
Atvinnuauglýsingar job.visir.is
Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@365.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@365.is 512 5426

Framkvæmdastjóri

Landssamband slökkviliðs- og 
sjúkraflutningamanna (LSS) eru 
heildarsamtök framangreindra starfsstétta. 
Neyðarverðir hjá Neyðarlínunni 112 eru 
einnig félagsmenn LSS.

Félagið er fagstéttarfélag og er mikilvægur 
málsvari félagsmanna sinna. Starfssvæði 
þess er allt landið. Samtökin hafa rekið 
öflugt forvarnastarf á undangengnum 
árum. 

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

Nánari upplýsingar veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) og Bylgja Björk Pálsdóttir (bylgja@intellecta.is) í síma 511-1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 31. júlí 2017. 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:

•	Háskólamenntun	sem	nýtist	í	starfi

•	Þekking	á	kjaramálum	og	kjarasamningagerð

•	Þekking	á	starfsemi	félagasamtaka

•	Stjórnunarreynsla

•	Leiðtogahæfni

•	Framúrskarandi	samskiptahæfni

•	Sjálfstæði,	frumkvæði	og	drifkraftur

•	Gott	vald	á	íslensku	og	ensku

•	Traust	framkoma	og	trúverðugleiki

•	Hreint	sakavottorð	er	skilyrði

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

•	Daglegur	rekstur	og	umsjón	með	starfi	félagsins

•	Náið	samstarf	við	stjórn

•	Þjónusta	og	samskipti	við	félagsmenn	og	deildir	
félagsins

•	Samskipti	við	atvinnurekendur	(opinberir	aðilar	
sem	og	einkaaðilar)

•	Gerð	kjarasamninga

•	Samskipti	við	fjölmiðla	og	stjórnvöld

•	Undirbúningur	og	skipulagning	aðalþings	og	
annarra	funda	og	viðburða	á	vegum	félagsins

Intellecta, Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Landssamband	slökkviliðs-	og	sjúkraflutningamanna	óskar	eftir	að	ráða	framkvæmdastjóra	til	starfa.	
Leitað	er	að	öflugum	leiðtoga	með	þekkingu	á	stjórnun	og	starfi	félagasamtaka.
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Menntun og hæfniskröfur:
• Menntun og reynsla sem nýtist í starfi, t.d. á sviði fjölmiðla og/eða almannatengsla
• Reynsla af sambærilegu starfi er æskileg
• Hæfni til þess að koma fram fyrir hönd félagsins
• Reynsla af textaskrifum og góð ritfærni
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Góð íslensku- og enskukunná�a nauðsynleg

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þórir Þorvarðsson, thorir@hagvangur.is.  
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is.

Isavia leitar að kraftmikilli manneskju með fjölbreytta reynslu í starf upplýsingafulltrúa. 
Upplýsingafulltrúi starfar náið með öðrum stjórnendum og starfssviðum félagsins að 
upplýsingagjöf til ytri aðila.  Hann annast öll samskipti við fjölmiðla og kemur að mótun 
samskiptaáætlunar félagsins, annast gerð fréttatilkynninga, greinaskrif á innri og ytri  
vefi félagsins og kemur að skipulagningu funda, ráðstefna o.fl.

Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði að vera hluti af  
góðu ferðalagi þeirra sem fara um flugvelli félagsins og íslenska flugstjórnarsvæðið.

Nú vantar okkur fleiri til að vera hluti af góðu ferðalagi með okkur.
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Sif er flugumferðarstjóri í flugturninum á 
Keflavíkurflugvelli.
Hún er hluti af góðu ferðalagi.



Skaftárhreppur

Skipulags- og byggingarfulltrúi í Skaftárhreppi
Laust er starf skipulags- og byggingarfulltrúa í Skaftárhreppi 
sem er annað landstærsta sveitarfélag á Íslandi. Leitað er 
eftir öflugum og hæfum einstaklingi sem hefur metnað og 
áhuga á að byggja upp og þróa starfið. 

Skipulags- og byggingarfulltrúi fer með framkvæmd skipulags- 
og byggingarmála samkvæmt lögum og sinnir verkefnum í 
samstarfi við sveitarstjórn og skipulagsnefnd sveitarfélagsins 
ásamt því að vinna náið með sveitarstjóra.

Helstu verkefni:

• Móttaka skipulags- og byggingarerinda
• Undirbúningur og eftirfylgni funda skipulagsnefndar
• Úttektir, mælingar og vettvangsathuganir
• Útgáfa byggingarleyfa, framkvæmdaleyfa og stöðuleyfa. 
• Umsagnir vegna útgáfu rekstrar og/eða starfsleyfa  
• Yfirferð uppdrátta
• Skráning fasteigna og stofnun lóða. 
• Áætlanagerð vegna verklegra framkvæmda á vegum sveitar-

félagsins.
• Umsjón með skjalavistun er varðar skipulags og byggingarmál 

og tryggja virkni gæðakerfis stjórnkerfis byggingarfulltrúa. 

Umsækjendur skulu fullnægja menntunar- og hæfniskröfum 
7. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 25. gr. mannvirkjalaga nr. 
160/2010.

Þekking og reynsla af skipulags- og byggingarmálum og 
opinberri stjórnsýslu er mikilvæg, einnig að viðkomandi hafi 
iðnmenntun sem bakgrunn. 

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið. 
Umsóknir ásamt fylgigögnum skal senda á netfangið sveitar-
stjori@klaustur.is. Umsóknarfrestur er til 1. ágúst nk. 

Laus störf í Skaftárhreppi

Kornið bakarí óskar eftir að ráða 
starfsfólk frá byrjun ágúst. 

Kornið er með ellefu verslanir á höfuðborgar-
svæðinu og eina á Fitjum í Reykjanesbæ.
Vinnutíminn er frá 06:50 - 12:30 eða 12:30 - 18:30 
alla virka daga.
Starfið felur í sér afgreiðslu við viðskiptavini, 
útstillingu á vörum og almenn þrif í verslun.
Við leitum að jákvæðum og metnaðarfullum 
einstaklingum með ríka þjónustulund. 

 Tekið er við umsóknum á umsokn@kornid.is

Vinnutími er eftir samkomulagi en er í samræmi
við opnunartíma verslunarinnar.

SPORTS DIRECT LEITAR AÐ 
STARFSFÓLKI Í FRAMTÍÐARSTÖRF.

SÆKIÐ UM Á SPORTSDIRECT.RADA.IS 

Hæfniskröfur: 
Þjónustulund 
stundvísi 
skipulagni 
samskiptahæfni
Reynsla í þjónustustörfum mikill kostur
Æskilegt að einstaklingur hafi náð 17 ára aldri
 

Kröftugum einstaklingum sem vilja vinna sig upp í starfi sem og ábyrgð.
Sanngjörn laun og veglegir sölubónusar í boði fyrir öflugt fólk.

Sæktu um á sportsdirect.rada.is eða í versluninni.
Frekari upplýsingar veitir Ásta Sigrún Friðriksdóttir, verslunarstjóri 
(asta.fridriksdottir@sportsdirect.com) í síma 571-3010

FORSTÖÐUMAÐUR FLUGAFGREIÐSLUSVIÐS Á KEFLAVÍKURFLUGVELLI
IGS ehf. leitar að öflugum einstaklingi í spennandi og krefjandi starf forstöðumanns flugafgreiðslusviðs.  

Viðskiptavinir  IGS ehf. eru íslensk og erlend flugfélög. Staðan heyrir beint undir framkvæmdastjóra.

Helstu verkefni:
•  Ábyrgur fyrir daglegum rekstri flugafgreiðslusviðs 
• Áætlunargerð
• Stefnumótun
• Samningagerð
• Samskipti við erlenda viðskiptavini
• Þátttaka í alþjóðlegum kaupstefnum og sýningum
• Sölu- og markaðsmál

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í viðskipta- og/eða  rekstrarfræði  

eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Mikið frumkvæði og frjó hugsun
• Öguð, skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Hæfni í mannlegum samskiptum 
• Útsjónarsemi og heiðarleiki

Umsóknir skal fylla út á heimasíðu IGS ehf (www.igs.is) fyrir 25. júlí

Nánari upplýsingar gefur Gunnar Olsen, golsen@igs.is og/eða Svala Guðjónsdóttir, svala@igs.is

IGS ATVINNA



www.landsvirkjun.is

Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafn launa-
úttekt PwC, sem stað festir að fyrirtækið 
greiðir körlum og konum jöfn laun fyrir 
sömu eða jafnverðmæt störf.

Við leitum að starfskrafti 
með áhuga á heilsusamlegri 
matargerð á Sogssvæði

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

Landsvirkjun óskar eftir kraftmiklum og hugmyndaríkum starfskrafti til 
að elda bragðgóðan og heilsusamlegan mat. Í starfinu felst umsjón með 
matargerð, framreiðslu og frágangi í eldhúsi. Að auki annast viðkomandi 
innkaup fyrir mötuneyti og þrif í matsal, búri og eldhúsi og ber ábyrgð á að 
heilbrigðis- og öryggiskröfum opinberra aðila sé framfylgt í mötuneytinu.

• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla og áhugi á hollri matargerð og nýjungum í matreiðslu
• Þekking á rekstri mötuneyta og haldgóð tölvukunnátta
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, metnaður, skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð
• Sveigjanleiki, jákvæðni og vinnugleði
• Stundvísi og reglusemi

Sótt er um starfið heimasíðu Landsvirkjunar, landsvirkjun.is. Nánari upplýsingar um  
starfið veitir Hildur Jóna Bergþórsdóttir (hildur.jona.bergthorsdottir@landsvirkjun.is)  
hjá Landsvirkjun. Umsóknarfrestur er til og með 28. júlí 2017.

