri
• Söluráðgjafi í verslun 

 
 
 

Hjá Origo starfar öflugur hópur fólks sem nýtir hugvit sitt til að efla árangur, 
hagsæld og öryggi viðskiptavina. Gildi Origo eru: þjónustuframsýn,  
samsterk og fagdjörf. 

Sótt er um störfin á vef Origo og hvetjum við jafnt konur sem karla að sækja um. 

Umsóknarfrestur er til og með 8. ágúst 2018. Allar umsóknir og fyrirspurnir 
verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað. Nánari upplýsingar veita 
sérfræðingar á mannauðssviði: mannaudur@origo.is

Origo leitar að framsýnum einstaklingi til að leiða og móta 
Þjónustumiðstöð Origo. Leitað er að einstaklingi með 
metnað og mikla leiðtogahæfni til að efla umbótastarf, 
straumlínulaga ferli og auka sjálfvirkni í allri starfsemi 
miðstöðvarinnar með þarfir viðskiptavina að leiðarljósi. 

      HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐ:
• Þátttaka í að móta og þróa nýtt hlutverk Þjónustumiðstöðvar Origo 
• Daglegur rekstur, skipulagning og yfirumsjón 
• Ábyrgð á starfsmannamálum
• Þróa nýjungar og vinna að endurbótum í starfsemi Origo
• Endurskoða, móta og innleiða nýja verkferla
• Þátttaka í áætlanagerð
• Stuðla að góðri vinnustaðamenningu og samstarfi þvert 

á deildir í fyrirtækinu 
 

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, svo sem á sviði verkfræði,  
viðskipta eða tækni

• Reynsla af stjórnun og mannaforráðum
• Þekking og reynsla af umbótavinnu, straumlínustjórnun og stefnumótun
• Frumkvæði, fagmennska og mikill metnaður til að ná árangri
• Leiðtogahæfni, þjónustulund og lausnamiðuð hugsun
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum

Origo er framsækið þjónustufyrirtæki í upplýsingatækni sem varð til við sameiningu Nýherja, Applicon og TM Software. 
Hjá Origo starfa hátt í 450 sérfræðingar sem nýta hugvit sitt til að efla árangur, hagsæld og öryggi viðskiptavina. 

Atvinnuauglýsingar atvinna.frettabladid.is
Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@frettabladid.is 512 5426



Starfssvið
• Yfirumsjón með daglegum rekstri netverslunar

• Starfsmannahald

• Umsjón með myndatöku og ljósmyndavinnu 

 á vörum fyrir netverslun

• Vinna í Navision, DynamicWeb vefumsjónarkerfi, 

 Siteimprove, Facebook og Instagram

• Markaðsmál fyrir netverslun

• Gerð fréttabréfa og dreifing á póstlista 

 (email marketing)

• Facebook síða – utanumhald

• Instagram síða – utanumhald

• Tölfræði fyrir vefverslanir

 

ÖFLUGUM VERSLUNARSTJÓRA Í SKÓR.IS NETVERSLUN

S4S LEITAR AÐ

Menntunar- og hæfniskröfur
• Mjög góð tölvufærni er skilyrði

• Reynsla af sölu- og markaðsmálum er skilyrði

• Reynsla af Navision, DynamicWeb eða  

 sambærilegum vefumsjónarkerfum, 

 Photoshop, Office og Siteimprove

• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

• Hæfni í mannlegum samskiptum 

 og þjónustulund

• Áhugi á tísku er mikill kostur

• Gott auga fyrir smáatriðum

• Leiðtogahæfileikar  

ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ ÞÉR? VIÐ LEITUM AÐ FÓLKI Á ÖLLUM ALDRI TIL AÐ 

VERA PARTUR AF FJÖRUGRI OG ÖFLUGRI LIÐSHEILD HJÁ FLOTTU FYRIRTÆKI.

Umsóknafrestur er til og með 25. júlí n.k. 

Umsóknir og ferilskrá ásamt kynningarbréfi sendist 

á hermann@s4s.is merkt netverslun.

S4S hefur verið ì topp 5 yfir 

fyrirmyndarfyrirtæki hjà VR 

sìðustu 3 àr ì flokki stòrra fyrirtækja.

Radisson BLU Saga Hotel  • Hagatorg • 107 Reykjavík • Ísland

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi sem er tilbúinn til að leggja sig allan fram í starfi. 
Viðkomandi verður að hafa ríka þjónustulund, vera útsjónarsamur, heiðarlegur, hafa gott auga 
fyrir gæðum og vera tilbúinn til að taka þetta auka skref sem þarf til að gera gestinn ánægðan.

Á Radisson BLU Hótel Sögu störfum við eftir alþjóðlegum stöðlum virtrar hótelkeðju.
Við erum sterk liðsheild sem setjum metnað okkar í fagleg vinnubrögð.

SKRÁÐU NAFN ÞITT Á SPJALD SÖGUNNAR

Starfssvið:
• Umsjón með tölvukerfum

• Tækniaðstoð í ráðstefnudeild, þekking
 á hljóði og mynd
• Þjónusta við notendur
• Samskipti við þjónustuaðila

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Þekking, reynsla og menntun við hæfi
• Framúrskarandi þjónustulund
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Góðir samskiptahæfileikar og færni til að starfa
 í hópi

Tæknimaður

Nánari upplýsingar veitir Ingunn Einarsdóttir, fjármálastjóri,
í síma 525 9802. Umsóknarfrestur er til 1. ágúst 2018
og eru umsækjendur beðnir að senda umsókn á netfangið: 
anna.jonsdottir@radissonblu.com.

STARFSMAÐUR ÓSKAST Á  
MÓTORHJÓLAVERKSTÆÐI SUZUKI
Leitum að vinnusömum, jákvæðum og metnaðar-

fullum einstakling á Mótorhjólaverkstæði Suzuki. 

Hæfniskröfur: 

 

Áhugasamir sendi umsókn ásamt 
ferilskrá fyrir 31. júlí á netfangið 
gylfi@suzuki.is. 

Við óskum eftir kraftmiklum sölumanni 
í fullt starf í verslun okkar Smáratorgi.   