Vanur lager-
starfsmaður

Experienced 
warehouse worker

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

The core values of ÁTVR are FLEXIBILITY – KNOWLEDGE – RESPONSIBILITY. 
Recruitment decisions are made with these values in mind.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Móttaka og tiltekt vöru

• Almenn lagerstörf og tilfallandi  
 verkefni

Main tasks and responsibilities
• Receiving and processing   
 incoming stock

• General warehouse duties  
 as needed

Hæfniskröfur
• Lyftarapróf mikill kostur

• Reynsla af sambærilegu starfi

• Vandvirkni og samviskusemi

• Stundvísi og dugnaður

Skills and attributes
• A forklift certification is an  
 advantage

• Prior experience

• Precision and conscientiousness

• Punctuality and efficiency

ÁTVR rekur 50 Vínbúðir 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.

ÁTVR operates 50 stores throughout 
the country with offices and a Center of 
distribution at Stuðlaháls 2. The company 
strives to be one of the leading service 
providers in the country and a role model 
in social responsibility. ÁTVR wants to 
provide a safe, dynamic and fun workplace 
where communication is conducted with 
flexibility, knowledge and responsibility.

Við leitum að vönum lagerstarfsmanni í 100% 
starf í dreifingarmiðstöð ÁTVR.

We seek an experienced warehouse worker for a 
full-time job at the ÁTVR distribution center.

Nánari upplýsingar veita: Eggert Ó. Bogason, eggert@vinbudin.is, 560 7791 
og Emma Á. Árnadóttir, starf@vinbudin.is, 560 7700.

For further information: Eggert Ó. Bogason, eggert@vinbudin.is, 560 7791 
and Emma Á. Árnadóttir, starf@vinbudin.is, 560 7700. 

Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri. Sakavottorðs er krafist.
Umsóknarfrestur er til og með 24. júlí nk.  
Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is.

Applicants must be at least 20 years old and have a clean criminal record. 
Application deadline is July 24, 2017.  
Applications are to be filled out online at vinbudin.is.
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Loftorka Reykjavík
Óskum eftir meiraprófsbílstjórum 

Loftorka Reykjavík
Óskum eftir meiraprófsbílstjórum 

Loftorka Reykjavík

á trailer og vörubíl 
Upplýsingar veitir Sigurjón í 
síma 892-4207 eða 565-0875

Loftorka Reykjavík ehf. 
Miðhrauni 10 
210 Garðabæ. 

SÖLUMAÐUR ÓSKAST 
Ört vaxandi fyrirtæki með utanhússklæðningar og 
gólfefni leitar að sölumanni í fullt starf. Þarf að geta 
unnið sjálfstætt og byggt upp öflugt viðskiptanet.
Reynsla af sölumennsku í byggingarvörum er 
æskileg.

Umsóknir skilist inn á alda@murefni.is fyrir 27/07/17alda@murefni.is fyrir 27/07/17alda@murefni.is

FJARÐABYGGÐ 
fjardabyggd.is

Eigna- og 
framkvæmdafulltrúi
Laust er til umsóknar starf eigna- og 
framkvæmdafulltrúa Fjarðabyggðar.

Eigna- og framkvæmdafulltrúi hefur umsjón og eftirlit með 
öllum fasteignum Fjarðabyggðar og heldur utanum 
viðhalds- og nýframkvæmdir sveitarfélagsins í samvinnu 
við sviðsstjóra framkvæmda- og umhver�ssviðs.

Helstu verkefni eru:
· Y�rumsjón og eftirlit með verklegum framkvæmdum fyrir 
  eignasjóð Fjarðabyggðar.
· Y�rumsjón og eftirlit með viðhalds- og rekstrarverkefnum 
  fyrir eignasjóð Fjarðabyggðar.
· Y�rumsjón og eftirlit með viðhaldi leiguhúsnæðis 
  Fjarðabyggðar.

Leitað er að aðila með iðnmenntun og/eða 
tæknimenntun. Framhaldsmenntun er kostur.

Frekari upplýsingar um star�ð er á heimasíðu 
Fjarðabyggðar, �ardabyggd.is, undir „Laus störf“. Launakjör 
eru samkvæmt kjarasamningi sveitarfélaga við 
hlutaðeigandi stéttarfélag. Konur jafnt sem karlar eru 
hvattar til að sækja um star�ð.

Nánari upplýsingar veitir Marinó Stefánsson, sviðsstjóri 
framkvæmda- og umhver�ssviðs, í síma 470 9000 eða 
á marino.stefansson@�ardabyggd.is.

Sótt er um star�ð í Íbúagátt Fjarðabyggðar. 
Umsóknarfrestur er til og með 23. júlí nk.

Fjarðabyggð er stærsta sveitarfélagið á Austurlandi og 10. stærsta sveitar- 
félag landsins. Veruleg uppbygging hefur átt sér stað í Fjarðabyggð á liðnum 
árum, bæði í þjónustu og atvinnulí�. Í sveitarfélaginu er hátt þjónustustig, 
framúrskarandi skólar ásamt ö�ugu menningar-, afþreyingar-, og íþrótta- 
star�. Náttúran er stórbrotin bæði til að njóta og til útivista. Íbúar sveitar- 
félagsins eru um 4700 talsins í sex byggðarkjörnum. Þú ert á góðum stað í 
Fjarðabyggð.
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TREX er eitt stærsta rútufyrirtæki landsins, með áratuga reynslu í þjónustu við hópa, jafnt innlenda 
sem erlenda. TREX varð til við samruna Hópferðamiðstöðvarinnar og Vestfjarðarleiðar. Nafnið er 
stytting á „travel experiences“ og þykir gefa góða mynd af starfsemi fyrirtækisins.

Starfssvið
• Umsjón með fjármálum, reikningshaldi,   

  uppgjörum og fjárreiðum.
• Gerð fjárhagsáætlana.
• Uppsetning og skjölun á fjárhagsferlum.
• Gerð mánaðaruppgjöra, uppgjöra verkefna.
• Umsjón með innheimtumálum.
• Ábyrgð og umsjón með launaútreikningi 

  og launagreiðslum.
• Undirbúningur bókhalds til endurskoðanda.
• Aðstoð við samningagerð og önnur 

  fjármálatengd verkefni.

Vinsamlegast sendið umsókn ásamt ferilskrá 
og kynningarbréfi í tölvupósti fyrir 25. júlí 2017 
á Björgu Dan: bjorg@trex.is.

Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu 
lokinni.

Hesthálsi 10 - 110 Reykjavík 
TEL: +354 587 6000 info@trex.is 
www.trex.is  

SPENNANDI STARF

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun í viðskiptafræði eða önnur   

  háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Framhaldsmenntun kostur.
• Reynsla af rekstri og fjármálastjórnun.
• Reynsla af fjármálastjórn í ferðamannaiðnaði 

  mikill kostur.
• Mjög góð þekking og reynsla af 

  Tok bókhaldskerfi.
• Reynsla af bókhaldi og uppgjörum.
• Góð greiningarhæfni og færni til að halda   

  utan um töluleg gögn og miðlun upplýsinga.
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.
• Hæfni í mannlegum samskiptum

TREX ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA FJÁRMÁLASTJÓRA

Kraftvélar óska eftir að ráða öfluga starfsmenn

Kraftvélar er eitt stærsta innflutningsfyrirtæki á sínu sviði sem sérhæfir sig í innflutningi 
atvinnutækja og þjónustu í kringum þau. 
Fyrirtækið er með höfuðstöðvar í Kópavogi en rekur einnig útibú á Akureyri. 
Hjá Kraftvélum starfa 47 manns og öll leggjum við mikla áherslu á góða þjónustu og 
góð samskipti, innanhúss sem utan.

Innkaupastjóri í 
varahlutaverslun
Óskum eftir innkaupastjóra í varahlutaverslun. 
Umsækjandi þarf að hafa ríka þjónustulund og hæfni í 
mannlegum samskiptum, vera jákvæður, áhugasamur
og hafa metnað fyrir starfinu. Æskilegt er að 
umsækjandi hafi starfsreynslu af sambærilegu starfi og 
sé einnig með gott vald á íslensku og ensku í rituðu og
töluðu máli.

Þjónustufulltrúi í varahlutaverslun 
Kópavogi og Akureyri
Óskum eftir þjónustufulltrúa í varahlutaverslun 
í Kópavogi annars vega og Akureyri hins vegar. 
Umsækjandi þarf að hafa ríka þjónustulund og hæfni í 
mannlegum samskiptum, vera jákvæður, áhugasamur 
og hafa metnað fyrir starfinu. Æskilegt er að umsækjandi 
hafi starfsreynslu af sambærilegu starfi og sé einnig með 
gott vald á íslensku og ensku í rituðu og töluðu máli

Áhugasamir sendi umsókn fyrir 31. júlí á netfangið starf@kraftvelar.is, merkt 
því starfi sem sótt er um.

Öllum umsóknum verður svarað.

Dalvegur 6-8 • 201 Kópavogur • Sími 535 3500
Draupnisgata 6 • 603 Akureyri • Sími 535 3526

www.kraftvelar.is • kraftvelar@kraftvelar.is



Auglýsum eftir kennara í hönnun 
og smíði fyrir næsta skólaár

Grunnskóli Snæfellsbæjar er þriggja starfstöðva grunn skóli 
með 250 nemendur. Starfstöðvar hans eru í Ólafsvík,  
á Hellissandi og á Lýsu. Nánari upplýsingar um skólann eru  
á heimasíðu hans, á slóðinni http://www.gsnb.is/

Vegna forfalla vantar okkur kennara í hönnun og smíði fyrir 
næsta skólaár, á starfstöðina á Hellissandi. Kennsla nemenda 
í 1. – 10. bekk. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyfisbréf grunnskólakennara.
• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og góðir skipulagshæfileikar.
• Reynsla af teymisvinnu og áhugi á þróunarstarfi.
• Góð íslenskukunnátta skilyrði.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi KÍ og Launanefndar  
sveitarfélaga.

Í samræmi við jafnréttisstefnu Snæfellsbæjar eru karlar jafnt 
sem konur hvött til að sækja um.

Umsóknir sendist fyrir 26. júlí 2017 til skólastjóra Grunnskóla 
Snæfellsbæjar, Ennisbraut 11, 355 Snæfellsbæ eða á netfangið 
hilmara@gsnb.is. Í þeim skulu koma fram upplýsingar um  
menntun, réttindi og starfsreynslu.

Frekari upplýsingar veitir Hilmar Már Arason í síma 894 9903 
eða hilmara@gsnb.is.

      

Í Snæfellsbæ er sérstaklega fallegt umhverfi þar sem Snæfellsjökul ber hæst, enda státar 
sveitarfélagið af svo til allri flóru landsins þegar kemur að landslagi, fugla- og dýralífi. 
Hér býr gott fólk sem er alltaf tilbúið til að bjóða nýja Snæfellsbæinga velkomna. Útivist 
og íþróttir er hægt að stunda hvenær sem er ársins, skíði og snjóbretti, gönguferðir, golf, 
hestamennsku, sund og margt fleira. Nýtt, glæsilegt íþróttahús er í Ólafsvík. Öflugt tón-
listarlíf er í sveitarfélaginu og félagastarfsemi með miklum blóma.

Staða leikskólastjóra við leikskólann Bakkaborg

Skóla- og frístundasvið

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu leikskólastjóra í Bakkaborg.
Bakkaborg er fimm deilda leikskóli í Bakkahverfi í Breiðholti.  Húsnæði leikskólans er rúmgott og verið er að ljúka við endurbætur 
á leikskólalóðinni. Leiðarljós í starfi leikskólans eru gleði, vinátta og virðing og unnið er eftir hugmyndafræði Uppeldis til ábyrgðar. 
Leikskólinn fékk tvenn hvatningarverðlaun skóla- og frístundaráðs árið 2016, fyrir samstarfsverkefnið Sumarskóli elstu barna í 
Bakkahverfi og sameiginlegt menningarmót í Bakkahverfi, Bakkahverfi og sameiginlegt menningarmót í Bakkahverfi, Bakkahverfi Fjölmenningarhátíð – Multicultural Festival. Bakkaborg tekur þátt í 
verkefninu Heilsueflandi Breiðholt og í Heilsueflandi Breiðholt og í Heilsueflandi Breiðholt Læsi allra mál, sem er samstarfverkefni leik- og grunnskóla í Breiðholti. Læsi allra mál, sem er samstarfverkefni leik- og grunnskóla í Breiðholti. Læsi allra mál
Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og er tilbúinn til að byggja upp öflugt og metnaðarfullt leikskólastarf í 
Bakkaborg.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum  
og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Meginhlutverk leikskólastjóra er að:
• Vera faglegur leiðtogi leikskólans og móta framtíðarstefnu
 hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár   
 og stefnu Reykjavíkurborgar.
• Hafa yfirumsjón með daglegu starfi í leikskólanum.
• Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra og   
 starfsmenn.
• Hvetja til þróunar og nýbreytni í leikskólastarfi.
• Stýra rekstri leikskólans á grundvelli fjárhagsáætlunar.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum,   
 vinnutilhögun og starfsþróun.
• Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf leikskólakennara.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á leikskóla-
 stigi.
• Reynsla af stjórnun æskileg. 
• Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða.
• Þekking á rekstri, áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.
• Sjálfstæði og frumkvæði.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari og greinargerð um framtíðarsýn 
umsækjanda á starf í leikskólanum.

Ráðið verður í stöðuna frá 1. október 2017. Umsóknarfrestur er til og með 8. ágúst 2017.  

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda 
leikskóla. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg  M. Gunnlaugsdóttir, skrifstofustjóri fagskrifstofu leikskólamála,  sími 411 1111. 
Netfang: ingibjorg.m.gunnlaugsdottir@reykjavik.is 

www.landsvirkjun.is

Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafn launa-
úttekt PwC, sem stað festir að fyrirtækið 
greiðir körlum og konum jöfn laun fyrir 
sömu eða jafnverðmæt störf.

Við leitum að stöðvarvörðum 
á Mývatnssvæði

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

Landsvirkjun óskar eftir stöðvarvörðum til að vinna markvisst að auknu 
rekstraröryggi, hagkvæmni í rekstri og eftirliti með því að öryggiskröfum 
Landsvirkjunar og annarra opinberra aðila sé framfylgt. Í starfinu felst 
rekstur, eftirlit og viðhald aflstöðva og veitumannvirkja við Kröflu, 
Bjarnarflag og Þeistareyki ásamt framþróun og viðhaldi vottana í gæða-, 
öryggis- og umhverfismálum.

• Rafmagns-, vélfræði- eða iðnfræðimenntun
• Þekking á rekstri og viðhaldi búnaðar á borð við gufu-, loft-, kæli-, 

vökva- og rafkerfi
• Þekking á teikniforritum, iðntölvum og stjórnkerfum er kostur
• Þekking á öryggis-, gæða- og umhverfismálum
• Reynsla af störfum tengdum raforkuvirkjum eða iðnaði er æskileg
• Frumkvæði, skipulag, sjálfstæð vinnubrögð og hæfni til að tileinka  

sér nýjungar
• Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna með öðrum
• Geta til að kynna starf sitt og starfsvettvang fyrir hópum  

og einstaklingum
• Góð tölvukunnátta

Sótt er um starfið á vef Landsvirkjunar, landsvirkjun.is. Nánari upplýsingar veitir  
Hildur Jóna Bergþórsdóttir (hildur.jona.bergthorsdottir@landsvirkjun.is). 
Umsóknarfrestur er til og með 28. júlí 2017. 
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Handverks- og hússtjórnarskólinn á Hallormsstað auglýsir 
eftir kennurum, annars vegar á sviði matreiðslu og hrein-
lætisfræði og hins vegar á sviði hannyrða; textíl, útsaumi, 
vefnaði, prjóni og hekli.
Ráðið er tímabundið til eins árs. Umsækjendur þurfa að búa 
yfir frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum, búa yfir góðri 
samskiptahæfni og hafa áhuga að vinna með ungu fólki. 

Helstu verkefni:
• Kennsla og kennslutengd störf 
• Þróun náms í skólanum
• Ýmis umsýsla og verkefni

Hæfni og menntun:
Umsækjendur skulu hafa fullgild kennsluréttindi á  
framhaldsskólastigi sbr. lög nr. 87/2008. 
Laun eru greidd samkvæmt gildandi kjarasamningi KÍ og 
stofnanasamningi Handverks- og hússtjórnarskólans á 
Hallormsstað. 

Umsóknarfrestur er til 31. júlí 2017. Umsækjendur sendi inn 
ferilskrá og afrit prófskírteina og leyfisbréf.  
Öllum umsóknum verður svarað. Ráðið er í störfin frá og 
með 8. ágúst n.k. Nánari upplýsingar veitir Bryndís Fiona 
Ford, skólameistari, í síma 471 1761. 

Umsóknir skal senda á netfangið bryndis@hushall.is eða 
heimilisfang skólans: Handverks- og hússtjórnarskólinn á 
Hallormsstað, 701 Hallormsstaður

Sunnulækjarskóli
Kennara vantar til að kenna hönnun- og smíði við  

Sunnulækjarskóla á Selfoss.  

Í skólanum er lögð áhersla á sveigjanlega og fjölbreytta kennslu-
hætti, einstaklingsmiðað nám, teymisvinnu kennara, ábyrgð 
nemenda og góða samvinnu allra sem að skólastarfinu koma. 
Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
Sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Starfið hentar jafnt 
konum sem körlum.

Nánari upplýsingar má fá hjá skólastjóra í síma 480-5400 og á 
vefsíðu skólans: http://www.sunnulaekjarskoli.is 
Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og 
umsagnaraðilum sendist Birgi Edwald, skólastjóra,  
birgir@sunnulaek.is eða Sunnulækjarskóli, Norðurhólum 1,  
800 Selfoss. 

Umsóknarfrestur er til 25. júlí 2017.

Skólastjóri

Starfsfólk í afgreiðslu óskast
Í boði eru vaktir bæði fyrir og eftir hádegi, 
einnig eitthvað um helgar. Framtíðarstarf.einnig eitthvað um helgar. Framtíðarstarf.

Áhugasamir sæki um á netfangið
bjornsbakari@bjornsbakari.is merkt bjornsbakari@bjornsbakari.is merkt bjornsbakari@bjornsbakari.is ATVINNA

Sími: 561 1433

Móttökuritari á augnlæknastofu

Jákvæður, samviskusamur og drífandi einstaklingur 
óskast í 50% starf móttökuritara á augnlæknastofu. Í 
starfinu felst móttaka sjúklinga, ritarastarf, símavarsla 

og aðstoð við rannsóknir.

Umsóknir, ásamt upplýsingum um fyrri störf og menntun, 
berist fyrir 19. júlí n.k. á augnlaeknarrvk@simnet.is

Vegna aukinna verkefna óskum við hjá Atvinnueign 
eftir löggiltum fasteignasala til að annast skjalagerð 
og sölu fasteigna. Í boði er mjög góð vinnuaðstaða  

og jákvætt starfsumhverfi.  

Atvinnueign ehf - Síðumúla 13 - s: 577 5500 - www.atvinnueign.is

LÖGGILTUR FASTEIGNASALI 
ÓSKAST

Fasteignamiðlun

Upplýsingar veitir: Halldór Már Sverrisson
Löggiltur fasteignasali
Löggiltur leigumiðlari
Viðskiptafræðingur
898 5599
halldor@atvinnueign.is

Farið verður með 
allar umsóknir 

sem trúnaðarmál

LITRÓF
umhverfisvottuð prentsmiðja

Offsetprentara á Heidelbergvélar.
Starfsmann í skurð, brot og frágang prentgripa.

Prentsmið í útskot og prentplötugerð.
Upplýsingar gefur Konráð í síma 893 1195 eða á konni@litrof.is.

Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

NÚ VANTAR OKKUR FLEIRA FÓLK

        

VIÐ LEITUM AÐ FÓLKI Á ÖLLUM ALDRI TIL AÐ VERA PARTUR AF 
FJÖRUGRI OG ÖFLUGRI LIÐSHEILD HJÁ FLOTTU FYRIRTÆKI. 
ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ ÞÉR?