Hæfniskröfur:  

-

STÖRF HJÁ
GARÐABÆ

Álftanesskóli

• Starfsmenn á tómstundaheimili

Hofsstaðaskóli

• Skólaliði

• Stuðningsfulltrúi

Leikskólinn Akrar

• Leikskólakennarar - 50% og 100% staða

• Leikskólasérkennari

Leikskólinn Bæjarból

• Deildarstjóri

• Starfsmaður í eldhús

 Leikskólinn Holtakot

• Deildarstjóri

• Leikskólakennari

• Starfsmaður í eldhús

Íþróttamiðstöð Garðabæjar

• Störf í íþróttamiðstöðinni Ásgarði

• Starf í íþróttamiðstöðinni Breiðumýri 

 á Álftanesi

• Störf í íþróttamiðstöðinni Mýrinni

Fjölskyldusvið

• Starfsmaður á heimili ungrar fatlaðrar  

 konu

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

Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef 
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is.
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Embætti landlæknis sinnir 
fjöl mörgum lögbundnum verk-
efnum sbr. lög um landlækni og 
lýðheilsu nr. 41/2007. Frekari 
upplýsingar um embættið 
er að finna á heimasíðu þess 
landlaeknir.is. 
 
Laun eru skv. kjarasamningi 
fjármála- og efnahagsráðherra 
og viðkomandi stéttarfélags.  
 
Embætti landlæknis áskilur 
sér rétt til að hafna öllum 
umsóknum ef svo ber undir. 
Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir. Æskilegt 
að viðkomandi geti hafið störf 
sem fyrst.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6937 

Menntunar- og hæfniskröfur: 

Háskólapróf sem nýtist í starfi.
Reynsla/menntun á sviði mannauðsmála er nauðsynleg.
Reynsla/þekking af rekstrar- og fjármálastjórnun 
er nauðsynleg.
Reynsla/menntun á sviði stjórnunar 
eða stjórnsýslu er mikill kostur.
Þekking á sviði skjalastjórnunar er kostur.
Góð tölvukunnátta, góð kunnátta í íslensku og ensku, 
gjarnan vald á einu Norðurlandamáli.
Hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum.

•
•
•

•

•
•

•

•
•

•
•

•
•
•

Umsóknarfrestur

13. ágúst 

Sviðsstjóri hefur yfirumsjón með stjórnun og rekstri 
sviðsins sem felur m.a. í sér:
Mannauðsmál.
Fjármálastjórnun, reikningshald, 
áætlanagerð og fjárhagslegt eftirlit.
Stefnumótun.
Skjalavistun, móttöku erinda, 
síma- og móttökuþjónustu.
Útgáfu- og kynningarmál.
Húsnæðismál.
Önnur verkefni að beiðni landlæknis.

Capacent — leiðir til árangurs

Embætti landlæknis óskar eftir að ráða sviðsstjóra rekstrar og þjónustu. Sviðið ber ábyrgð á öllum innri rekstri embættisins, 
svo sem starfsmannahaldi, fjársýslu, skjalavörslu, öryggismálum, húsnæðismálum, móttöku og símavörslu ásamt útgáfu og 
miðlun efnis. Sviðsstjóri situr í framkvæmdastjórn embættisins og heyrir beint undir landlækni. 
Leitað er að einstaklingi sem hefur stjórnunarhæfileika og metnað til að skapa og þróa framsækið vinnuumhverfi. 
Starfið felur í sér fjölbreyttar áskoranir til að ná þeim markmiðum sem embættið hefur sett sér.

Embætti landlæknis

Sviðsstjóri rekstrar og þjónustu 

Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent, www.capacent.is. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og 
kynningar bréf þar sem fram kemur ástæða umsóknar, rökstuðningur fyrir hæfi og sýn á starfið. Embættið hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um starfið. 
Frekari upplýsingar um starfið gefur Alma D. Möller landlæknir, í gegnum netfangið halldorav@landlaeknir.is eða síma 510 1900.  

Coripharma er nýtt íslenskt 
lyfjafyrirtæki sem nýlega keypti 
verksmiðju Actavis í Hafnarfirði 
þar sem framleidd eru lyf fyrir 
alþjóðamarkaði.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6925 

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.

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Umsóknarfrestur

29. júlí 

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.

Capacent — leiðir til árangurs

Tæknideild er hluti af framleiðslueiningu Coripharma ehf. og sér um viðhald, kvarðanir, gildingar og eftirlit með tækjabúnaði 
í verksmiðju og rannsóknarstofu 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.

Sérfræðingur í kvörðunum

Ef þú ert með rétta starfið  
— erum við með réttu manneskjuna

www.capacent.is

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Rafvirki-
tæknimaður
Smith & Norland vill ráða 
tæknimann til starfa í 
þjónustudeild fyrirtækisins.

sambærilega menntun

Áhugasamir sendi umsókn á halldorh@sminor.is eða skili slíkri á 
skrifstofu fyrirtækisins með upplýsingum um aldur, menntun og fyrri 
störf fyrir 3. ágúst. 

Umsóknareyðublöð sminor.is

Helstu verkefni og ábyrgð

• Matreiðsla á hádegisverði 

• Yfirumsjón með morgun- og síðdegiskaffi

• Umsjón með mat- og veisluföngum   
 fyrir fundi og uppákomur

Hæfniskröfur

• Sveinspróf í matreiðslu eða mikil reynsla   
 af sambærilegu

• Áhugi á heilsueflandi matargerð

• Snyrtimennska áskilin

• Góð framkoma og lipurð í samskiptum

Starfshlutfall er 100%. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Mötuneyti ÁTVR er staðsett í Stuðlahálsi 2. 

Umsóknarfrestur er til og með 7. ágúst nk. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is

Nánari upplýsingar veitir: Guðrún Símonardóttir – starf@vinbudin.is, 560 7700

ÁTVR rekur 51 Vínbúð um allt land og er með skrifstofur og 
dreifingarmiðstöð á Stuðlahálsi 2. Stefna ÁTVR er að vera eitt af fremstu 
þjónustufyrirtækjum landsins og fyrirmynd á sviði samfélagsábyrgðar. 
Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn sé öruggur, heilsueflandi og skemmtilegur 
þar sem samskipti einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

Ertu nærandi?
Við leitum að jákvæðum einstaklingi í mötuneyti 
okkar sem hefur ánægju af því að gefa svöngu  
fólki hollan og góðan mat að borða. Fjölbreytt  
og spennandi starf í líflegu umhverfi.

MATREIÐSLUMAÐUR Í MÖTUNEYTI

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ.
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af 
þessum gildum.