VIÐ ÓSKUM EFTIR VERSLUNARSTJÓRUM Í 
KOX KRINGLUNNI OG Í KAUPFÉLAGIÐ KRINGLUNNI.

Helstu verkefni 

• Daglegur rekstur 

• Innkaup 

• Sala 

• Starfsmannahald

• Þjónusta við viðskiptavini

VIÐ ÓSKUM EFTIR STARFSFÓLKI Í FULLT STARF Í ECCO KRINGLUNNI, 
STEINAR WAAGE KRINGLUNNI OG KAUPFÉLAGIÐ SMÁRALIND. ÓSKUM 
EINNIG EFTIR STARFSFÓLKI Í 70-100% STARFSHLUTFALL Í AIR.

Helstu verkefni 

Sala og þjónusta við viðskiptavini

Hæfniskröfur

• Reynsla af verslunar- og þjónustustarfi er æskileg en ekki nauðsynleg 

• Góð almenn tölvukunnátta

• Framúrskarandi þjónustulund

• Færni í mannlegum samskiptum

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

UMSÓKNIR BERIST FYRIR 26. JÚLÍ Á ATVINNA@S4S.IS

SKEMMTILEGU OG METNAÐARFULLU FÓLKI

S4S LEITAR AÐ

S4S hefur verið ì topp 5 yfir 
fyrirmyndarfyrirtæki hjà VR 
sìðustu 3 àr ì flokki stòrra fyrirtækja.

Hæfniskröfur

• Reynsla af verslunar- og þjónustustarfi

• Góð almenn tölvukunnátta 

• Framúrskarandi þjónustulund

• Færni í mannlegum samskiptum

• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum



365 er framsækið fjölmiðla- og fjarskiptafyrirtæki sem veitir lifandi og 
upplýsandi þjónustu við landsmenn, 365 daga ársins. 365 starfar á öllum 
sviðum fjölmiðlunar; sjónvarps- og útvarpsrekstri, blaðaútgáfu og vefmiðlun, 
auk þess að bjóða fjarskiptaþjónustu, bæði net og farsíma.

Félagið á auk þessa Midi.is sem annast miðasölu á mannfagnaði og viðburði, 
svo sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, íþróttaleiki og fleira. 
Hjá 365 starfa um 394 manns.

365 óskar eftir góðu fólki

FRÉTTAMAÐUR Á STÖÐ 2
VILTU SLÁST Í HÓP ÖFLUGUSTU FRÉTTAMANNA LANDSINS?
Okkur vantar sjónvarpsfréttamann,
í boði er áhugaverð vinna á skemmtilegum 
vinnustað í stöðugri sókn.

 Umsækjandi þarf:
• að hafa góða þekkingu á íslensku samfélagi  

og brennandi áhuga á málefnum líðandi stundar
• að hafa gott vald á íslenskri tungu
• að vera fær í mannlegum samskiptum
• að geta unnið undir álagi

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á:  
www.365.is undir „laus störf“.
Nánari upplýsingar gefur Kristín Þorsteinsdóttir,
aðalritstjóri 365 frétta, kristinth@365.is
Umsóknarfrestur er til og með 25. júlí.
Reynsla af fréttamennsku er skilyrði.

Apótekarinn leitar að starfsmanni til þjónustu í apótekum félagsins
á höfuðborgarsvæðinu.
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Taktu frá tíma til að hugsa 
um heilsu okkar hinna

- lægra verð

Starfssvið
• Ráðgjöf til viðskiptavina
• Almenn þjónusta og sala

Hæfniskröfur
• Reynsla af starfi í apóteki er kostur
• Söluhæfileikar
• Mikil þjónustulund og jákvæðni
• Lágmarksaldur er 20 ára

Um framtíðarstörf er að ræða með vinnutíma
annars vegar frá kl.10–18 og hins vegar
frá kl.12–18 eða 13–18 virka daga.

Umsóknir merktar "þjónusta" ásamt
ferilskrá sendist á starf@apotekarinn.is
fyrir 23. júlí nk.

apotekarinn.is Apótekarinn er framsækið þjónustufyrirtæki með starfsemi víðsvegar um landið.
Fyrirtækið leggur metnað sinn í að veita viðskiptavinum sínum framúrskarandi
þjónustu á sviði heilsu, heilbrigðis og lífsgæða.

Bíldshöfða 14  I  110 Reykjavík  I  www.artpro.is

STARFSLÝSING
• Þjónusta og samskipti við viðskiptavini fyrirtækisins.
• Dagleg verkstjórn og verkskipulag.
• Tilboðsgerð og sala.
• Móttaka og vinnsla verkefna.
• Hönnun, umbrot og forvinnsla prentskjala.
• Stafræn prentun, frágangur og eftirvinnsla, 
   sem og önnur störf tengd okkar framleiðslu.

HÆFNISKRÖFUR
• Metnaðarfullur fjölhæfur einstaklingur með verkvit.
• Lipur þjónustulund og góð mannleg samskipti.
• Starfsreynsla úr prentiðnaði er skilyrði. 
• Reynsla af vinnslu prentskjala í Adobe forritum.
• Góð tölvukunnátta er algjört skilyrði.

Umsóknir sendist með tölvupósti á gudni@artpro.is 
Farið er með allar umsóknir sem 100% trúnaðarmál.

ÞJÓNUSTUSTJÓRI PRENTÞJÓNUSTA

ÞJÓNUSTUSTJÓRI - PRENTÞJÓNUSTA
Leitum að fjölhæfum einstaklingi til að gegna starfi 
þjónustustjóra ARTPRO. Fjölbreytt og spennandi starf 
hjá ört vaxandi prentþjónustufyrirtæki með öflugum 
tækjabúnaði á góðum stað að Bíldshöfða 14.

VIÐ ERUM Á

BÍLDSHÖFÐA14
Aðstoðarframkvæmdarstjóri
Fyrirtæki sem rekur veitingastaði - matarkarkað 
og þrif fyrirtæki Óskar að ráða  aðstoðarfram-

kvæmdarstjóra. Kostur ef viðkomandi þekkir  DK  
bókhaldskerfi.

Umsóknir sendist til :    
einareg@gmail.com  fyrir 19. júlí.

Bókasafn Hafnar�arðar
»    Bókavörður

»    Deildarstjóri barnastarfs

Grunnskólar
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi - Hraunvallaskóli
»    Kennsla í náttúrufr. á unglingastigi - Hraunvalaskóli 
»    Kennsla í stærðfræði á unglingastigi - Hraunvallaskóli
»    Sérkennsla í námsver unglinga - Hraunvallaskóli
»    Umsjónarkennari á miðstigi - Hraunvallaskóli
»    Skólaliði og frístundaleiðbeinandi - Áslandsskóli
»    Deildastjóri tómstundamiðstöðvar - Setbergsskóli 
»    Stuðningsfulltrúi í Krakkaberg - Setbergsskóli
»    Frístundaleiðbeinandi í Krakkaberg - Setbergsskóli
»    Skólaliði - Setbergsskóli
»    Stuðnungsfulltrúi í Berg - Setbergsskóli

Leikskólar
»    Leikskólakennari - Hvammur
»    Deildarstjóri - Álfaberg
»    Matráður - Arnarberg
»    Deildarstjóri - Stekkjarás
»    Aðstoð í eldhús - Hvammur
»    Deildarstjóri - Hlíðarberg
»    Leikskólakennari - Smáralundur
»    Aðstoðarleikskólastjóri - Víðivellir
»    Leikskólakennari - Víðivellir
»    Afleysing - Víðivellir
»    Leikskólakennari - Tjarnarás
»    Þroskaþjálfi - Tjarnarás

Málefni fatlaðs fólks
»    Forstöðumaður á heimilið fatlaðs fólks - Erluás
»    Framtíðarstarf - Smárahvammur
»    Framtíðarstarf - Steinahlíð
»    Þroskaþjálfi - Smárahvammur
»    Þroskaþjálfi - Steinahlíð

Sundlaugarverðir
»    Sundlaugarverðir
»    Tækjavörður

Umhver�s- og skipulagsþjónusta
»    Umhverfis- og veitustjóri

Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar
jafnt sem konur hvött til að sækja um.

Nánar á hafnar�ordur.is

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
LAUS STÖRF
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Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru �ölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

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



Sveitarfélagið Ölfus leitar eftir metnaðarfullum og áhugasömum einstaklingi í starf forstöðumanns á  
heimili fatlaðs fólks.  Á heimilinu er veitt einstaklingsmiðuð aðstoð með áherslu á valdeflingu og sjálfstætt líf.  Um er að ræða 100% starf.

Ábyrgðarsvið:

• Faglegt starf og þjónusta við íbúa
• Daglegur rekstur heimilisins, stjórnun og starfsmannamál
• Innkaup fyrir heimilið
• Einkafjármunir íbúa og heimilissjóður samkvæmt umboði
• Gerð áætlana fyrir heimilið s.s. launa- og fjárhagsáætlanir
• Fjármál og eftirlit með þeim
• Meðferð gagna og upplýsinga
• Að þjónusta og starfsemi sé í samræmi við lög, reglugerðir og samning sameinuðu þjóðanna.

Hæfniskröfur:

• Þroskaþjálfamenntun og starfsleyfi sem þroskaþjálfi eða önnur sambærileg háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af starfi með fötluðu fólki.
• Reynsla af stjórnun og starfsmannamálum æskileg.
• Reynsla af skipulagi starfs á sviði þroskaþjálfunar æskileg
• Frumkvæði, sjálfstæði og skipulagshæfileikar
• Góð samskipta- og samstarfshæfni
• Þjónustulund, góð framkoma og snyrtimennska
• Þekking á lögum sem snúa að málaflokknum.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.  

Nánari upplýsingar um starfið eru veittar af Maríu Kristjánsdóttur, forstöðumanni Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings, sími: 483-4000, netfang 
maria@hveragerði.is Umsóknum skal skilað til Sveitarfélagsins Ölfus, Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn eða á netfangið maria@hveragerði.is.  
Með umsókn skal skila upplýsingum um nám og starfsferil.  