CARA
SNYRTISTOFA

Óskum eftir að ráða snyrtifræðing í 100% starf. 
Opnunartími er 08-16 og til 18 á miðvikudögum. 

Áhugasamir sendið mail á cara@cara.is
Cara Snyrtistofa - Bæjarlind 1-3 - 201 Kópavogur

Verkefnastjóri hjá 
Frjálsíþróttasambandi 
Íslands

Vegna aukinna umsvifa leitar Frjálsíþróttasamband Íslands  
nú að verkefnastjóra á skrifstofu FRÍ. Rétt eins og í frjálsum 
eru áskoranirnar margbreytilegar og geta reynt á snerpu, 
kraft og úthald. Við leitum að manneskju sem hefur áhuga 
á að bæta starfið í frjálsíþróttum, hefur menntun og/eða 
viðeigandi reynslu á sviði íþróttamála eða kennslustarfa,  
20 ára og eldri. 

Hvað þarft þú að hafa til að bera? 

Verkefnastjóri vinnur náið með framkvæmdastjóra og stjórn 
-

sins um land allt. Upphaf starfs er sem fyrst eða skv. nánara 
samkomulagi. 

Áhugasamir sendi umsóknir á netfangið fri@fri.is í síðasta 
lagi mánudaginn 30. júlí. Nánari upplýsingar veittar í  
gegnum sama netfang.

VERKEFNASTJÓRI

HJÁ HEIMILI OG SKÓLA

Áhugasamir hafi vinsamlega samband fyrir 1. ágúst 
2018 með því að senda umsóknarbréf og ferilskrá á 
framkvæmdastjóra samtakanna, Hrefnu Sigurjóns-
dóttur, hrefna@heimiliogskoli.is . 

Heimili og skóli – landssamtök foreldra auglýsa 
eftir starfsmanni í stöðu verkefnastjóra. Um er að 
ræða ráðningu til eins árs í 100% starf með 
möguleika á framlengingu.

Helstu eiginleikar sem umsækjendur þurfa að hafa 
til að bera eru:  

 Góð samskiptahæfni
 Frumkvæði og sjálfstæði
 Ábyrgðarkennd og áreiðanleiki 
 Sveigjanleiki

Við óskum eftir umsækjendum með háskóla- 
menntun og reynslu af skóla- og uppeldismálum.

Verkefnastjóri sinnir m.a. eftirfarandi verkþáttum:

  Fyrirlestrum og fræðslu á vegum Heimilis og 
 skóla og SAFT - Samfélag, fjölskylda og tækni 
 (sjá meira á heimiliogskoli.is og saft.is) 
 Símsvörun og ráðgjöf 
 Þáttöku í samstarfshópum um forvarnir
 Umsjón og skrifum á heimasíðu og samfélagsmiðla
 Greinaskrifum og auglýsingaöflun fyrir tímarit  
 samtakanna
 Umsjón með ungmennaráði SAFT
 Almennum skrifstofustörfum ásamt tilfallandi 
 verkefnum



Starf sérkennsluráðgjafa 
leikskóla

 
Vestmannaeyjabær óskar eftir að ráða sérkennsluráðgjafa 
leikskóla í 90% starf. 
Sérkennsluráðgjafi vinnur að stuðningi og ráðgjöf við 
foreldra, kennara og starfsfólk leikskóla vegna barna sem 
þurfa sérstakan stuðning eða sérfræðiaðstoð. Hann er 
starfsmaður skólaþjónustu fjölskyldu- og og fræðslusviðs 
og starfar í samstarfi við fræðslufulltrúa og stjórnendur 
leikskóla. 
 
Helstu verkefni:

 
kennara og starfsfólk vegna barna er njóta sérfræði- 
aðstoðar eða stuðnings

 
skóla um kennslufræðilegar útfærslur og sinnir sér- 
kennslu eftir atvikum

kennara og foreldra

sem þurfa á sérfræðiaðstoð og stuðningi að halda

sviði
 
Menntunar- og hæfniskröfur:

 leikskólastigi

 
Staðan er laus frá og með 16. ágúst 2018. Umsókn sendist 

-
jar.is merkt „Sérkennsluráðgjafi leikskóla“. Ekki er sótt 
um á sérstökum eyðublöðum en umsókn skal fylgja ítarleg 
ferilskrá, leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari 
auk annarra gagna er málið varðar. 
 

 
íslenskra sveitafélaga og KÍ.  
Umsóknarfrestur er til og með 9. ágúst 2018.  

fræðslufulltrúi í síma 488-2012 eða Jón Pétursson fram-
kvæmdastjóri fjölskyldu- og fræðslusviðs í síma 488-2000 

SÖLUFULLTRÚI 
30 ára og eldri

Helstu verksvið:

Hæfniskröfur:

Um er að ræða 100% starf. 

Umsóknir og óskir um frekari upplýsingar sendast á: 
hjortur@solar.is fyrir 1/8 n.k.

Melabraut 18 - 220 Hafnarfirði  - Sími 599-6000 

Ert þú í leit að framtíðarstarfi?
Við hjá Hópbílum óskum eftir að ráða  bifreiðarstjóra 

í líflegan og fjölbreyttan akstur hjá ferðaþjónustu fatlaðs 
fólks og aldraðra á höfuðborgarsvæðinu

Starfshlutfall: Fullt starf
Dagsetning ráðningar: Sem fyrst

Hæfniskröfur: Rúturéttindi (ökuréttindaflokkur D eða  D1). 

Íslenskukunnátta skilyrði. Rík þjónustulund og góð mannleg 
samskipti. Hreint sakavottorð.

Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um

Hægt er að senda inn umsóknir á 
hopbilar@hopbilar.is eða hafa samband við 

Ottó Sverrisson í síma 599 6082.

Við leitum að starfsmanni í fullt starf 
(ekki sumarstarf) sem:

Frekari upplýsingar eru gefnar í gegnum tölvupóstfangið  
hallaalberts@gmail.com

PIPA
R\TBW

A 
 SÍA 

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

Upplýsingar veitir Þórður í síma 575 0000 eða thk@sindri.is 

Umsóknum skal skilað fyrir 27. júlí nk. 

PASSAR ÞÚ Í HÓPINN?

Sindri er verslunar- og þjónustufyrirtæki á sviði byggingalausna, festingarvara, véla, verkfæra og vinnufatnaðar. 
Fyrirtækið var stofnað árið 1933 og er hluti af Johan Rönning hf. Hjá félaginu starfa rúmlega 120 starfsmenn í Reykjavík, 
Kópavogi, Fjarðabyggð, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, á Selfossi, Grundartanga og á Akureyri. Johan Rönning hefur 8 ár í röð
verið valið fyrirmyndarfyrirtæki VR og hlotið nafnbótina Fyrirtæki ársins síðastliðin 6 ár.

Reykjavík Reykjavík Kópavogur Hafnarfjörður

Skútuvogur 1 Viðarhöfði 6 Smiðjuvegur 1 Bæjarhraun 12
Sími 575 0000 Sími 575 0060 Sími 567 6000 Sími 575 0040

Fyrirmyndarfyrirtæki VR 8 ár í röð

SINDRI ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA

STARFSMANN Í HAFNARFIRÐI

Hæfniskröfur  

   ná árangri í starfi

STARFSMAÐUR Í HAFNARFIRÐI
Starfslýsing 

Sindri óskar eftir að ráða starfsmann til að sinna afgreiðslu og 
lagerstarfi. Leitað er að röskum einstaklingi með ríka þjónustulund.
Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf í góðu starfsumhverfi.

-2017
2014
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Innkaupastjóri
Becromal óskar eftir að ráða metnaðarfullan einstakling 
í starf innkaupastjóra. Leitað er að aðila með menntun á 
sviði vörustjórnunar og reynslu af innkaupum. Árangur í 
fyrri störfum og metnaður til frekari árangurs skilyrði.

Helstu verkefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:
-

legt nám. 

 til að vinna í teymi

Umsóknafrestur er til 3. ágúst nk.

 

 
-

manns.

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Sundlaugarvörður/sérh. starfsm. Landspítali, Grensás Reykjavík 201807/1420
Sjúkraliði á heilsugæslu Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Suðurnes 201807/1419
Starfsmaður í ræstingu og búri Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201807/1418
Fagstjóri lækninga Heilsugæslan Árbæ Reykjavík 201807/1417
Lögreglufulltrúi Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201807/1416
Mannauðsstjóri Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201807/1415
Verkefnastjóri/aðstoðarsaksóknari Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201807/1414
Matreiðslumaður ÁTVR Reykjavík 201807/1413
Sérhæfður starfsmaður Landspítali, rannsóknakjarni Reykjavík 201807/1412
Hjúkrunarfræðingur, lyflækn. Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201807/1411
Hjúkrunarfræðingur, handlækn. Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201807/1410
Skrifstofumaður Sýslumaðurinn á Suðurnesjum Suðurnes 201807/1409
Starfsmenn við umönnun Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201807/1408
Lektor í almennum málvísindum Háskóli Íslands, hugvísindasvið Reykjavík 201807/1407
Ráðgjafi/stuðningsfulltrúi Landspítali, Laugarásinn Reykjavík 201807/1406
Starfsmenn Landspítali, öldrunarlækningadeild A Reykjavík 201807/1405
Sjúkraliði Landspítali, Rjóður Kópavogur 201807/1404
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, Rjóður Kópavogur 201807/1403
Skrifstofumaður Landspítali, ónæmisfræðideild Reykjavík 201807/1402
Framhaldsskólakennarar Fjölbrautaskóli Suðurlands Reykjavík 201807/1376
Lögfræðingur Fjölmiðlanefnd Reykjavík 201807/1375
Framhaldsskólakennari í íslensku Fjölbrautaskólinn í Breiðholti Reykjavík 201807/1374
Hjúkrunarfræðingur í skólaheilsug.Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Suðurnes 201807/1397
Hjúkrunarfræðinemar Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Suðurnes 201807/1388
Hjúkrunarfræðingur á slysa- og br. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Suðurnes 201807/1386
Hjúkrunarfræðingur á legudeild Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Suðurnes 201807/1385

Do you want to be part of a  
primary school in development?
-Qeqqata Kommunia in Greenland is looking for
  English teachers for the school year 2018/2019

If you want to be part of this development, search one of 
the available positions at the following schools: 

Sarfannguit atuarfiat in the village Sarfannguit has 17 
students. The school has students from 1st to 8th grades, 
divided into 3 teams and 2 special class groups. The 
teachers consists of 1 school leader, 1 teacher and 2 
temporary teachers. 
We are looking for 1 teacher to primarily engage in Eng-
lish and physics and science class.

Atuarfik Kilaaseeraq in Maniitsoq The school has 
approx. 350 students divided into 21 classes from 1st to 
10th grade and 5 special classes. There are 50 teachers.                       
We are looking for 2 teachers to teach primarily in English 
at all grades, and possibly teaching in different creative 
subjects.

See the full job application on Qeqqata Municipality’s 
homepage www.qeqqata.gl/job

Grafísk hönnun
Fréttastofa

Við leitum að skörpum hönnuði 
á vaktir. Starfið felst í hönnun 
og vinnslu á grafík fyrir fréttir og 
fréttatengda þætti, hugmyndavinnu 
varðandi framsetningu frétta og 
samskipti við fréttamenn.

Grafísk hönnun
KrakkaRÚV

Laust er til umsóknar fullt starf  
hönnuðar á KrakkaRÚV. Starfið 
felst í umsjón með hönnun og 
vinnslu á grafík fyrir Stundina okkar 
og Krakkafréttir ásamt öðrum 
árstíðarbundnum verkefnum.

Umsóknarfrestur er til 7. ágúst. 
Umsóknum ásamt ferilskrá er skilað rafrænt á www.umsokn.ruv.is.
Við hvetjum áhugasama til þess að sækja um, óháð kyni og uppruna.

RÚV starfar í almannaþágu og hefur það hlutverk að vekja, virkja og efla. 
Öflugt og samhent starfsfólk RÚV skoðar samfélagið með gagnrýnum 
hætti, segir mikilvægar sögur og þróar nýjar leiðir til miðlunar.