Öllum umsóknum verður svarað. Umsóknarfrestur er til 24. júlí 2017.

Forstöðumaður á heimili fatlaðs fólks – 
Selvogsbraut Þorlákshöfn

SÖLUMAÐUR Í VERSLUN 
Óskum eftir að ráða kraftmikinn sölumann í verslun okkar 
að Stórhöfða 21, 110 Reykjavík.
Vinnutími er frá kl. 9-18 alla virka daga og á laugardögum frá 
10-14. Frá 01.06 - 01.09 er lokað á laugardögum. Viðkomandi 
þarf að geta hafið störf sem allra fyrst.

Helstu verkefni sölumanns eru:
•	 Sala og framúrskarandi þjónusta við viðskiptavini 

verslunarinnar.
•	 Áfyllingar, framstillingar, móttaka á vörum, afgreiðsla af 

lager og á kassa. 
•	 Önnur almenn verslunarstörf.

Kröfur um hæfni og reynslu:
•	 Reynsla af sölu- og verslunarstörfum.
•	 Framúrskarandi þjónustulund og áhugi á sölustörfum.
•	 Sjálfstæði, dugnaður og frumkvæði í starfi.
•	 Sveigjanleiki og geta til að vinna undir álagi.
•	 Góð samskiptahæfni, kurteisi og jákvæðni.
•	 Lyftarapróf æskilegt

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

Yfirmaður eldhúss HSN á Sauðárkróki

Yfirmaður eldhúss HSN á Sauðárkróki
HSN á Sauðárkróki leitar að matreiðslumanni, ma-
treiðslumeistara eða starfsmann með mikla reynslu 
úr mötuneytum til starfa frá 1. júní eða eftir nánara 
samkomulagi. 

Starfið er opið, skemmtilegt og býður upp á að 
innleiða nýjungar. Nánari upplýsingar um starfið er 
að finna inn á www.starfatorg.is eða á www.hsn.is 
undir laus störf. 
Starfshlutfall er 100% - Umsóknarfrestur er til og 
með 18.04.2017

Nánari upplýsingar veitir:
Herdís Klausen - herdis.klausen@hsn.is - 455 4011
Guðbjörg Árnadóttir - gudbjorg.arnadottir@hsn.is - 455 4095

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Hreyfistjóri Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201707/1195
Ræsting Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201707/1194
Geislafræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201707/1193
Verkefnastjóri, mönnunarteymi Landspítali, skrifstofa mannauðssv. Reykjavík 201707/1192
Arkitekt Minjastofnun Íslands Reykjavík 201707/1191
Afgreiðslumaður Þjóðgarðurinn á Þingvöllum Þingvellir 201707/1190
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, taugalækningadeild Reykjavík 201707/1189
Skrifstofumaður Landspítali, erfða- og sameindalækn. Reykjavík 201707/1188
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður Landspítali, móttökudeild kvenlækn. Reykjavík 201707/1187
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201707/1186
Verkefnastjóri Biskupsstofa Reykjavík 201707/1185
Geislafræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201707/1184
Deildarstjóri Landspítali, erfða- og sameindalækn. Reykjavík 201707/1183
Yfirlæknir Landspítali, erfða- og sameindalækn. Reykjavík 201707/1182
Aðstoðardeildarstjórar Landspítali, sýklafræðideild Reykjavík 201707/1181
Matráður Biskupsstofa Reykjavík 201707/1180
Sérfræðingur, lífeindafræði Landspítali, rannsóknakjarni Reykjavík 201707/1179
Ráðgjafi/stuðningsfulltrúi Landspítali, móttökugeðdeild Reykjavík 201707/1178
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, bráðadeild Reykjavík 201707/1177
Aðstoðarmaður Landspítali, bráðadeild Reykjavík 201707/1176
Félagsráðgjafi Landspítali, sérh.endurhæfingargeðd. Reykjavík 201707/1175
Sjúkraliði Landspítali, sérh.endurhæfingargeðd. Reykjavík 201707/1174
Ráðgjafi/stuðningsfulltrúi Landspítali, sérh. endurhæfingargeðd. Reykjavík 201707/1173
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, sérh. endurhæfingargeðd. Reykjavík 201707/1172
Hjúkrunarnemi Landspítali, sérh.endurhæfingargeðd. Reykjavík 201707/1171
Aðstoðardeildarstjóri Landspítali, Miðst. um sjúkraskrárár. Kópavogur 201707/1170
Skjalastjóri Rannís Reykjavík 201707/1169

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

www.talentradning.is

Ertu að leita 
að talent?
Við �nnum starfsmanninn fyrir þig

Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is
bryndis@talentradning.is 
Sími: 552-1600

talent@talentradning.is
bryndis@talentradning.is 
Sími: 552-1600
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Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

•	 Kirkjusandur – Hallgerðargata. Gatnagerð  
 og lagnir,  útboð nr. 14018.
•	 Vogabyggð 2. Fyrsti áfangi. Gatnagerð og  
 stofnlagnir, , útboð nr. 14038.

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

Glæsileg sérsmíðuð (hérlendis) Van De Stadt stálskúta, fæst 
afhent strax! Virkilega eigulegur gripur.  Hafið samband!

Guðjón Guðmundsson, lögg.skipasali, s: 562 2551.  

TIL SÖLU:

Auglýsing um skipulag í Kópavogi.

Kársnes. Kársneshöfn – Bakkabraut 1 til 23, Nesvör 1 og Vestur- 
vör 29, 31 og 33. Breytt deiliskipulag. 
Bæjarstjórn Kópavogs hefur samþykkt í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, að auglýsa tillögu 
skipulags- og byggingardeildar Umhverfissviðs að breyttu deiliskipulagi við Bakkabraut 1 til 23, Nesvör 1 og Vesturvör 
29, 31 og 33. Skipulagssvæðið sem er um 5 ha að stærð afmarkast af lóðarmörkum Vesturvarar 30 og 32 til norðurs, 
lóðarmörkum Bakkabrautar 6-16 til austurs, smábátahafnarinnar til suðurs og opnu bæjarlandi til vesturs. Núverandi 
húsgötur; Bakkabraut og Vesturvör liggja innan afmörkunar skipulagssvæðisins og koma til með að breytast. Svæðið 
er hluti þróunarsvæðis Kárness. Í tillögunni er gert ráð fyrir að byggt verði nýtt athafnahúsnæði við Bakkabraut 1, 
nýtt verslunar / þjónustu,- og íbúðarhúsnæði að Bakkabraut 9 til 23 og gefin heimild til að vera með atvinnurekstur 
í færanlegum smáhýsum við Bakkabraut 3, Nesvör 1 og Vesturvör 31 auk þess sem að gert verið ráð fyrir að byggt 
verði við núverandi atvinnuhúsnæði að Vesturvör 29. Auk þess er gert ráð fyrir að heimilt verði að koma fyrir íbúðum 
á annarri hæð húsanna Bakkabraut 5 og 7. Í allt er gert ráð fyrir 129 nýjum íbúðum á deiliskipulagssvæðinu (svæði 
8) sem er um 5 ha að stærð, þar af 120 íbúðum að Bakkabraut 9-23, 5 íbúðum að Bakkabraut 5a-e og 4 íbúðum að 
Bakkabraut 7a-d. Núverandi meðaltals reitanýtingarhlutfall á deiliskipulagssvæðinu er um 0.2. Áætlað er að  
reitanýting breytist og hækki í um 0.8. Svæðið er í gildandi skipulagslýsingu skráð sem svæði 8 en þar er gert ráð fyrir 
að breytingu lokinni um 30.000 m2 í atvinnu- og íbúðarhúsnæði með niðurgrafinni bílageymslu, þar af um 20.000 nýir 
fermetrar í athafna- og íbúðarhúsnæði. 

Með deiliskipulagsbreytingunni fylgir minnisblað frá verkfræðistofunni Mannvitidags. 12. maí 2017 sem fjallar um 
umhverfismál og möguleg áhrif uppbyggingar á svæðinu á nærliggjandi byggð og greinargerðin Kársnes –  
Þróunarsvæði, umhverfisskýrsla. Mannvit 12. maí 2017. Uppdrættir í mkv. 1:2000 ásamt greindargerð, skýringar- 
myndum, skipulagsskilmálum og skýringarhefti B dags. 15. maí 2017. Almennt er vísað í gildandi deiliskipulag,  
Kársneshöfn Kópavogi samþykkt í bæjarstjórn Kópavogs 23. janúar 1990 og staðfest af skipulagsstjóra ríkisins 19. 
mars 1990. dags. Nánar vísast til kynningargagna.

Tillagan verður til sýnis á skipulags- og byggingardeild Kópavogs, Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til 
fimmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00, frá og með 17. júlí 2017. Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu bæjarins, 
www.kopavogur.is. Athugasemdir eða ábendingar skulu hafa borist skriflega skipulags- og byggingardeild  
Umhverfissviðs, Fannborg 6, 200 Kópavogi eigi síðar en kl. 15:00 miðvikudaginn 30. ágúst 2017. Þeir sem ekki gera 
athugasemdir innan tilskilins frests, teljast samþykkir tillögunni.

Skipulagsstjóri Kópavogs

Embassy of India, Reykjavik (Iceland)
Disposal of Embassy’s Official FlagCar

The Embassy of India in Reykjavik invites quotations for disposing its 
official Flag Car - Mercedes Benz E280; Black color, Bensin, model 
-Feb. 2009, approx. 200.000 Kms driven, Automatic, etc. with 4 winter 
tyres extra. Interested buyers can view the car at the Embassy’s 
premises during office hours. 

The price quote should be in hard currency (US Dollar) or Icelan-
dic local currency. The quotations may kindly be sent, in sealed 
envelopes, by hard copies only at the given address : Ms. Alka Sarkar, 
Embassy of India, Tungata-7, 101Reykjavik.

The last date of receipt of quotations is Saturday, the 29th July 2017. 