Ert þú skapandi?
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Sími 580 7000 | www.securitas.is

HELSTU VERKEFNI
Daglegt skipulag einingarinnar
Tryggja rétta mönnun í samræmi við umfang 
verkefna
Innleiðing nýrra verkefna og gerð verklýsinga
Umfangsmat, gæðamál, úttektir og skýrslugjöf 
verkefna
Tryggja rétta þjálfun og þekkingu starfsmanna
Þjónusta við viðskiptavini og tryggja fagleg 
vinnubrögð

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf fljótlega. Umsóknarfrestur er til og með 
27. júlí 2018. Nánari upplýsingar um starfið veitir Fannar Örn Þorbjörnsson, 
framkvæmdastjóri gæslusviðs, fannar@securitas.is 

Securitas hefur frá upphafi verið brautryðjandi í öryggisþjónustu og fyrirbyggjandi 
eftirliti á Íslandi. Öflug stjórnstöð hefur umsjón með mannaðri gæslu, fjargæslu og yfir 
100 öryggis- og þjónustubílum á vettvangi. Ríflega 500 starfsmenn standa vörð um 
öryggi yfir 20.000 einstaklinga, heimila og fyrirtækja af öllum stærðum og gerðum 

– allan sólarhringinn, alla daga ársins.

HÆFNISKRÖFUR
Þekking og reynsla af verkefnastýringu og stýringu 
mannafla
Hæfni til að greina gögn
Góð almenn tölvukunnátta, Navison þekking er kostur
Skipulagshæfni, frumkvæði, sjálfstæði og 
lausnamiðuð vinnubrögð
Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum 
Háskólamenntun er kostur

VERKEFNASTJÓRI Á GÆSLUSVIÐI
Securitas leitar að kraftmiklum einstaklingi til starfa sem 
verkefnastjóri í einingu sem sér um farandgæslu og 
verðmætaflutninga. Hlutverk verkefnastjóra á gæslusviði 
er að styðja við daglega starfssemi sviðsins í samstarfi 

við stjórnendur sviðsins. Um framtíðarstarf er að ræða 
þar sem viðkomandi mun vera hluti af sterkri og 
metnaðarfullri liðsheild gæslusviðs.

SÆKTU UM ATVINNU
HJÁ SECURITAS Á

ALFRED.IS/SECURITAS

kopavogur.is

Kópavogsbær

Menntunar- og hæfniskröfur

Starf forstöðumanns félagsmiðstöðva eldri borgara í Kópavogi

Helstu verkefni

Frístundadeild Menntasviðs Kópavogsbæjar auglýsir eftir umsóknum í starf forstöðumanns félagsmiðstöðva eldri borgara í Kópavogi. Ráðið er í starfið 
tímabundið til eins árs vegna afleysingar. Félagsmiðstöðvarnar eru þrjár, í Gullsmára, Gjábakka og Boðaþingi

Ráðningarhlutfall og tími

Frekari upplýsingar

Umsóknarfrestur er til og með 19.ágúst 2018

amanda.olafsdottir@kopavogur.is

Karlar jafnt sem konur er hvattir til að sækja um starfið

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

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is
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kopavogur.is

Kópavogsbær

   

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Ýmis störf

· Forstöðumaður félagsmiðstöðva eldri borgara  

· Starfsmaður hjá Sundlaug Kópavogs - Karl  

· Starfsmaður í Þjónustumiðstöð við almenna   
 þjónustu  

· Verkefnastjóri fræðslu og miðlunar  

 Leikskólar

· Aðstoðarmatráður í Kópahvol  

· Deildarstjóri í Fífusölum  

· Deildarstjóri í Kópahvol  

· Leikskólakennari í Álfatúni  

· Leikskólakennari í Dal  

· Leikskólakennari í Efstahjalla  

· Leikskólakennari í Kópahvoli  

· Leikskólakennari í Marbakka  

· Leikskólakennari í Núp  

· Leikskólakennari/þroskaþjálfi í Efstahjalla  

· Leikskólasérkennari í Kópahvol  

· Leikskólasérkennari, þroskaþjálfi í Marbakka  

· Matráður í Kópahvol  

· Starfsfólk í Núp  

· Starfsmaður sérkennslu í Læk  

· Þroskaþjálfi/leikskólasérkennari í Álfatúni  

  Grunnskólar

· Bókasafns- og upplýsingafræðingur í   
 Álfhólsskóla  

· Forfallakennari í Hörðuvallaskóla  

· Forstöðumaður frístundar í Kópavogsskóla

· Frístundaleiðbeinendur í dægradvöl   
 Hörðuvallaskóla  

· Frístundaleiðbeinendur í Smáraskóla  

· Frístundaleiðbeinendur í Vatnendaskóla  

· Íþróttakennari í Álfhólsskóla  

· Íþróttakennari í Hörðuvallaskóla  

· Kennarar í Salaskóla

· Kennari í Kópavogsskóla  

· Skólaliðar í Hörðuvallaskóla  

· Skólaliði í Smáraskóla  

· Starfsmenn í íþróttahúsi Vatnsendaskóla  

· Stuðningsfulltrúi í Álfhólsskóla  

· Tónmenntakennari í Salaskóla

· Umsjónarkennari á miðstig í Álfhólsskóla  

· Umsjónarkennari á yngsta stig í Smáraskóla  

Velferðarsvið

· Deildarstjóri á heimili fyrir fatlað fólk  

· Starfsmaður á áfangaheimili fyrir fatlað fólk   

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á 
heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is, 
þar sem jafnframt má finna fleiri störf og nánari 
upplýsingar.

Starf skipulags-  
og byggingafulltrúa

Grundarfjarðarbær auglýsir starf skipulags- og bygginga- 
fulltrúa laust til umsóknar. Leitað er að öflugum og metn- 
aðarfullum einstaklingi sem er reiðubúinn að þróa starfið 
á traustum grunni. Skipulags- og byggingafulltrúi ber m.a. 
ábyrgð á skráningu mannvirkja, úttektum, staðfestingu 
eignaskiptayfirlýsinga, gjaldtöku, skráningu, varðveislu og 
miðlun upplýsinga um mannvirki til íbúa.

Helstu verkefni:

 
útreikningar

 
umhverfisnefndar

verkefnum á sviði byggingamála

Hæfniskröfur:
 
 

byggingareglugerð

samskiptahæfileikar

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands  

 
 
 

og rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Umsóknarfrestur er til 5. ágúst 2018.

Fjölbrautaskólinn í Garðabæ 
óskar eftir að ráða húsvörð  

og matráð í fullt starf.

Húsvörður
Fjölbrautaskólinn í Garðabæ óskar eftir að ráða húsvörð. 
Óskað er eftir jákvæðum og lífsglöðum starfsmanni sem  
fellur vel inn í öflugan starfshóp Fjölbrautaskólans í 
Garðabæ. 