For any further information, please call - 5349955 or email - 
hoc.reykjavik@mea.gov.in

ÚTBOÐ
Hafnar�arðarbær óskar eftir tilboðum í 
framkvæmdir við endurnýjun á um 200m ka�a 
Lækjargötu, frá Fjarðargötu að Austurgötu.  

Verkið felur í sér upprif á malbiki, uppúrtekt, 
burðarlög og malbik, kantsteina, fráveitulagnir, 
vatnsveitulagnir ásamt lögnum veitna. Einnig 
yfirborðsfrágang, hellulögn, gróður, endurnýjun 
steyptra stoðveggja og fleira. Verklok 29. nóv 2017.

Helstu magntölur:
• Uppúrtekt úr götum og stéttum 600m3

• Upprif á malbiki og hellum 1.800m2

• Holræsalagnir 150-500 mm 450m
• Holræsabrunnar  14stk.
• Niðurföll   10stk.
• Lagnaskurðir fyrir veitur 200m
• Neðra burðarlag  500m3

• Efri burðarlög   1.500m2

• Malbikun   2.800m2

• Hellulögn   600m2

• Steyptur veggur  35m3 

Útboðsgögn eru seld hjá þjónustumiðstöð 
Hafnarfjarðarbæjar, Norðurhellu 2. Verð kr. 5.000.- 
Tilboð verða opnuð á sama stað þriðjudaginn 25. júlí 
2017 kl. 11.

Nánar á hafnar�ordur.is

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

365 er framsækið fjölmiðla- og fjarskiptafyrirtæki sem veitir lifandi og 
upplýsandi þjónustu við landsmenn, 365 daga ársins. 365 starfar á öllum 
sviðum fjölmiðlunar; sjónvarps- og útvarpsrekstri, blaðaútgáfu og vefmiðlun, 
auk þess að bjóða fjarskiptaþjónustu, bæði net og farsíma.

Félagið á auk þessa Midi.is sem annast miðasölu á mannfagnaði og viðburði, 
svo sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, íþróttaleiki og fleira. 
Hjá 365 starfa um 410 manns.

365 óskar eftir góðu fólki

VERKEFNASTJÓRI
365 óskar eftir að ráða 
metnaðarfullan og skipulagðan 
einstakling í starf verkefnastjóra 
fyrir sportstöðvar 365. 

Um er að ræða tímabundið starf 
til 1. september 2018. 

Meðal helstu verkefna eru 
dagskrársetning sportstöðva, 
samskipti við erlenda birgja og vinnsla 
útsendingarplana.

Menntunar- og hæfniskröfur.

- Stúdentspróf skilyrði.
•	 Góð	tölvukunnátta	skilyrði.
•	 Frumkvæði	og	metnaður	í	starfi
•	 Hæfni	til	að	vinna	sjálfstætt.
•	 Góð	enskukunnátta.
•	 Áhugi	á	íþróttum	kostur.

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar 
á: www.365.is undir „laus störf“.

Umsóknarfrestur er til og með 19. júlí.

Umsækjandi verður að geta hafið  
störf sem fyrst.



Hafðu samband 
ÁSDÍS RÓSA ÁSGEIRSDÓTTIR 
Löggiltur fasteignasali. Sími 895 7784

Hafðu samband 
ÁSDÍS RÓSA ÁSGEIRSDÓTTIR 
Löggiltur fasteignasali. Sími 895 7784

Hafðu samband 
ÁSDÍS RÓSA ÁSGEIRSDÓTTIR 
Löggiltur fasteignasali. Sími 895 7784

Landmark leiðir þig heim!

     
Helga Snorradóttir

Skjalavinnsla
Ingibjörg Agnes 

Jónsdóttir  
löggiltur fasteignasali.

Sími  897 6717  

Nadia Katrín
löggiltur fasteignasali.

Sími 692 5002

Ásdís Rósa 
Ásgeirsdóttir  
Lögfræðingur /   

löggiltur  
fasteignasali
Sími 895 7784

Jóhanna  
Gustavsdóttir

Löggiltur fasteignasali. 
Sími 698 9470

 Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 661 7788

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Kristján  
Ólafsson

Hrl.
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

Hafðu samband 
JÓHANNNA GUSTAVSDÓTTIR 
Löggiltur fasteignasali. Sími 698 9470

Hafðu samband 
NADÍA KATRÍN BANINE 
Sölufulltrúi. Sími 692 5002

Hafðu samband 
NADÍA KATRÍN BANINE 
Sölufulltrúi. Sími 692 5002

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON  
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON  
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON  
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
INGIBJÖRG AGNES JÓNSDÓTTIR 
Sölufulltrúi. Sími 897 6717

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

MIÐLEITI – 103 RVK
BÓKIÐ SKOÐUN
- Rúmgóð 2ja-3ja herb. í GIMLI
- Rúmgóð rými eru í íbúðinni
- Yfirbyggðar svalir 
- Íbúð er ca. 100 fm í heildina
- Stæði í bílgeymslu
- LAUS TIL AFHENDINGAR
V. 47.9 millj.

RÉTTARHOLTSVEGUR 75 – 108 RVK 
Opið hús mánud. 17.júlí KL.17:30 – 18:00
- Fallegt 109.3 fm raðhús miðsvæðis
- Eignin er á 3.hæðum mikið endurnýjuð
- Vandaðar innréttingar
- Suður-garður með verönd
- Geymsluskúr í garðinum
V. 56 millj.

BORGARTÚN 28 – TIL LEIGU
BÓKIÐ SKOÐUN
- Skrifstofuhæð á 2.hæð 212 fm
- Hægt er að breyta skipulagi hæðarinnar.
- Auðvelt að útbúa mjög skemmtilega hæð
- Frábær staðsettning í viðskiptaumhverfi
- LAUS TIL AFH. 1.ÁGÚST 2017
Grunnleiga: 477.000.

RÁNARGATA 2 – 101 RVK
BÓKIÐ SKOÐUN
- Mjög falleg og opin 94,1 fm 3ja herb íbúð.
- Mikið endurnýjuð
- Hægt að útbúa 3ja herb.
- Nýlegt eldhús og bað
- Fataherbergi innaf hjónaherbergi
- LAUS FLJÓTLEGA 
V. 49.9 millj.

STRAUMSALIR 6 – 201 KÓP
BÓKIÐ SKOÐUN
- Falleg 5 herb. íbúð auk bílsk. í Salahverfi, alls 164,3 fm.
-  4 svefnherb. og björt stofa og borðstofa.  
-  Glæsilegt útsýni til vesturs.
-  Göngufæri í skóla og leikskóla.   
    Íbúð á efstu hæð í litlu fjölb.
V. 63.9 millj.

ÁSAKÓR 3 – 203 KÓP
BÓKIÐ SKOÐUN
- Virkilega falleg 5 herbergja íbúð
- Alls 166,6 fm í lyftuhúsi.
- 4 rúmgóð svefnherb., stór stofa auk sjónvarpshols.
- Fallegt útsýni til vesturs.  Frábært fjölskylduhverfi.
V. 59.9 millj.

 

ÞÓRÐARSVEIGUR – 113 RVK
BÓKIÐ SKOÐUN
- Mjög björt 101.8.fm endaíbúð
- Þrjú svefnherbergi 
- Stæði í bílageymslu
- Lyftuhús – Mikið útsýni
- LAUS TIL AFHENDINGAR

V. 44.9 millj. 

SKÓGARVEGUR 12.A – 108 RVK 
Opið hús mánud. 17. júl frá kl.16.30 – 17.00
- Ný 112 fm 3ja herb. Íbúð á jarðhæð
- Sérafnotareitur, stæði í bílgeymslu
- Vandaðar innréttingar
- Lyfta er í húsinu
- Hús klætt að utan og því viðhaldfrítt
- LAUS TIL AFHENDINGAR
V. 62.8 millj. 

ÆGISGATA – 101 RVK
BÓKIÐ SKOÐUN
- Mjög björt 2ja herb. 65 fm íbúð
- Rúmgóð og vel skipulögð.
- Frábær staðsetning 
- Fallegt útsýni
- GÓÐAR LEIGUTEKJUR
V. 39.9 millj.

STRANDVEGUR – 210 GBÆ
- Glæsileg 118.7 fm íbúð í Sjálandinu
- Rúmgóð og með miklu útsýni út á Snæfellsnes
- Tvö svefnherb.,, nýlegt baðherb.
- Stór pallur og sér stæði í bílakjallara
- FRÁBÆR STAÐSETNING
V. 64.5 millj.

 

AUSTURSTRÖND 8 – 170 SELTJ.
BÓKIÐ SKOÐUN
- Björt 67 fm. 2ja herb. endabúð í lyftuhúsi 
- Stæði í bílageymslu. 
- Stórkostlegu sjávar-og fjallaútsýni
- Þvottahús í sameign á hæðinni. 
- Verslanir, sundlaug og skólar í göngufæri.
- LAUS TIL AFHENDINGAR
V. 37,9 millj. 

ÁSVALLAGATA 40 – 107 RVK
BÓKIÐ SKOÐUN
- Falleg 50,8 fm 2ja herbergja íbúð
- Sérinngangur af svölum
- Sérbílastæði fylgir á lóð
- Hentug fyrir háskólafólk
- Hús verður málað í sumar og er til fyrir því í sjóði
V. 31.5 millj. 

KLAPPAKÓR 1B – 203 KÓP
BÓKIÐ SKOÐUN
-  5 herb. útsýnish. auk stæðis í bílag., alls 155 fm.
-  3 svefnherb. en gert ráð fyrir því fjórða. 
   Gestasalerni.
- Stórar svalir í suður með útsýni. 
- Fataherbergi inn af hjónaherbergi.
V. 64.9 millj.   

REYKJAVEGUR 55A – 270 MOS
Opið hús mánud. 17. Júlí kl. 17:30 – 18:00
- Afar fallegt 161 fm parhús á einni hæð með bílsk.
- 3 svefnherb. og stofurými með aukinni lofthæð.
- Heitur pottur og verönd í suður og vestur.  
- Glæsileg lóð.
V. 69.9 millj. 

VINDAKÓR 2 – 203 KÓP
- Rúmgóð og vel skipulögð 5.herb íbúð.
- Þrjú svefnherb., tvær stofur
- Íbúð er 150 fm, auðvelt að bæta við herb.
- Vandaðar innréttingar og gólfefni
- Lyfta og stæði í bílgeymslu, viðhaldslítið hús

V. 57.2 millj. 

ÁSBÚÐ – 210 GBÆ 
BÓKIÐ SKOÐUN
- Fjölskylduvænt 307 fm einbýli á grónum stað
- 1124 fm mjög snyrtileg lóð kringum húseign
- Miklar verandir og hleðslugrjót í suður-garði
- Eign sem býður uppá mikla möguleika
- Hús teiknað af Kjartani Sveinssyni
- ÚTLEIGUÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ
V. 110 millj. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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Hæðargarður 35, íbúð fyrir 63 ára og eldri

Opið hús á morgun sunnudaginn 16. júlí  
frá kl. 15:00 - 15:30.
Björt og góð 65fm tveggja herbergja endaíbúð á fjórðu hæð í 
lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist í forstofu með 
fataskáp, rúmgott svefnherbergi með góðu skápaplássi, baðher-
bergi með sturtu og innréttingu með tengi fyrir þottavél. Björt 
samliggjandi stofa og eldhús með góðri innréttingu, úr rýminu 
er útgengt á góðar suðursvalir með svalalokun og frábæru 
útsýni. Rúmgóð geymsla innan íbúðar og önnur minni í sameign. 
Bílastæði í lokaðri bílageymslu fylgir íbúðinni. Sameiginlegt þvot-
tahús er á jarðhæð. Félagsmiðstöð eldri borgara er rekin í næsta 
húsi þar sem hægt er að fá hádegismat á virkum dögum og aðra 
þjónustu sem er í boði. Verð 43,9 M.  
Nànari uppl. veitir Jón M. Bergsson hdl. / lögg. fast. s: 777-1215

Grensáveg 3 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

OPIÐ HÚS

Jón Bergsson Jón Bergsson 
hdl. og  hdl. og  
lögg. fasteignasalilögg. fasteignasali

85,5 fm heilsárshús sem stendur á 5.625 m2 eignarlóð í Grímsnes- og Grafningshreppi. 
Mjög gott útsýni, m.a. yfir Ingólfsfjall.  Bústaðurinn er á einni hæð ásamt svefnlofti.  
Komið inn í forstofu með flísum og fatahengi, gengið inn í stofu og þaðan er opið annars 
vegar inn í eldhús og hinsvegar inn í sólskála.  Svefnherbergi með fataskáp og innangengt í 
baðherbergi og þaðan er útgengt á pall.
15 mínútna akstur á Selfoss með alla sína þjónustu. Næsta sundlaug er á Borg, tveir 
golfvellir eru stutt frá, t.d Kiðjaberg og Öndverðarnes. Bauluvatn er stutt frá, þeir sem eiga 
bústað mega veiða. Tvær sorpstöðvar í nágrenni, á Klausturhólalandi og Ásgarði. Góðar 
gönguleiðir eru í nágrenninu, t.d upp á Selhól sem er fyrir aftan bústaðinn og Búrfell. 

Eigendur taka á móti áhugasömum, Eygló í síma: 895-6389 og Hermann 865-8924

Selhóll 6b, 801 Selfoss
Tegund:

Ásdís Ósk gsm: 863-0402

Sumarhús
Stærð: 85,5 fm

1Herbergi:

Opið hús laugardag 
og sunnudag
kl. 14:00-16:00

OPIÐ
 HÚS

Verð: 21.000.000

WWW.HUSASKJOL.IS           HUSASKJOL@HUSASKJOL.IS        WWW.FACEBOOK.COM/HUSASKJOL

Ásdís Ósk  
863-0402 / 519-2600
asdis@husaskjol.is

   Hlíðasmára 2, 201 Kópavogi, sími 519 2600 Löggiltur fasteignasali

 

Þarftu að ráða starfsmann?

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

 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf.
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.

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.

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi

Save the Children á Íslandi



Glaðheimar 26
104 REYKJAVÍK

Góð 2ja herbergja íbúð á jarðhæð með sér 
inngangi. Rúmgott herbergi með góðum skáp, 
björt stofa, endurnýjað baðherbergi, vel skipu-
lagt eldhús. Frábær staðsetning í grónu hverfi.

STÆRÐ: 48,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

29.900.000
Heyrumst
Ólafur 
Heyrumst
Ólafur 
Heyrumst

  822 8283
Löggiltur fasteignasali

Lokastígur 20a
101 REYKJAVÍK

Virkilega góð 3ja herbergja íbúð á eftirsóttum 
stað í hjarta borgarinnar. Rúmgott hjónaherber-
gi, stór stofa, barnaherbergi og eldhúskrókur. 
Mjög snyrtileg og falleg íbúð. Laus við kaups.

STÆRÐ: 61,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

38.900.000
Heyrumst
Ólafur 
Heyrumst
Ólafur 
Heyrumst

  822 8283
Löggiltur fasteignasali

Skúlagata 10/Sælukot
340 STYKKISHÓLMUR

www.airbnb.com, slærð inn Stykkishólmur undir 
Sælukot. Uppgert hús, allt innbú fylgir. Hiti í 
gólfi. Gistileyfi fylgir eigninni.

STÆRÐ: 37 fm EINBÝLI       HERB: 2

39.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    17. júlí 17:30 – 18:00 OPIÐ HÚS    17. júlí 18:30 – 19:00

Grenimelur 29
107 REYKJAVÍK

Mjög falleg og björt íbúð. Fallegar innréttingar, 
hluti innbús fylgir með. Íbúðin var endurnýjuð 
að mestu árið 2012 og voru breytingarnar 
hannaðar af Steinþóri Kára arkitekt

STÆRÐ: 99,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

56.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasali

Kópavogsbraut 74
200 KÓPAVOGUR

Mjög falleg og vel skipulögð 5 herbergja neðri 
sérhæð ásamt bílskúrs í vesturbæ Kópavogs. 
Skjólsæll sólpallur til suðvesturs.

STÆRÐ: 166,8 fm SÉRHÆÐ      HERB: 5

62.700.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Reyniberg 9
220 HAFNARFJÖRÐUR

Mjög fallegt og vel skipulagt 6 herbergja ein-
býlishús með tvöföldum bílskúr í litlum 
botnlanga við Reyniberg 9 í Hafnarfirði.

STÆRÐ: 215,2 fm EINBÝLI       HERB: 6

85.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    18. júlí 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    17. júlí 18:30 – 19:00

OPIÐ HÚS    17. júlí 17:30 – 18:00

Hvannhólmi 28
200 KÓPAVOGUR

Virkilega vandað og gott einbýlishús á tveimur 
hæðum  teiknað af Kjartani Sveinssyni með 
stórglæsilegum skjólgóðum suður garði og 
tvöföldum bílskúr. Möguleiki á aukaíbúð.

STÆRÐ: 304,8 fm EINBÝLI       HERB: 8

89.900.000
Heyrumst
Helga   822 2123
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    17. júlí 17:30 – 18:00

Hallakur 2c
210 GARÐABÆR

Rúmgóð og falleg þriggja herbergja íbúð á 
annarri hæð í viðhaldslitlu fjölbýli við Hallakur 
2C. Afgirt sameiginleg lóð og fallegt útsýni frá 
íbúð. Laus til afhend.1.9.2017

STÆRÐ: 115,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

51.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9922
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Vogatunga 68
270 MOSFELLSBÆR

Glæsilegt endaraðhús að Vogatungu 68. Eignin 
afhendist fullbúin með gólfefnum en grófjaf-
naðri lóð. Afhending í ágúst 2017. Gólfhiti í öllu 
húsinu og Epoxy á bílskúrsgólfi.

STÆRÐ: 129,7 fm RAÐHÚS      HERB: 4

62.00.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    17. júlí 17:30 – 18:00



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

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

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

Hafðu samband við okkur og sjáðu 

hvað við getum gert fyrir þig. 

RÁÐNINGAR

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.

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi



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

Hákon Guðmundsson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala. 
S: 861-9240

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
S: 853-9779

Gylfi Jens Gylfason 
hdl., löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali.
S: 822-5124 

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
S: 869-4879

Bryndís Bára 
Eyjólfsdóttir
Sölufulltrúi.  
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-,  fyrirtækja- 
og skipasölu.
S: 616-8985 

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

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

Bergþóra Heiða 
Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasali.
S: 779-1929

Einar P. Pálsson
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

Guðbjörg  
Matthíasdóttir. 
hdl. Sölufulltrúi.  
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-, fyrirtækja-  
og skipasölu. 
S: 899-3984

Guðbjörg G.  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafr.,  
lögg. fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
leigumiðlari.
S: 899-5949

Opið hús mánudaginn 17. júlí  
kl. 17:00 - 17:30 

Um er að ræða 3ja herb. íbúð á 3. hæð. 
Eignin er 85,1 fm. þar af er 4,1 fm. 
sérgeymsla í snyrtilegri sameign. 
Gengið inn frá Vatnsstíg.
Mjög góð staðsetning í miðbæ Reykja-
víkur. Eignin er laus við kaupsamning.

Verð: 38,5 millj.

Vel staðsett 3-4 herb. 87,6 fm. íbúð á 
4. hæð í fjölbýli með mikla möguleika. 
Íbúðin er upprunalega skipulögð sem 
4ra herb. 
Áhugaverð eign fyrir laghenta.

Verð: 35,9 millj.

Opið hús í dag kl. 13:00 – 13:30

Glæsileg 170 fm. 4 herb. penthouse 
íbúð á efstu hæð með ótrúlegu útsýni í 
allar áttir af tveimur svölum. Íbúðin er 
tilbúin til afhendingar án gólfefna við 
kaupsamning.