Hæfnikröfur
Menntun og/eða starfsreynsla tengd umsjón húsnæðis  
er æskileg. Reynsla af tæknimálum og verklegum fram-
kvæmdum er einnig æskileg. Stundvísi, reglusemi og færni í 
samskiptum. Við óskum eftir að sá umsækjandi sem ráðinn 
verður sýni frumkvæði í starfi, hafi metnað og sýni sjálfstæði 
í vinnubrögðum. 

Matráður
Fjölbrautaskólinn í Garðabæ óskar eftir að ráða matráð í 
mötuneyti starfsmanna. Mötuneytið er vel tækjum búið. 
Óskað er eftir jákvæðum og lífsglöðum starfsmanni sem  
fellur vel inn í öflugan starfshóp Fjölbrautaskólans í 
Garðabæ.

Hæfnikröfur
Menntun og/eða starfsreynsla á sviði matreiðslu fyrir 
mötuneyti eða veitingahús. Stundvísi, reglusemi og færni í 
samskiptum. Við óskum eftir að sá umsækjandi sem ráðinn 
verður sýni frumkvæði í starfi, hafi metnað og sýni sjálfstæði 
í vinnubrögðum. Áhugi á matreiðslu og vilji til að stuðla að 
jákvæðri matarmenningu á vinnustaðnum eru eiginleikar 
sem sérstaklega er sóst eftir.

Frekari upplýsingar um störfin
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og 
efnahagsráðherra og SFR - stéttarfélag í almannaþjónustu 
hafa gert. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 10. 
ágúst n.k. eða eftir samkomulagi.

Senda skal umsóknir í netfangið fg@fg.is fyrir 1. ágúst 2018.

Frekari upplýsingar um starfið veita:  
Kristinn Þorsteinsson skólameistari  
(kristinn@fg.is – 863 3071) eða  
Snjólaug Bjarnadóttir aðstoðarskólameistari  
(snjolaugb@fg.is – 692 1209).

Framlög úr Framkvæmdasjóði  
aldraðra árið 2018

Stjórn Framkvæmdasjóðs  aldraðra auglýsir eftir  
umsóknum um framlög úr Framkvæmdasjóði 
aldraðra fyrir árið 2018. Hlutverk sjóðsins er að 

allt land.

Framkvæmdasjóður aldraðra starfar samkvæmt 
lögum um málefni aldraðra nr. 125/1999 og  
reglugerð nr. 468/2014. Stjórn Framkvæmdasjóðs 
aldraðra fer með stjórn sjóðsins og gerir tillögur til 
heilbrigðisráðherra  um úthlutun úr honum. Vísað 

verkefni sem heimilt er að veita framlög til, afgreiðslu  
umsókna og reglur varðandi framlög.

Vakin er athygli á að umsækjendum er gert að  
sækja um rafrænt og er umsóknarformið, ásamt 
nánari upplýsingum, aðgengilegt á vef velferðar-
ráðuneytissins http://vel.is

Umsóknum ber að skila í síðasta lagi  fyrir kl. 16:00 
föstudaginn, 31 ágúst 2018.

Stjórn Framkvæmdasjóðs aldraðra

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Glæsileg og björt 194,6 fm   
4-5 herbergja eign í lyftuhúsi
Í kjallara er 27,8 fm tómstundageymsla  
með innkeyrsluhurð
Bílastæði í bílageymslu  
– endaíbúð með miklu útsýni
Fallegar innréttingar og gólfefni  
– íbúð í mjög góðu ástandi

Verð : 67,9 millj.

Vindakór 8
203 Kópavogur

íbúð 312

Nánari upplýsingar veitir: 
Svan G. Guðlaugsson, lögg. fasteignasali
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 22. júlí kl. 14:30 – 15:15

ERTU Í LEIT AÐ DRAUMASTARFINU?    

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is



Fjórar tillögur að breytingu 
á deiliskipulagi 

Mosfellsbær auglýsir hér með skv. 1. mgr. 43. gr. skipu-
lagslaga nr. 123/2010 eftirtaldar tillögur að breytingu á 
deiliskipulagi:

Torg í Gerplustræti

stærri bíla, t.d. almenningsvagna um torgið.  
Breytingin felur í sér að radíus á beygjum við enda 
torgsins eru rýmkaðir og á báðum endum torgsins verður 
lágur kantsteinn sem afmarkar svæði sem eru yfirkeyran-
leg fyrir stóra bíla. 

Bjargslundur 6 og 8 

einbýlishúsalóðir sé nú heimilt að byggja eitt parhús á 
tveim hæðum á hvorri lóð, með innbyggðum bílskúrum. 
Heildarstærð á hvoru húsi fari úr 300 m² í 500 m² en 
heimilt er að byggja minni hús. Aðkoma verður á efri hæð 

Bjargslundur 17

núverandi húsnæðis og að byggja frístandandi bílskúr 
með nýtanlegu kjallararými. Heildarfermetrar húsa  

 

Reykjamelur 20-22 og Asparlundur 11

20 og 22, að í stað 200 m² íbúðarhúsa verði gert ráð fyrir 
einnar hæðar parhúsum og byggingarreitum breytt.  
Asparlundur 11 verður að Asparlundi 11 og 13,  

 

 
Mosfellsbæjar Þverholti 2, frá 21. júlí 2018 til og með  

hana og gert við hana athugasemd.  
Tillagan er einnig birt á heimasíðu Mosfellsbæjar á slóðinni 
mosfellsbaer.is/skipulagsauglysingar

 
 

Mosfellsbæ, eða í tölvupósti til undirritaðs eigi síðar en  
25. ágúst 2018.

21. júlí 2018,

Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar 
olafurm@mos.is

elko lindum
þjónustudeildar

svæðisstjóri 

ELKO er að leitast eftir framsæknum og drifn um leiðtoga í stærstu verslun 
fyrir tækisins. Við teljum að góður leiðtogi sé sá sem tekst að búa til vellíðan á 
vinnustað með jákvæðu og nýjungarlegu starfs umhverfi.  

Verkefni stjórnanda er að ná því besta fram hjá starfsfólki sem skilar sér í 
góðri þjónustu til viðskiptavina okkar. Mikilvægt er að svæðisstjóri þjónustu-
deildar búi yfir hæfni í mann legum samskipt um, faglegum vinnubrögðum, 
jákvæðni og hafi almennt gaman af því að takast á við erfið og krefjandi 
verkefni.

ELKO er líflegur vinnustaður með góðan starfsanda og sterka liðsheild. Hjá 
ELKO starf um 160 starfsmenn á aldrinum 17-62 ára. Meðalaldur starfsfólks er 
23 ár og eru 90% stjórnenda undir 40 ára.

Nánari upplýsingar má finna á: elko.is/storf

Umsóknarfrestur er til 31. júlí 2018.

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um.

Nánari upplýsingar um starfið veitir verslunarstjóri,  
Sófús Árni Hafsteinsson (sofus@elko.is).

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Fallegt 47 fm heilsárshús
Ofarlega í landi Snorrastaða
2000 fm eignarland
Heitt og kalt vatn
Heitur pottur á verönd
Tvö svefnherbergi

Verð : 17,9 millj.

Snorrastaðir 
Laugarvatn

Nánari upplýsingar veitir:  

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

OPIÐ HÚS
sunnudag 22. júlí kl. 14:00 – 16:00

Hringið í 861-9135 til að fá hlið opnað
Leiðarlýsing á vefnum
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Verð Ikr. 28.800.000,-

Glæsileg íbúð á Spáni
Ein með öllu – Frábær staðsetning

Faxafen 10 | 108 Rvk | s. 599 6700 
fasteignaland.is | fasteignaland@fasteignaland.is

Einstakt tækifæri á vatnalóð  
við Skorradalsvatn

Um er ræða 3.559 fm eignarlóð í landi Dagverðarness.   
Lóðin er kjarri vaxin með glæsilegu útsýni yfir Skorradalsvatn.
Lokað svæði með rafmagshliði. Búið að grafa fyrir púða undir 
71,6 fm hús. Verð: Tilboð

Upplýsingar veitir:  Heimir Eðvarðsson
Löggiltur fasteigna-og skipasali  s. 8931485

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Illagil 5
Sumarbústaður við Þingvallavatn

Um er að ræða einstaka eign við Þingavallavatn í um 35 km fjar-
lægð frá Reykjavík (Nesjavallaleið). Nýlegt glæsilegt 178,6 fm hús á 
tveimur hæðum, byggt árið 2014, í landi Illagils við Hestvík, skammt 
frá Nesjavöllum. Húsið sem er teiknað af Finni Björgvinssyni arkitekt 
stendur á 6.000 fm eignarlóð með útsýni út á vatnið í átt að Skjald-
breið og suður til Dyrafjalla. Lofthæð allt að 6 m. Arinn í stofu. Svalir. 
Stór timburverönd á þrjá vegu umhverfis húsið. Heitur pottur. Neðri 
hæðin er steypt og efri hæðin klædd að utan með viðhaldsfríu lerki. 
Einstök staðsetning í göngufæri við Hestvík Þingvallavatns. V. 75,0 m.

OPIÐ HÚS sunnudaginn 22. júlí milli 14:30 og 15:30. 
Nánari uppl.: Kjartan Hallgerisson lg.fs. s. 824 9093,  
kjartan@eignamidlun.is

OPIÐ 

HÚS

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

Af sérstökum ástæðum er eitt rótgrónasta 
veitingahús miðbæjarins til sölu

Staðurinn tekur allt að 100 manns í sæti

20 ár við góðan orðstír

Allur búnaður og tæki fylgja með

til staðar

Staðurinn er í leiguhúsnæði

Góð velta og hagnaður

Til sölu veitingahús  
á besta stað í miðbæ Reykjavíkur

Nánari upplýsingar veita:

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

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181
gunnarhelgi@miklaborg.is

Héðinn Birnir 
Ásbjörnsson
Lögg. fasteignasali
848 4806
hedinn@fastborg.is

EINSTAKUR BÚSTAÐUR VIÐ ÞINGVALLAVATN, 
SJÓN ER SÖGU RÍKARI 
Einstakur 211 fm bústaður á 7600 eign. Heiturpottur og stór bílskúr/geymsla. 
Þinglýst aðgengi að Þingvallavatni.
Skoðar uppítöku á fasteignum á höfuðborgarsvæðinu

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR:

519 5500

VERÐ:

92.9M

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 22. JÚLÍ FRÁ KL. 14-15

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is



NÝTT Á SKRÁ & OPIN HÚS    LANDMARK LEIÐIR ÞIG HEIM 
LANDMARK FASTEIGNASALA  |  HLÍÐASMÁRA 2 (6. HÆÐ)  | 201 KÓPAVOGUR  |  SÍMI: 512 4900  |  LANDMARK.IS  

LANDMARK FASTEIGNASALA   |    HLÍÐASMÁRA 2 (6. HÆÐ)    |    201 KÓPAVOGUR     |    SÍMI: 512 4900    |    WWW.LANDMARK.IS 

Upplýsingar um íbúðir veita:

Upplýsingar um íbúðir veita:

Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 
sigurdur@landmark.is 
sími 896 2312

Þórarinn Thorarensen 
Sölustjóri og eigandi 
th@landmark.is   
sími 770 0309

Þórey Ólafsdóttir  
Lögg. fast. og eigandi 
thorey@landmark.is 
sími 663 2300 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 
andri@landmark.is 
sími 690 3111 

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 
sveinn@landmark.is 
sími 690 0820  

Kristján Ólafsson 
Löggiltur fast.  
kol@landmark.is  
sími 512 4900 

Nadia Katrín Banine 
Löggiltur fast.  
nadia@landmark.is 
sími 692 5002 

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast.  
inga@landmark.is  
sími 897 6717 

Eggert Maríuson  
Löggiltur fast.  
eggert@landmark.is 
sími 690 1472 

Jóhanna Gustavsdóttir 
Löggiltur fast.  
johanna@landmark.is 
sími 698 9470  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 
landmark@landmark.is 
sími 512 4900 

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Skrifstofa/ í námi til lögg. 
gudrun@landmark.is 
sími 512 4900 

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir 
Löggiltur fast.  
asdis@landmark.is  
sími 895 7784 

     

- Nýjar 14 íbúðir í Urriðaholti sem er nýjasta hverfi Garðabæjar.
- Íbúðirnar eru 4ra – 5.herbergja og eru stærðir frá 118.5 – 180.3 fm. 
- Íbúðir verða afhentar í SEPT OG NÓVEMBER 2018 fullbúnar með gólfefnum.
- Stæði í lokaðri bílgeymslu með íbúðum, lyfta í stærra húsi.
- Rúmgóðar svalir eru með íbúðum á hæðum og sérafnotareitir með íbúðum á jarðhæð.
- Fataherbergi er innaf hjónaherbergi með nokkrum íbúðum og er þvottaherbergi innan íbúðar.
- Byggingaraðili hússins er Hraungata ehf byggingarfélag, traustur aðili með langa byggingarsögu.

Verð: 58.3 – 99.9 millj.

- Nýjar 18 íbúðir í lyftufjölbýli miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu.
- Íbúðirnar eru 2ja - 4ra.herbergja og eru stærðir frá 58 - 102.7 fm. 
- Íbúðir eru tilbúnar til afhendingar fullbúnar að öllu leiti við kaupsamning.
- Aflokaðar svalir með glerskilrúmi í öllum íbúðum.
- Stæði í lokaðri bílgeymslu með íbúðum á efstu hæð.
- Rúmgóðar svalir og er fallegt útsýni úr flestum íbúðum.
- Frábærar íbúðir á góðum stað í viðhaldslitlu fjölbýlishúsi.

Verð: 42.9 – 59 millj.

DYNGJUGATA 1-3,  
URRIÐAHOLT GARÐABÆ

JAÐARLEITI 8,  
103 REYKJAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Þórarinn Thorarensen 
Sölustjóri og eigandi 
th@landmark.is   
sími 770 0309

Þórarinn Thorarensen 
Sölustjóri og eigandi 
th@landmark.is   
sími 770 0309

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 
sveinn@landmark.is 
sími 690 0820  

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 
sveinn@landmark.is 
sími 690 0820  



Gunnar Sverrir Harðarson
Löggiltur fasteignasali
Sími 862 2001
gunnar@remax.is

Ástþór Reynir Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 899 6753
arg@remax.is

Skútuvogur 11a
104 Reykjavík
Sími: 4144700
www.remax.is

Senter

Nánari upplýsingar um íbúðirnar: www.vefarastraeti.is

Vefarastræti nr. 32-38 er 32 íbúða fjölbýlishús í Mosfellsbæ, nánar tiltekið í suðurhlíðum 
Helgafells, á skjólgóðum og sólríkum stað eins og flestar lóðir í hverfinu sem liggja í 
suður- og vesturhlíðum Helgafells.  Liðlega eitt þúsund íbúðir verða í fullbyggðu hverfinu, 
í fjölbýli og í sérbýli. Vefarastræti 32-38 er eins og önnur fjöl- býlishús í hverfinu, skipulagt 
innan svokallaðs "auga" sem dregur nafn sitt af lögun svæðisins og liggur í nálægt hverfisins. 

Skipulag hverfisins er nútímalegt og mjög fjölskylduvænt, með góðum grunnskóla og 
tveimur leikskólum sem staðsettir verða í auganu í miðju hverfisins. Lítil bílaumferð 
verður á svæðinu og lágur umferðarhraði. Útsýni úr íbúðum Vefarastrætis 32-38 er ein- 
staklega fallegt, þar sem sér vel yfir Álafosskvosina til austurs, suðurs og vesturs.      

Opið hús 14:00 - 14:30, sunnudaginn 22. júlí

Verð frá 48.900.000 kr. - 49.900.000 kr.  Aðeins tvær íbúðir eftir.

Nýjar og fullbúnar íbúðir við Skyggnisbraut 4 í Úlfarsársdal. Íbúðirnar eru 3-5 herbergja. 
tilbúnar til afhendingar. Með hverri íbúð fylgir stæði í lokaðri bílgeymslu. Heildareignin er 
5 hæðir og eru íbúðirnar mismunandi á hverri hæð. Íbúðirnar eru fullbúnar með parketi á 
gólfum og gardínum í gluggum. Stofurnar er opnar með eldhúsi. Úr stofunum er gengið 
út á svalir/garð. 

Vönduð viðhaldslítil raðhús í fjölskylduvænu hverfi sem er í uppbyggingu í Reykjanesbæ, nánar tiltekið Dalshverfi II. 
Stutt er í stofnbrautir og alla helstu þjónustu og er nýr grunn- og leikskóli í byggingu í hverfinu. Áætlað er að fyrsti áfangi skólans 
verði tekinn í notkun haustið 2019 en á svæðinu nú er starfræktur skóli í bráðabirgðahúsnæði sem útibú frá Akurskóla. Húsin eru 
klædd með vandaðri og viðhaldslítilli utanhússklæðningu og með vönduðum timburgluggum. Þak er klætt með AluZink og vandaðar 
stálrennur með hvítum niðurföllum. Þakkantar úr bandsöguðu timbri, hvíttmálaðir. Húsin eru fullfrágengin að innan og utan.

Eldhúsin eru með góðu borð og skápaplássi, eldavél, ofn og háf. Flísar á milli innréttinga.  
Baðherbergin eru með flísum á gólfi og hluta til á veggjum, upphengdu salerni, góðri inn- 
réttingu og sturtu. Í svefnherbergjum eru fataskápar. Þvottahús með flísum á gólfum er 
innan hverra íbúðar. Að utan er húsið steinað og garðurinn að mestu frágenginn. 

Opið hús 16:00 - 16:30, sunnudaginn 22. júlí

Friggjarbrunnur 53

Skyggnisbraut 4 og 6

Vefarastræti 32-38

Opið hús 16:30 - 17:00, sunnudaginn 22. júlí

Lerkidalur Opið hús 16:00 - 16:30, laugardagur 21. júlí

Fullbúnar íbúðir í lyftuhúsi við Friggjarbrunn 53 í Úlfarsárdal. Íbúðirnar eru allar fullbúnar þriggja til fjögurra herbergja.  Eldhús með heimilistækjum frá AEG og innréttingar frá 
HTH. Gott skápa og borðpláss. Baðherbergi eru flíslögð á gólfi og að hluta til á veggjum og einnig með innréttingu frá HTH, veggsalerni og góðri sturtu. Sér flisalagt 
þvottahús er í öllum íbúðum. Tvö til þrjú svefnherbergi sem eru öll rúmgóð og með fataskápum. Út frá stofu er ýmist svalir eða verönd. Harðparket á gólfi frá Húsasmiðjunni. 
Öllum íbúðum fylgir stæði í bílastæðahúsi. Húsið er steinað að utan.  Virkilega fallegar íbúðir á vinsælum stað og fallegur útsýni í hverfi sem á er í hraðri uppbyggingu.