Verð: 75,2 millj.

Opið hús miðvikudaginn 19. júlí  
kl. 17:30 - 18:00

Vel staðsett 5 herb. 93 fm. íbúð með 
sérinngangi í fallegu húsi við Sogaveg 
í Reykjavík. Skólp hefur verið endur-
nýjað ásamt dreni og þak yfirfarið. 
Húsið hefur verið sprunguviðgert og 
málað nýlega. Stutt er í alla þjónustu, 
skóla og leikskóla

Verð: 37,9 millj. 

Hverfisgata 49 - 101 Reykjavík 

Kleppsvegur 120 - 104 Reykjavík

Lyngás 1A - 210 Garðabær 

Sogavegur 172 - 108 ReykjavíkSogavegur 172 - 108 ReykjavíkSogavegur 172 - 108 ReykjavíkSogavegur 172 - 108 ReykjavíkSogavegur 172 - 108 ReykjavíkSogavegur 172 - 108 ReykjavíkSogavegur 172 - 108 ReykjavíkSogavegur 172 - 108 ReykjavíkSogavegur 172 - 108 ReykjavíkSogavegur 172 - 108 ReykjavíkSogavegur 172 - 108 Reykjavík

OPIÐ HÚS

Hverfisgata 49 - 101 Reykjavík 

OPIÐ HÚS

Lyngás 1A - 210 Garðabær 

OPIÐ HÚS

VIÐ ERUM
TRAUSTI

Grandavegur 42 A,B og C
Perla í vesturbænum

Stórglæsilegar útsýnisíbúðir

Lokaáfangi Grandavegs 42 sem samanstendur af þremur  
stigagöngum frá 6 upp í 9 hæða byggingar meðfram Eiðsgranda 
þar sem flestar íbúðir njóta sjávarútsýnis.  

Í boði eru studioíbúðir ásamt 2ja og 3ja herb. íbúðum.  Íbúðirnar  
afhendast fullbúnar utan gólfefna í stofu og herbergjum.   
Vandaðar innréttingar frá HTH í eldhúsi og baðherbergjum 
ásamt því sem eldhús skilast með gæðatækjum frá AEG  
m.a. ísskáp, uppþvottavél, tveir ofnar, span helluborð og háf.

Stæði í lokaðri bílgeymslu fylgir hverri íbúð
Yfirbyggðar svalir
Allar þriggja herbergja íbúðir með tveimur baðherbergjum
Kvarts steinn í borðplötum eldhúss og baðherbergja
Baðherbergi og forstofa flísalögð
Þvottaaðstaða innan íbúða
Fataskápar í herbergjum og forstofu
Þakíbúðir með um 150 fm þakrými
2ja til 3ja herbergja íbúðir
Stærð íbúða frá 59 fm til 155 fm
Vel skipulagðar og fjölbreyttar íbúðir

Studioíbúðir frá 35,7 millj
2ja herb íbúðir frá 44,5 millj
3ja herb íbúðir frá 63,6 millj

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is SÖLUMENN Á STAÐNUM -  ÁHUGASAMIR VELKOMNIR

Fullbúin sýningaríbúð
OPIÐ HÚS

sunnudaginn 16.júlí kl.16:00-18:00



Bílar 
Farartæki

GOLFBÍLL
Yamaha YDRE 48 volt Golfbíll 
(rafmagn) ver leikandi 36 holur á 
hleðslu, árg 2013 með húsi, verð 
aðeins 990 þús !!! Uppl veittar í síma 
8972908

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

Suzuki fjórgengis utanborðsmótorar 
Nettir, léttir, sparneytnir, hljóðlátir 
og áreiðanlegir. Eigum flestar 
stærðir á lager.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

ÞARFTU AÐ KAUPA 
EÐA SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur 
þar sem þú getur keypt eða selt 
bíl á einfaldan og hagkvæman 
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

 Bílar til sölu

Topp bíll. Kia Sorento, dísill 198 hs, 
með dráttarbeisli. Ek. aðeins 48.500 
km. Nýskráður 04.07 2014 Bíll á 
góðu verði. kr.4.650.000 þús. Uppl. í 
s. 868 3539

Evrópu rafbílar Nissan Leaf 2016 3 
og 12 þús km Eins og nýir. V 2.690 
þús. S 8204113, 6992400

Renault Trafic. Ek. 165þ. Árg ‘07. 
Mikið endurnýjaður. Verð 1390þ. S. 
8924969

Toyota Yaris ‘07, 4 dyra 5 manna, 
sjálfskiptur, ekinn 97 Þús. S: 
7724956

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Fellihýsi

Shadow Cruiser 2006. 8feta=2,4m 
gólfpláss. 530kg. Verð 550þ. S. 
8924969

 Bátar

Bátur til sölu ásamt kerru sem er í 
smíðum. verð 1200 þús eða tilboð. 
Nánari upplýsingar í síma 8948062

 Hjólbarðar

NÝJU SAILUN DEKKIN Á
FRÁBÆRU VERÐI.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

 Varahlutir

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 

Uppl. í s. 699 6069

 Hreingerningar

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Garðyrkja
Tek að mér slátt fyrir húsfélög 
og einstaklinga og klippingar og 
umhirðu á görðum. Uppl. í s. 616 
1569.

 Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

 Málarar

Getum bætt við okkur inni- og 
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð 
og góð umgengni. Tilboð eða 
tímavinna. Lítið Mál ehf. Sigurður 
896-5758.

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Húsaviðhald
Hreinsa þakrennur, ryðbletta þök 
og tek að mér ýmis verkefni. Uppl. í 
s.8478704 eða manninn@hotmail.
com

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Húsasmíðameistari getur bætt við 
sig verkefnum, utan sem innanhúss, 
uppslátt og fl. Áratuga reynsla. S. 
sig verkefnum, utan sem innanhúss, 
uppslátt og fl. Áratuga reynsla. S. 
sig verkefnum, utan sem innanhúss, 

867 7753

Nýtt 2017 Hobby 720 UKFE  
PRESTIGE M. ALDE

2017 VOLVO XC90 T8 PLUG IN HYBRID  
INSCRIPTION, sjálfskiptur, 407 hestöfl. 

TIL SÖLU:

Nýskráður 1/2017, ekinn aðeins 2 þ. km,  innfluttur af Brimborg. Bílinn er hlaðinn aukabúnaði, 
m.a. loftpúðafjöðrun, dráttarkrókur, 360 myndavél,  onyx black metallic, sjö sæta Nappa leður, 
20” Inscription felgum, LED aðalljós með beygjustýringu, BLIS mydavél, hiti í sætum og stýri, 3 
ára ábyrgð ofl. Til sýnis um helgina. 

Allar upplýsingar veittar í síma 892 1931 eða á Toppbílum í síma 587-2000

Verð kr. 11.990.000. 

Stórglæsilegt nýtt tveggja hásinga hjólhýsi tilbúið til skráningar.  Húsið er með öllum þeim 
aukahlutum sem í boði eru frá Hobby, m.a. Alde hitakerfi, 5m Markísa, Gólfhiti, Bakarofn, Ör -
bylgjuofn, ísskápur í fullri stærð, 7 Svæða lúxus dýna í hjónarúmi, Rúmteppi, Gólfmottur, Sturta og 
blöndunartæki, 12 Volta kerfi með TFT skjá, Beintengi f. vatn, Gas tengi, Hobby connect bluetooth 
stýring f. húsið, USB tengi, Blaupunkt útvarp og hátalarar (Bluetooth og DVD) Sjónvarpsfesting, 
Loftnetsstöng, Álfelgur, Þjófavörn á beisli, Aukin burðageta 2.500kg, Hjólagrind fyrir tvö hjól, Hiti í 
gólfi, vatn hitað bæði með rafmagni og gasi.  Tveir borðkrókar og svefnpláss fyrir allt að 7 manns. 
Þetta hús er flaggskipið frá Hobby og það stærsta sem framleiðandinn býður upp á.  Hentar 
frábærlega fyrir stórar fjölskyldur eða og þá sem vilja hafa rúmt um sig. Til sýnis um helgina. 

Allar upplýsingar veittar í síma 892 1931 eða á Toppbílum í síma 587-2000

Verð kr. 5.990.000. 

Verð frá 4.990.000 kr. Verð frá 5.990.000 kr.
með hópferðarleyf  i

Frekari uppl. í síma 551 6161 eða  nortak@nortak.is

Nýr 2017 Ford Transit
Kombi 310L2H2 Trend

 

Nýr 2017 Ford Transit
Bus 460L4H3 Trend

Diesel, 2.0l TDCI Ford Eco Blue, 
96kW/130hö.
9 Manna, 6 Gira Beinskipting, Framhjóla-
drif, Vökvastýri, ABS hemlar, Spólvörn, 
Stöðugleikaker�, Aksturstölva, Bluetooth 
símatenging, "Hill start assist", Aksturs-
tölva, Hraðastillir, Leðurstýri , Loftkæling 
fram og aftan, Loftpúði frammí, Rafdrifnar 
rúður í framhurðum, Upphituð framrúða, 
Regnskynjari, Þokuljós, Þurkur á afturhurð, 
Rafdrifnir upphitaðir útispeglar, 2x 
afturhurð að aftan.

Diesel, 2.2l TDCI Ford Eco Blue, 
114kW/155hö.
18 Manna, 6 Gira Beinskipting, Afturh-
jóladrif, Vökvastýri, ABS hemlar, Spólvörn, 
Stöðugleikaker�, Aksturstölva, Bluetooth 
símatenging, "Hill start assist", Aksturstöl-
va, Hraðastillir, Leðurstýri , Loftkæling 
fram og aftan, Loftpúði frammí, Rafdrifnar 
rúður í framhurðum, Upphituð framrúða, 
Regnskynjari, Þokuljós, Þurkur á afturhurð, 
Rafdrifnir upphitaðir útispeglar, 2 x 270° 
Afturhurðir að aftan, Dráttarkrók, 
Fjarlægðarskynjurum, Bakkmyndarvél.

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar




