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SQL sérfræðingar - Microsoft sérfræðingar
Óskum eftir að komast í samband við SQL gagnagrunnssérfræðinga eða 
Microsoft kerfisstjóra með góða SQL þekkingu. Leitum að einstaklingum 
sem hafa sannað sig í faginu. Áhugaverð tækifæri í boði fyrir rétta aðila.

Sjá nánari upplýsingar á www.intellecta.is

Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Sérfræðingar í skipulagi og umhverfismati

Skipulagsstofnun sinnir stefnumótun, 
stjórnsýslu og leiðbeiningum um skipulag 
og framkvæmdir með sjálfbæra nýtingu 
auðlinda og vandaða byggð að leiðarljósi. 

Stofnunin vinnur í víðtæku samráði 
við sveitarfélög, önnur stjórnvöld og 
hagsmunaaðila. 

Skipulagsstofnun starfar á grundvelli 
skipulagslaga, laga um mat á 
umhverfisáhrifum og laga um 
umhverfismat áætlana og heyrir undir 
umhverfis- og auðlindaráðuneytið.

Hjá stofnuninni ríkir góður starfsandi og í 
boði er mjög góð starfsaðstaða.

Nánari upplýsingar um stofnunina má 
finna á www.skipulag.is

Nánari upplýsingar veita Bylgja Björk Pálsdóttir (bylgja@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511-1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 4. september 2017. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og 
kynningarbréf. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin.

Við leitum að einstaklingum með:

•	Háskólamenntun	ásamt	framhaldsgráðu	sem	
nýtist	í	starfi

•	Þekkingu	eða	reynslu	sem	nýtist	í	starfi,	
svo	sem	af	skipulagsgerð,	umhverfismati,	
umhverfismálum,	stefnumótun,	samráði	eða	
landfræðilegum	upplýsingakerfum	

•	Hæfni	til	að	hagnýta	þekkingu	og	reynslu	í	ólíkum	
verkefnum	og	metnað	til	að	ná	árangri

•	Áhuga	á	að	takast	á	við	fjölbreytt	verkefni	og	
getu	til	að	leysa	verk	vel	af	hendi	á	eigin	spýtur	og	
í	samstarfi	við	aðra

•	Frumkvæði	og	færni	í	mannlegum	samskiptum

•	Nákvæmni	og	ögun	í	vinnubrögðum	og	gott	vald	
á	íslensku	í	ræðu	og	riti

Meðal helstu verkefna:

•	Mótun	landsskipulagsstefnu	og	eftirfylgni	
hennar	með	greiningar-,	stefnumótunar-	og	
leiðbeiningarverkefnum

•	Mat	á	umhverfisáhrifum,	vinna	að	ákvörðunum	
og	álitum	stofnunarinnar	um	einstakar	
framkvæmdir	ásamt	leiðbeiningum	og	ráðgjöf

•	Innleiðing	stafrænnar	skipulagsgerðar	og	
rafrænnar	stjórnsýslu

•	Aðkoma	að	öðrum	verkefnum	stofnunarinnar	
sem	t.d.	tengjast	skipulagsgerð	sveitarfélaga	og	
ýmsu	kynningar-	og	leiðbeiningarstarfi

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

Skipulagsstofnun	óskar	að	ráða	metnaðarfulla	sérfræðinga	til	starfa	við	fjölbreytt	verkefni	í	
skipulagsmálum	og	umhverfismati.	Starfshlutfall	er	100%.

Skrifstofustjóri

Birta lífeyrissjóður er fjórði stærsti lífeyrissjóður 
landsmanna með yfir 18.000 virka sjóðfélaga.

Sjóðurinn tók formlega til starfa 1. desember 
2016 en hann varð til við samruna Sameinaða 
lífeyrissjóðsins og Stafa lífeyrissjóðs.

Nánari upplýsingar um sjóðinn má finna á   
www.birta.is

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Bylgja Björk Pálsdóttir (bylgja@intellecta.is) í síma 511-1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 28. ágúst 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 og þeim svarað.

Menntunar- og hæfniskröfur:Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

•	Dagleg	stjórnun	skrifstofu	og	þjónustuvers
•	Iðgjalda-	og	lífeyrismál
•	Umsjón	með	mannauðsmálum
•	Samskipti	við	hagsmunaaðila	sjóðsins
•	Yfirumsjón	ársskýrslu	og	ársfunda
•	Seta	í	nefndum	sjóðsins
•	Ýmis	verkefni	tengd	starfsemi	sjóðsins

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

Birta	lífeyrissjóður	óskar	eftir	að	ráða	skrifstofustjóra.	Um	er	að	ræða	fjölbreytt	og	
krefjandi	starf	sem	gerir	kröfu	um	mikla	samskiptahæfni,	frumkvæði	og	sjálfstæði.

•	Háskólamenntun	sem	nýtist	í	starfi
•	Stjórnunarreynsla
•	Reynsla	af	lífeyrissjóðsmálum	og/eða	störfum	
á	fjármálamarkaði	er	kostur

•	Ríkuleg	hæfni	í	mannlegum	samskiptum
•	Þjónustulund
•	Skipulögð	vinnubrögð	og	sjálfstæði
•	Frumkvæði	og	metnaður	í	starfi
•	Mjög	gott	vald	á	íslensku	og	ensku

Atvinnuauglýsingar job.visir.is
Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@365.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@365.is 512 5426



kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Menntasvið

· Starfsmaður hjá Sundlaug Kópavogs

Leikskólar

· Aðstoðarmaður í eldhús á Sólhvörfum

· Þroskaþjálfi og leikskólakennari á Álfatúni

· Aðstoðarmaður í eldhús á Læk

· Leikskólakennari á Austurkór

· Fagaðili í Austurkór

· Deildarstjóri á Austukór

· Leikskólakennari á Baug

Grunnskólar

· Frístundaleiðbeinendur í Lindaskóla

· Frístundaleiðbeinendur í Hörðuvallaskóla

· Frístundaleiðbeinendur í Kópavogsskóla

· Matráður i Salaskóla

· Stuðningsfulltrúi í Smáraskóla

· Forfallakennari, stuðningsfulltrúi og   
 frístundaleiðbeinendur í Kársnesskóla

Velferðarsvið

· Starfsmaður á heimili fyrir fatlað fólk

· Stuðningsaðilar óskast  fyrir Velferðarsvið   
 Kópavogs

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

Laus störf hjá Hringrás

vinna.is

Sæktu um störfin á

vinna.is/storf

STARFSMAÐUR Á REYÐARFIRÐI 
Starfsmaður Hringrásar á Reyðarfirði 
hefur umsjón með móttöku spilliefna og 
brotajárns á staðnum. Starfsmaðurinn þarf 
að hafa gild vinnuvélaréttindi og meirapróf. 
Vinnutími er samkomulagsatriði. 

Fyrirtækið Hringrás er leiðandi í endurvinnslu 

brotajárns og móttöku spilliefna á Íslandi. 

Hringrás ræður yfir hagkvæmum og góðum 

tækjakosti sem gerir okkur kleift að veita 

viðskiptavinum okkar öfluga og góða þjónustu. 

Hringrás vinnur eftir ströngum reglum 

gæðastjórnunar sem miða að því að bæta og 

straumlínulaga starfsemi fyrirtækisins. Hjá 

Hringrás starfa nú um 50 manns. 

Umsóknarfrestur

3. september

VÉLAMENN Í REYKJAVÍK 
Helstu verkefni vélamanns eru flokkun og 
vinnsla brotajárns en aðal athafnasvæði 
félagsins er að Klettagörðum 9 í Reykjavík. 
Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi gild 
vinnuvélaréttindi og reynslu af vinnu á 
þungum vinnuvélum.  

VERKAMENN Í REYKJAVÍK 
Helstu verkefni verkamanns eru 
flokkun og móttaka spilliefna sem og 
brotajárnsvinnsla. Aðal athafnasvæði 
félagsins er að Klettagörðum 9 í Reykjavík 
og mun viðkomandi starfa þar en einnig er 
nokkuð um styttri vinnuferðir innanlands.
Áhugasamir eru hvattir til að sækja um sem 
fyrst þar sem umsóknir verða skoðaðar jafn 
óðum og þær berast.

Capacent — leiðir til árangurs

Landhelgisgæsla Íslands 
er löggæslustofnun sem 
hefur það hlutverk að sinna 
löggæslu og eftirliti sem og 
leit og björgun á hafsvæðinu 
umhverfis Ísland. Einnig 
fer Landhelgisgæslan með 
daglega framkvæmd öryggis- 
og varnarmála samanber 
varnarmálalög nr. 34/2008, 
þ.m.t. er rekstur Öryggissvæða, 
mannvirkja, kerfa, stjórnstöðvar 
Atlantshafsbandalagsins/LHG  
og ratsjár- og �arskiptastöðva. 
 
Launakjör eru samkvæmt 
kjarasamningi viðkomandi 
stéttarfélags og 
�ármálaráðherra f.h. ríkissjóðs.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/5515 

LAGERMAÐUR 
Helstu viðfangsefni:
Almenn lagerstörf. 
Utanumhald á lagervöru.
Pantanir og móttaka á vörum og skráning. 

•
•
•

•

•
•

Upplýsingar og umsókn

capacent.is/s/5516 

LAGER-/ INNKAUPASTJÓRI 
Helstu viðfangsefni:
Yfirumsjón með lager og öllum innkaupum á varahlutum 
og rekstrarvöru frá erlendum og innlendum birgjum.
Utanumhald lagers þ.m.t. lagerbókhald. 
Utanumhald varahlutalagers og innkaup honum tengd, 
varða að mjög stórum hluta flugvélavarahluti en að 
auki varahluti vegna skipa, almennrar rekstrarvöru og 
vinnufatnaðar.

Landhelgisgæsla Íslands leitar að einstaklingum í starf lager- og innkaupastjóra og í starf lagermanns. Umsækjendur þurfa 
að standast kröfur Landhelgisgæslunnar um líkamlegt og andlegt atgervi. Einnig skulu umsækjendur uppfylla skilyrði fyrir 
öryggisheimild samanber varnarmálalög nr. 34/2008 og reglugerð nr. 959/2012.

Landhelgisgæsla Íslands

Vilt þú vera í sterku liði?

Umsóknarfrestur

4. septemberMenntunar- og hæfniskröfur:
Menntun sem nýtist í starfi. 
Mjög góð reynsla af lagerstörfum og lagerbókhaldi er krafa. 
Reynsla af innkaupum á flugvélavarahlutum eða 
sambærileg reynsla sem nýtist í starfi er æskileg. 
Mjög góð íslensku- og enskukunnátta er skilyrði.
Góð almenn tölvukunnátta er skilyrði. 
Nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Góð færni í mannlegum samskiptum.

•
•
•

•
•
•
•

Menntunar- og hæfniskröfur:
Mjög góð reynsla af lagerstörfum. 
Góð íslensku- og enskukunnátta er skilyrði.
Góð almenn tölvukunnátta.
Nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Góð færni í mannlegum samskiptum.

•
•
•
•
•
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Styrktarsjóður í minningu 

Hlutverk: Umsjón með daglegum rekstri,
áætlanagerð, starfsmannahald og yfirsýn.
Hæfni: Viðtæk þekking á viðskiptum og rekstri,
almenn tölvu kunnátta og íslensku mælandi.

Hlutverk: Sala á almennum vörum.
Föst laun í boði auk bónusa.
Hæfni: Hentar einungis hressu
og brosmildu fólki með jákvætt hugarfar.

Umsóknarfrestur:
25. ágúst fyrir 

kl. 16:00

Nánar á facebook síðu sjóðsins: Styrktarsjóður Sigurbjargar 

Aldur og menntun skiptir ekki máli.

Aldur og menntun skiptir ekki máli.

Rekstrarstjóri

Sölumenn

Starfsfólk óskast

Sigurbjargar
Óskar eftir starfsfólki

Laugargerðisskóli er öflugur samrekinn leik- og grunnskóli með 25 nemendur. Hér nýtum við ok-
kur jákvæðan aga og erum heilsueflandi skóli. Áhersla er á einstaklingsmiðaða kennsluhætti 
þar sem áhugi, frumkvæði og styrkleikar hvers eins eru nýttir í leik og starfi. Gott samstarf er við 
aðra skóla, bæði á Snæfellsnesi og í Borgarbyggð. Á staðnum er gott íþróttahús og sundlaug 
auk dásamlega fallegrar náttúru. Löngufjörur eru rétt fyrir neðan skólann, Eldborg blasir við að 
ógleymdum öðrum gígum og formfögrum fjöllum Snæfellsness, vötnum, ám og fossum.

Laugargerðisskóli í Eyja og Miklaholtshreppi 
auglýsir eftir íþróttakennara og umsjónar- 
kennara á miðstigi. 
Um er að ræða fulla stöðu. Við leitum að skapandi og framsæknum 
kennara sem hefur áhuga á fjölbreyttum kennsluháttum. 
Gott húsnæði er í boði á staðnum. 
Við hvetjum alla áhugasama um vinnu með börnum og fullorðnum 
til að sækja um. Til greina kemur að ráða leiðbeinanda berist ekki umsókn frá 
kennara með full réttindi til kennslu við grunnskóla. 

Umsóknarfrestur er til 30. ágúst 2017. Umsóknarfrestur er til 30. ágúst 2017. 

Nánari upplýsingar veitir skólastjóri, Ingveldur Eiríksdóttir, í síma  
856 0465 eða í tölvupósti. Vinsamlegast sendið umsóknir með upplýsingum 
um umsækjanda rafrænt á netfangið skolastjori@laugargerdisskoli.is

Mechanical Engineer 

Capacent — leiðir til árangurs

Teledyne Gavia is part of 
Teledyne Technologies 
Inc. Teledyne Technologies 
is a leading provider of 
sophisticated electronic 
subsystems, instrumentation 
and communications products, 
engineered systems, aerospace 
engines and energy and power 
generation systems. �e unit 
in Iceland was acquired by 
Teledyne in 2010 and currently 
has about 23 employees. 
Teledyne Gavia ehf. is located 
in Kópavogur, Iceland and 
the Gavia AUV is developed 
and manufactured in Iceland. 
For further information visit 
our website: http://www.
teledynemarine.com/gavia 

Application deadline 

3rd of September 

Main Tasks
Development for the Gavia AUV. �e Gavia AUV is an 
autonomous underwater vehicle (AUV) capable of carrying 
out complex survey missions for commercial, scientific and 
defence applications.

•

•
•
• 

•

Information and application 

capacent.is/s/5501 

Requirements
�e position requires a BSc in Mechanical Engineering and 
experience in mechanical design. 
Experience with oceanographic equipment is a plus. 
Experience with SolidWorks or other design tools is preferred. 
He/she must be a self-starter and able to work in a fast-paced, 
team environment. 
Five years or more work experience is preferred.

Teledyne Gavia ehf. is looking for a mechanical engineer to work on mechanical development for the Gavia AUV.  

Framkvæmdastjóri

 Capacent — leiðir til árangurs

Hlutverk fyrirtækisins er 
innflutningur og sala á 
heilsutengdum vörum. 
Starfsmenn fyrirtækisins eru 10 
til 20 talsins. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/5520 

Hæfniskröfur
Háskólamenntun á sviði viðskipta-, rekstrar- eða tæknifræði 
skilyrði.
A.m.k. 5 ára haldgóð starfsreynsla skilyrði, á sviði sölu og 
starfsmannamála.
Reynsla af sölu, sölustjórnun og samningagerð skilyrði.
Metnaður og framsækni í starfi.
Góð kunnátta á upplýsingatækni og hagnýtingu hennar.
Mjög góð enskukunnátta.
Hæfni til þess að vinna undir álagi.

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Umsóknarfrestur

28. ágúst 

Starfssvið
Ábyrgð og umsjón með daglegum rekstri.
Stjórnun starfsmanna og umsjón með starfsmannamálum.
Verkefna- og sölustjórnun í samvinnu við sölustjóra.
Leitun nýrra viðskiptatækifæra.
Samninga- og tilboðsgerð til stærri viðskiptavina.
Samskipti við erlenda birgja.
Áætlanagerð og kostnaðareftirlit sem og þátttaka í 
stefnumótun.

Traust, öflugt og framsækið fyrirtæki óskar eftir að ráða dugmikinn og drífandi einstakling í starf framkvæmdastjóra. Um er 
að ræða kre�andi framtíðarstarf í síbreytilegu umhverfi. Leitað er að einstaklingi með reynslu á sviði rekstrar og sölu sem og 
stjórnunar starfsmanna. Viðkomandi aðili mun heyra undir stjórn og bera ábyrgð á stórum hluta fyrirtækisins. 
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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.

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Yfirlæknir Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201708/1338
Doktorsnemi í efnafræði Háskóli Íslands, Raunvísindastofnun Reykjavík 201708/1337
Löglærður fulltrúi Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu Kópavogur 201708/1336
Verkefnastjóri lögfræðiteymis Útlendingastofnun Reykjavík 201708/1335
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201708/1334
Lager- og innkaupastjóri Landhelgisgæsla Íslands Reykjavík 201708/1333
Lagermaður Landhelgisgæsla Íslands Reykjavík 201708/1332
Skólahjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Efra Breiðholti Reykjavík 201708/1331
Starfsmenn á lokaða deild Barnaverndarstofa, Stuðlar Reykjavík 201708/1330
Hópstjórar Barnaverndarstofa, Stuðlar Reykjavík 201708/1329
Sérfræðingur á efnahagssviði Hagstofa Íslands Reykjavík 201708/1328
Móttökuritari Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201708/1327
Afleysing prests Biskupsembættið Þórshöfn 201708/1326
Sérfr. i fjármálum og rekstri Dómsmálaráðuneytið Reykjavík 201708/1325
Starfsmaður í býtibúr Landspítali, Landakot Reykjavík 201708/1324
Aðstoðardeildarstjóri Landspítali, smitsjúkdómadeild Reykjavík 201708/1323
Starfsmaður í ræstingu og búri Sjúkrahúsið á Akureyri, Kristnesspítali Akureyri 201708/1322
Kennslustjóri Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201708/1321
Móttökuritari Heilsugæslan, göngudeild sóttvarna Reykjavík 201708/1320
Barnalæknir Heilsugæslan Mjódd Reykjavík 201708/1319
Sérfræðingur í heimilislækningum Heilsugæslan Árbæ Reykjavík 201708/1318
Bókari Háskóli Íslands, Raunvísindastofnun Reykjavík 201708/1317
Réttargæslumenn fatlaðs fólks Velferðarráðuneytið Rvk og fleira 201708/1316
Þjónustufulltrúi Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu Reykjavík 201708/1315
Forstöðum. tækni- og innkaupad. Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201708/1314
Sérfræðingur Útlendingastofnun Reykjavík 201708/1313
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201708/1312
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201708/1311
Starfsmaður í býtibúr Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201708/1310
Starfsmaður við aðhlynningu Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201708/1309
Doktorsnemi í lífvísindum Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201708/1308
Markaðs- og vefstjóri Háskóli Íslands, Félagsvísindasvið Reykjavík 201708/1307
Embætti prests Biskupsembættið Patreksfjörður 201708/1306
Ræstitæknir Þjóðminjasafn Íslands Reykjavík 201708/1305
Rekstrarstjóri lager og innkaup Landspítali, eldhús Reykjavík 201708/1304
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, bráðaskurðdeild Reykjavík 201708/1303
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, endurhæfingad. Grensási Reykjavík 201708/1302
Sjúkraliðar Landspítali, bráðadeild Reykjavík 201708/1301
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, smitsjúkdómadeild Reykjavík 201708/1300
Sjúkraliðar Landspítali, smitsjúkdómadeild Reykjavík 201708/1299
Aðstoðarmaður sjúkraþjálfara Landspítali, Landakot Reykjavík 201708/1298
Rafvirki Landspítali, fasteignadeild Reykjavík 201708/1297
Pípulagningamaður, verkstjóri Landspítali, fasteignadeild Reykjavík 201708/1296
Verkefnastjóri Landspítali, innkaupadeild Reykjavík 201708/1295
Trésmiður Landspítali, fasteignadeild Reykjavík 201708/1294
Sérfræðilæknir Landspítali, almennar lyflækningar Reykjavík 201708/1293
Fulltrúar Tollstjóri Reykjavík 201708/1292
Þjónustusérfræðingur Útlendingastofnun Reykjavík 201708/1291
Lögfræðingar Útlendingastofnun Reykjavík 201708/1290
Ræsting Lögreglustjórinn á Vesturlandi Stykkishólmur 201708/1289
Sérgreinaritari Landspítali, röntgendeild Reykjavík 201708/1288
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, HNE-, lýta-/æðaskurðd. Reykjavík 201708/1287

Viltu starfa hjá 
framsæknu 
fyrirtæki?

Auglýsum eftir öflugu fólki í eftirtalin störf:

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI
Við leitum að jákvæðum og áreiðanlegum þjónustu- 
fulltrúa í fullt starf á skrifstofu okkar að Stórhöfða 25.

Starfssvið
• Símsvörun
• Svara fyrirspurnum af vef
• Einföld aðstoð við notendur
• Utanumhald um viðgerðabeiðnir
• Umsjón vefpantana
• Tilfallandi verkefni á skrifstofu

SÖLUFULLTRÚAR Í VERSLUNUM
Óskum að ráða til okkar áreiðanlegt og jákvætt sölufólk 
til sölu- og afreiðslustarfa í verslunum okkar í Kringlunni 
og á Stórhöfða. Um er að ræða nokkrar stöður, sem fullt 
starf eða hlutastarf. Mikilvægt er að hlutastarfsfólk geti 
unnið á háannatímum í desember, janúar og júlí.

Starfssvið
• Vörusala og afgreiðsla
• Kynna vörur og eiginleika þeirra
• Hlusta á óskir viðskiptavina

Lögð er áhersla á þjónustulund og lipurð í samskiptum 
og að starfsmaður búi yfir jákvæðu viðhorfi og stundvísi. 
Almenn hreysti, hreint sakavottorð og reglusemi eru 
áskilin.

Áhugasamir, sem vilja starfa hjá framsæknu fyrirtæki 
þar sem lögð er áhersla á heilsu, lífsgæði og virkan líf-
stíl, eru hvattir til að senda umsókn fyrir 29. ágúst með 
starfsferilsskrá og mynd á atvinna@eirberg.is merkt 
Umsókn. Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 
Samkeppnishæf laun eru í boði. 

Eirberg er eitt af 40 vinsælustu fyrirtækjum landsins 
2017 skv. könnun sem gerð var á vegum Frjálsrar 
verslunar og yfir 30.000 manns fylgjast með okkur á 
Facebook.

Eirberg ehf. er framsækið innflutnings- og þjónustu-
fyrirtæki sem hefur á að skipa fagmenntuðu starfsfólki. 
Markmið okkar eru að efla heilsu og auka lífsgæði, 
auðvelda störf og daglegt líf. Vakin er athygli á því að 
Eirberg er reyklaus vinnustaður.



 

HÆFNISKRÖFUR:

■■ Stúdentspróf eða sambærileg menntun.
■■ Góð íslensku- og enskukunnátta er skilyrði,  
önnur tungumálakunnátta er mikill kostur.

■■ Reynsla af þjónustustörfum er kostur.
■■ Hæfni í samskiptum.
■■ Umsækjendur þurfa að vera hraustir  
og vel á sig komnir. 

UMSÓKNUM ÞURFA AÐ FYLGJA EFTIRFARANDI GÖGN:

1. Afrit af stúdentsskírteini eða öðrum sambærilegum  
prófskírteinum ásamt einkunnum.

2. Afrit af hreinu sakavottorði, ekki eldra en sex mánaða.

3. Kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu      
umsóknar. 

4. Hafi umsækjandi lokið grunnþjálfun (Attestation of Initial 
Training) þarf staðfesting á því að fylgja umsókn.

ÍS
L
E
N
S
K
A

 S
IA

.I
S

 I
C

E
 8

54
37

 0
8/

17

Áður en til ráðningar kemur þurfa umsækjendur  
að standast læknisskoðun samkvæmt reglugerð  
flugmálayfirvalda. 

Umsækjendur þurfa að hafa vegabréf í gildi. Til þess að  
umsókn teljist gild þurfa umbeðin gögn nr. 1, 2 og 3 að  
fylgja. Athugið að ekki verður tekið við umsóknum né 
fylgigögnum eftir að umsóknarfrestur er liðinn.

FYRIRSPURNIR OG NÁNARI UPPLÝSINGAR: 

Sími 5050-111 I netfang: ccstarf@icelandair.is 

Icelandair er stór vinnustaður þar sem ríkir góður  
starfsandi. Við viljum jákvæða og áhugasama  
einstaklinga til liðs við okkur sem búa yfir  
framúrskarandi samskiptahæfileikum og hafa  
metnað til þess að ná góðum árangri í starfi. 

Icelandair óskar eftir fólki í spennandi  
og krefjandi störf flugfreyja og flugþjóna í  
líflegu, alþjóðlegu starfsumhverfi. Við leitum 
að kraftmiklum og glaðlyndum einstaklingum 
sem fæddir eru 1995 eða fyrr. Við sækjumst 
eftir fólki sem er lipurt í samskiptum, á auðvelt 
með að vinna í hóp, er jákvætt og hefur 
vingjarnlegt og hlýlegt viðmót.  

Um er að ræða sumarstarf með möguleika á 
framtíðarstarfi. Mikill kostur er ef viðkomandi 
getur hafið störf í maí og starfað út september.

UNDIRBÚNINGSNÁMSKEIÐ: 

Umsækjendur þurfa að vera reiðubúnir að sitja  
krefjandi námskeið.

UMSÓKNARFRESTUR:

Umsóknarfrestur er til og með 3. september 
2017. Eingöngu er hægt að sækja um starfið á 
vefsíðu Icelandair á www.icelandair.is/umsokn. 
Vinsamlegast endurnýið eldri umsóknir. 

SUMARSTARF FLUGFREYJA OG FLUGÞJÓNA 2018
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Um er að ræða tímabundið starf með 
mögulega framlengingu/fastráðningu.

Helstu verkefni
• Félagslegt hjálparstarf fyrir hælisleitendur
• Samskipti við innlenda og erlenda 
   samstarfsaðila
• Fræðsla og kynning fyrir stjórnvöldum, 
   sveitarfélögum, Alþingi, ölmiðlum, 
   félagasamtökum og almenningi
• Þá�taka og stuðningur við annað 
   starf Rauða krossins í málaflokknum

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf eða önnur menntun sem 
   nýtist í starfi
• Þekking og/eða reynsla af málefnum 
   hælisleitenda og fló�amanna
• Reynsla af starfi með Rauða krossinum æskileg
• Mjög góð íslensku- og enskukunná�a, 
   önnur tungumál kostur
• Framúrskarandi hæfni í teymisvinnu,  
   samskiptahæfni, frumkvæði og sjálfstæði 
   í vinnubrögðum
• Þekking og/eða reynsla af verkefnastjórnun 
   er kostur
• Mjög góð færni í mannlegum samskiptum 
   og menningarlæsi

Umsóknarfrestur er til og með 31. ágúst 2017. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf strax. 

Nánari upplýsingar veitir Atli Viðar 
Thorstensen, atli@redcross.is og 
umsóknir óskast sendar á sama netfang.

Verkefnisstjóri í 
málefnum umsækjenda 
um alþjóðlega vernd

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 400 manns.

365 miðlar leita að 

VERKEFNASTJÓRI Í MARKAÐSDEILD 
MARKAÐSDEILD 365 LEITAR AÐ ÖFLUGUM OG METNAÐARFULLUM VERKEFNASTJÓRA.
VIÐKOMANDI ÞARF AÐ GETA UNNIÐ VEL Í HÓPI SEM OG TEKIÐ SJÁLFSTÆÐA ÁBYRGÐ Á EIGIN VERKEFNUM. 

Helstu verkefni:
•	Teymisvinna og umsjón með einstökum 

verkefnum
•	Samskipti við auglýsingastofu
•	Samskipti við hagsmunaaðila innan 365
•	Notkun samfélagsmiðla í markaðsstarfi

Hæfniskröfur:
•	Háskólamenntun eða reynsla sem nýtist í starfi 
•	Reynsla af verkefnastjórnun og markaðsstarfi
•	Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
•	Færni í mannlegum samskiptum
•	Góð færni í ræðu og riti á íslensku

Stefnt er að því að umsækjandi  
getið hafið störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar veitir:  
Elmar Hallgríms Hallgrímsson  
(elmar@365.is) í síma 893-9385.

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á:  www.365.is undir „laus störf“. Umsóknarfrestur er til og með 27. ágúst.

Please send your application to job@controlant.com before September 4th. 
All applications will be answered and treated as confidential.

Controlant ehf. | Grensásvegi 7, 108 Reykjavík | s. 517 0630 | www.controlant.com

So�ware Developer   (C#, Java, Python)

We are looking for a talented so�ware developer to take part in developing our 
APIs and services for both current and future solutions. As a Controlant so�ware 
developer, you will be expected to take full part in both the design and the 
implementation processes. You will become part of an existing team within the 
R&D department, which is responsible for our APIs and services and reports 
directly to the CTO of the company.

What we are looking for in applicants:

A college degree in computer science or similar – or equivalent work experience*
* Experience and interest in modern development methodologies for APIs & services

* Ability to work on challenging tasks independently as well as in a team 

* Experience in any of the following technologies is a plus: Python, javascript, 
typescript, html/css, redis, kafka, .NET Core

* Solid knowledge of SQL, and C# or Java required

* Proficiency in spoken & written English

Are you the one we are looking for?

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.



Þá erum við að leita að þér
Vegna ört vaxandi starfsemi og aukinnar eftirspurnar leitum við að liðsauka í 
innleiðingu og þjónustu á Microsoft Dynamics 365 fyrir viðskiptavini okkar.

Ráðgjafi í Dynamics AX
Við leitum að skipulögðum einstaklingum til að taka þátt í verkefnum fyrir viðskiptavini okkar hér á landi        
sem og erlendis í Microsoft Dynamics AX fjárhagskerfi. Verkefnin felast í greiningu á ferlum, skjölun, aðlögunum,
stillingum, kennslu og þjálfun notenda. Þekking og reynsla á ferlum tengdum innkaupum, fjárhag, vöruhúsum, 
birgðum er skilyrði. 

Forritari í Dynamics AX
Við leitum að úrræðagóðum og sjálfstæðum einstaklingum til að taka þátt í innleiðingu og þjónustu á 
Microsoft Dynamics AX fyrir viðskiptavini hér á landi sem og erlendis. Verkefnin felast í þróun, forritun,      
aðlögunum, stillingum, úrvinnslu gagna og samþættingu við önnur kerfi. Þekking og reynsla í forritun í Microsoft 
viðskiptakerfum er mikill kostur þó við kunnum vel að meta almenna forritunarreynslu.

Forritari í Dynamics AX Retail
Við leitum að reyndum einstaklingi sem hefur reynslu af kassakerfum til að annast uppsetningu, þróun, aðlaganir 
og almenna þjónustu á kassakerfum sem byggjast á Microsoft Dynamics AX Retail fyrir viðskiptavini okkar.

Aðalbókari
Við leitum að öflugum einstaklingi með viðamikla bókhaldsreynslu til að annast bókhald Annata og 
dótturfyrirtækja. Helstu verkefni eru:

• Umsjón með daglegri færslu bókhalds, afstemmingum, mánaðarlegri reikningagerð og innheimtu.
• Ábyrgð á gjaldmiðlabókhaldi, millifyrirtækjaviðskiptum og milliverðlagningu ásamt undirbúningi,

gerð og eftirfylgni fjárhagsáætlana fyrir Annata og dótturfélög.
• Uppgjör virðisaukaskatts og skattskil í samstarfi við endurskoðanda.
• Afstemmingar og lokafrágangur á mánaðar,- árshluta- og ársuppgjöri.

Reynsla í bókhaldi er nauðsynleg og þekking á Microsoft Dynamics AX er kostur. Viðkomandi þarf að 
geta hafið störf sem fyrst.

Um Annata
Annata er alþjóðlegt hugbúnaðarfyrirtæki með höfuðstöðvar á Íslandi. Fyrirtækið var stofnað árið 2001 og 
hefur frá stofnun lagt áherslu á þróun, ráðgjöf og þjónustu á lausnum byggðum á Microsoft Dynamics AX og 
Microsoft Dynamics CRM viðskiptalausnum sem í dag ganga undir heitinu Microsoft Dynamics 365.  
Hjá Annata starfa yfir 170 manns á yfir 15 stöðum í heiminum, þar af um 70 starfsmenn á Íslandi. Við bjóðum 
uppá alþjóðlegt og spennandi starfsumhverfi þar sem starfsmenn hafa mikil tækifæri til að vaxa og þróast í 
starfi. Við bjóðum uppá frábæra starfsaðstöðu í nýju húsnæði í Norðurturninum við Smáralind.

Umsóknarfrestur er til 31. ágúst n.k.

Frekari upplýsingar veitir Tinna Björk Hjartardóttir (tbh@annata.is), rekstrarstjóri Annata.
Farið er með umsóknir sem trúnaðarmál og er tekið á móti umsóknum á heimasíðu Annata.

www.annata.is/is/um-annata/storf-i-bodi

ERT ÞÚ  
DYNAMIC 365  
DAGA Á ÁRI?
DYNAMIC 365  DYNAMIC 365  
DAGA Á ÁRI?

ERT ÞÚ 



Rafvirkjar/Tæknimenn/VerkstjóriRafvirkjar/Tæknimenn/Verkstjóri
Fagtækni hf leitar eftir rafvirkjum/tæknimönnum til starfa sem og Fagtækni hf leitar eftir rafvirkjum/tæknimönnum til starfa sem og 
verkstjóra til að stýra 3-5 manna hópum rafvirkja. Góð verkefna- verkstjóra til að stýra 3-5 manna hópum rafvirkja. Góð verkefna- 
staða og mikil vinna framundan. Framtíðarstörf í boði fyrir rétt fólk. staða og mikil vinna framundan. Framtíðarstörf í boði fyrir rétt fólk. 
Laun samkvæmt samkomulagi.  Áhugasamir vinsamlegast sendið Laun samkvæmt samkomulagi.  Áhugasamir vinsamlegast sendið 
inn umsókn á netfangið fagtaekni@fagtaekni.is eða hafið samband í inn umsókn á netfangið fagtaekni@fagtaekni.is eða hafið samband í 
síma 6606904 (Eiríkur)síma 6606904 (Eiríkur)

Fagtækni hf er framsækið fyrirtæki sem sinnir þjónustu við fyrirtæki og stofn-Fagtækni hf er framsækið fyrirtæki sem sinnir þjónustu við fyrirtæki og stofn-
anir á breiðu sviði rafkerfa. Einnig sækir Fagtækni hf mikið á útboðsmarkað anir á breiðu sviði rafkerfa. Einnig sækir Fagtækni hf mikið á útboðsmarkað 
samhliða sterkum aðalverktökum sem ávallt hefur verið gott samstarf við. samhliða sterkum aðalverktökum sem ávallt hefur verið gott samstarf við. 
Starfsemi Fagtækni hf spannar allt frá flóknum tölvu-,  smápsennu- og stýri-Starfsemi Fagtækni hf spannar allt frá flóknum tölvu-,  smápsennu- og stýri-
kerfum  yfir í lausnir fyrir stóriðju- og skiparafkerfi svo störfin eru fjölbreytt. kerfum  yfir í lausnir fyrir stóriðju- og skiparafkerfi svo störfin eru fjölbreytt. 
Fagtækni hf leitast ávallt við að vera í fremstu röð þegar kemur að tækni-
nýjungum sem koma starfsmönnum jafnt sem viðskiptavinum til góða.

Þetta er bara eitt af verkefnunum okkar.

Við leitum að nokkrum verk- og tæknifræðingum 
frá plánetunni Jörð til að vinna með okkur 
að fjölbreyttum og spennandi verkefnum.

kynntu þér málið nánar á 
www.vso.is

Verkefnastjórnun og framkvæmdaeftirlit
Framkvæmdaráðgjöf, áætlanagerð, verkefnisstjórnun, 
hönnunarstjórn og eftirlit með framkvæmdum.

Byggðatækni
Hönnun vega, gatna, stíga og veitukerfa, 
áætlanagerð og framkvæmdaeftirlit. 

Jarðtækni
Hönnun, eftirlit og almenn ráðgjöf við jarðtækni, 
grundun mannvirkja, bergtækni og jarðfræði. 

Rafkerfahönnun
Hönnun rafkerfa og lýsingar ásamt þátttöku 
í framkvæmdaeftirliti. 

Þetta er ekki 
atriði úr nýjustu
Stjörnustríðsmyndinni 

Rafvirkjar Rafvirkjar!
Er ekki kominn tími á að breyta til?

Vantar rafvirkja eða nema í skemmtilega  
og hreinlega innivinnu. 

Unnið er við ljósleiðara,tölvulagnir,myndlyka,tölvur og ýmsan annan 
smáspennubúnað.

Ýmis hlunnindi fylgja starfinu og samkeppnishæf laun.

Starf með skóla kæmi einnig til greina.

Upplýsingar í síma 6604090 einnig má senda póst á netfangið 
Birgir@bbrafverktakar.is
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SPENNANDI STÖRF Á 
HEITASTA STAÐ LANDSINS
Bláa Lónið óskar eftir að ráða metnaðarfulla starfsmenn í fjölbreytt og spennandi 
störf.  Við leggjum áherslu á góða samskipta- og samstarfshæfni og bjóðum upp á 
þægilegan vinnutíma og góðan aðbúnað. Um er að ræða framtíðarstörf í lifandi 
og skemmtilegu umhverfi þar sem mikið er lagt upp úr góðum starfsanda.

bluelagoon.is/atvinna

Kynntu þér störfin
og hæfniskröfur

og sæktu um

Þjálfun 
og fræðsla

Góður 
starfsandi

Einstakt 
umhverfi

2-2-3 
vaktir 

Akstur til 
og frá vinnu

Góður matur 
fyrir alla

Við leitum að: 
Jákvæðum og þjónustulunduðum 
einstaklingi með brennandi áhuga 
á mannlegum samskiptum til starfa 
í móttöku Bláa Lónsins.

Móttökustarfsmaður 

Við leitum að: 
Jákvæðum og þjónustulunduðum 
einstaklingi til að veita gestum 
upplýsingar, gæta öryggis þeirra og 
halda klefum snyrtilegum og aðlaðandi. 

Þjónustu- og gæslumaður
í kvennaklefa

Við leitum að: 
Jákvæðum og þjónustulunduðum 
einstaklingi, 20 ára eða eldri, til að 
gæta að öryggi gesta auk þess að sinna 
ýmsum öðrum verkefnum. Unnið er 
á 2-2-3 vaktakerfi.

Gæslumaður á spa-svæði

Við leitum að: 
Lífsglöðum og mentaðarfullum 
einstaklingum sem vilja taka þátt 
í að gera einstaka afþreyingu enn betri. 
Meginhlutverk gestgjafa er að hámarka 
upplifun gesta, veita upplýsingar, 
skemmta og fræða.

Gestgjafar



Tæknideild 
Smith & Norland
Smith & Norland vill ráða starfsmann 
í tæknideild fyrirtækisins.
Aðalverksvið þessa starfsmanns verður umsjón með vörum frá hinu 
kunna þýska fyrirtæki Rittal. Rittal er í fremstu röð í framleiðslu 
rafbúnaðarskápa og fylgibúnaðar. Rittal-vörurnar eru í miklum metum hjá 
íslenskum rafiðnaðarmönnum og hönnuðum, þekktar fyrir mikil gæði og 
framúrskarandi hönnun.

Auk þessa mun viðkomandi starfa með fleiri erlendum birgjum. 

Starfið felur í sér umsjón með innkaupum, erlend samskipti, 
kynningarstarf, tæknilega aðstoð og þjónustu við viðskiptavini, 
tilboðagerð, áætlanagerð o.fl.

Góð færni í íslensku og ensku er nauðsynleg, jafnt talaðri sem ritaðri. 

Við leitum að rafvirkjameistara eða rafiðnfræðingi með góða 
starfsreynslu og þekkingu á margvíslegum rafbúnaði. Áhugi á nýjungum, 
sölustörfum og mannlegum samskiptum er algjört skilyrði.

Þeir sem áhuga hafa á þessu starfi eru beðnir að senda umsókn til okkar 
fyrir þriðjudaginn 29. ágúst. Umsóknarform má nálgast á www.sminor.is
(undir flipanum UM OKKUR). 

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem algjört trúnaðarmál.
Nóatúni 4 • Sími 520 3000
www.sminor.is

Svið náttúru 
– tvö störf

Hjá Umhverfisstofnun eru tvö störf á sviði  
náttúru laus til umsóknar.

LÖGFRÆÐINGUR  LOFTSLAGSMÁL 
OG MÁLEFNI HAFS OG VATNS

Helstu verkefni lögfræðingsins verða undir bún ing-
ur ákvarðana, leiðbeiningar og önnur stjórn sýslu-
verkefni á sviði loftslagsmála og haf- og vatnsmála, 
greining á löggjöf Evrópusambandsins og gerð 
til lagna að reglugerðum. Einnig er gert ráð fyrir al-
menn um lögfræði- og stjórnsýsluverkefnum sem og 
umsögnum um þingmál. Gert er ráð fyrir þátttöku í 
evrópsku og alþjóðlegu samstarfi.

SÉRFRÆÐINGUR  FRIÐLANDIÐ 
HORNSTRÖNDUM

Helstu verkefni sérfræðingsins verða eftirlit og 
um sjón með friðlandinu, gerð starfsáætlana og 
undirbúningur fyrir verndarráðstafanir, umsjón 
með landvörðum og sjálfboðaliðum innan frið-
landsins, gerð verndaráætlana, skipulag og umsjón 
landvörslu, afgreiðsla stjórnsýsluerinda, seta í Horn-
strandarnefnd, náttúruverndarverkefni á landsvísu, 
vöktun náttúru- og menningarminja og ferðamanna

ÍTARLEGRI UPPLÝSINGAR

Ítarlegri upplýsingar um störfin, helstu verkefni og 
hæfniskröfur til starfanna er að finna á starfatorg.is og 

www.umhverfisstofnun.is/storf_i_bodi 

Umsóknarfrestur er til og með 28. ágúst 2017. 
Umsóknir skulu sendar til Umhverfisstofnunar, á 

netfangið ust@ust.is

FAGMENNSKA SAMVINNA FRAMSÝNI VIRÐING

The EFTA Surveillance Authority (ESA) monitors compliance with the Agreement on the European Economic Area
(EEA Agreement) in Iceland, Liechtenstein and Norway, enabling those States to participate in the Internal
Market of the European Union.

ESA is, like the European Commission, independent of the States and safeguards the rights of individuals and
undertakings under the EEA Agreement, ensuring free movement, fair competition and control of state aid.
ESA's work helps remove barriers to trade and open up new opportunities to over 500 million Europeans,
creating jobs and growth and adding to the international competitiveness of the States.

ESA is based in Brussels and currently employs 70 staff members of 16 nationalities.  ESA is led by a College
consisting of three members, each appointed for a period of four years by the three participating EFTA States.

ESA is recruiting an Internal Market Affairs Officer,
who will be assigned responsibility for general
surveillance work and case handling regarding the
implementation and application of EEA law
relating to transport (safety, security, freedom to
provide services and establishment) in the
participating EFTA States (Iceland, Liechtenstein,
and Norway).  

The successful candidate will join the Internal
Market Affairs Directorate, which is responsible for
monitoring the EEA EFTA States to ensure that they
comply with their obligations in the field of internal
market law.  This position sits within the Transport
Unit of the Directorate.

For this position, we are looking for an experienced
transport lawyer with the ability to handle legal
and other documentation in Icelandic and/or
Norwegian.  The successful candidate will primarily
be responsible for the aviation portfolio. Depending
on their experience, as well as workload and other
developments within the Unit, other responsibilities
within the transport field may be allocated.  

Tasks will include examination of complaints, legal
conformity assessments, drafting of decisions,
opinions and reports, and may include participation
in aviation and maritime security inspections.
Depending on the overall needs of the Authority,
the responsibilities may be changed to cover other
general or specific issues relating to EEA law.  

JOB REFERENCE 08/2017

Deadline for applications:
27 August 2017  

Start date:
1 January 2018 or earlier 

Internal Market Affairs Officer (Transport)

For full details, including eligibility and selection criteria, an overview of our favourable conditions and how to apply please visit: https://jobs.eftasurv.int

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 400 manns.

365 miðlar leita að 

TEXTASMIÐUM Á SÖLU- OG ÞJÓNUSTUSVIÐ 
 STARFIÐ FELST Í SKRIFUM Í KYNNINGARSÉRBLÖÐ SEM FYLGJA FRÉTTABLAÐINU

Helstu verkefni:
•	Viðtöl og samskipti við viðskiptavini 
•	Hugmyndavinna er viðkemur ritstjórnarefni 
•	Textaskrif 

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	 Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•	 Reynsla af textaskrifum og góð ritfærni 
•	 nauðsynleg 
•	Reynsla af blaðamennsku æskileg 

•	Mjög góð íslensku- og enskukunnátta 
•	Gott vald á þriðja tungumáli æskilegt 
•	Hugmyndauðgi 
•	Góð samskiptahæfni

Eingöngu er tekið við umsóknum í gegnum vef 365 miðla, www.365midlar.is - Umsóknarfrestur er til 21. ágúst.



Menntunar- og hæfniskröfur:

 › háskólamenntun sem nýtist í starfi, s.s. 
verkfræði, tölvunarfræði eða viðskiptafræði.

 › reynsla af rekstri gagnavöruhúsa er 
nauðsynleg.

 › þekking og reynsla af SSAS, SSIS, SSRS  
og T-SQL er nauðsynleg.

 › þekking á Power BI og ValuePlan er kostur.
 › sjálfstæð vinnubrögð og leiðtogahæfni.
 › rík samskiptahæfni og lausnamiðuð hugsun.

Starfið felur í sér

 › yfirumsjón með daglegum rekstri og þróun  
á vöruhúsi gagna.

 › stýringu og þarfagreiningu verkefna sem snúa 
að hagnýtingu gagna.

 › skýrslugerð, greiningu og túlkun á 
upplýsingum í samstarfi við aðrar deildir. 

 › þátttöku í gerð rekstraráætlana.

Sjóvá sjova.is440 2000

Hjá Sjóvá starfar sterkur og skemmtilegur 
hópur fólks sem kappkostar að veita 
viðskiptavinum afburðaþjónustu. Nýleg 
könnun leiðir í ljós að starfsánægja hjá Sjóvá 
er með því mesta sem gerist hérlendis.

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Vala  
Halldórsdóttir, forstöðumaður hagdeildar,  
sigridur.vala.halldorsdottir@sjova.is.

Umsóknarfrestur er til og með 28. ágúst nk. 
Sótt er um á www.sjova.is/starfsumsoknir.

Sérfræðingur í 
vöruhúsi gagna 

Við leitum að metnaðarfullum aðila til að leiða þróun og rekstur á 
vöruhúsi gagna og starfa við fjölbreytt verkefni í líflegu starfsumhverfi.  
Í boði er spennandi starf í öflugu teymi hagdeildar sem sérhæfir sig  
í hagnýtingu gagna og vinnur þvert á fyrirtækið. 

Við leitum að jákvæðum og skipulögðum einstaklingi í teymi sérfræðinga á 
Fjármálasviði. 

Helstu verkefni eru greining á rekstri og tækifærum til umbóta ásamt miðlun 
upplýsinga til stjórnenda. Önnur verkefni eru stýring á lausa�ármunum, s.s. 
bifreiðum og búnaði.  
 
Þú þarft að hafa menntun sem nýtist í star�, t.d. á sviði viðskipta-, verk- eða 
tæknifræði, og haldbæra reynslu af rekstrargreiningu. Reynsla af umsýslu 
bifreiða og þekking á verkefnastjórnun er kostur. 

Ha�r þú ríka þjónustulund, mikinn drifkraft, góða samskiptahæfni og kannt að 
miðla upplýsingum ættir þú að sækja um. 

Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um star�ð.

Þjónustustjóri innkaupa- 
og rekstrarþjónustu

Nánari upplýsingar veitir Ásdís Eir Símonardóttir mannauðsráðgja� í 
netfanginu starf@or.is. Þú sækir um á ráðningavef OR, starf.or.is

Umsóknarfrestur er til og með 31. ágúst 2017.

Finnst þér gaman að leysa kre�andi verkefni?

Orkuveita Reykjavíkur  •  Bæjarhálsi 1  •  110 Reykjavík  •  Sími • Tel. +354 516 6100  •  www.or.is

OR er �ölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks með 
mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu 
röð hvað snertir öryggi, jafnrétti, vinnuumhver� og 
möguleika til að samræma vinnu og �ölskylduábyrgð.
 

OR er �ölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks með 



Rauðagerði 25 · 108 Reykjkjk avík · Sími 440 1800 · www.kaelitaekni.is

Vélvirki, vélstjóri 
vélfræðingur  
rafvirki 
Kælitækni óskar eftir að ráða vélvirkja, vél-
fræðing, vélstjóra, rafvirkja eða mann með 
reynslu í faginu.
 
Starfið felur í sér: 
Viðhald og uppsetningu véla og tækja  
tengd kæli- og frystibúnaði, auk annarra 
tilfallandi verkefna. 
Kælitækni leitar eftir laghentum og 
sveigjanlegum starfsmanni, með góða færni 
í mannlegum samskiptum.

Upplýsingar gefur Vilhjálmur í s. 777-1901. 
Skriflegar umsóknir óskast sendar á  
cooltech@cooltech.is fyrir 25. ágúst.  
Fyllsta trúnaðar heitið. 

Rauðagerði 25 · 108 Reykjkjk avík · Sími 440 1800 · www.kaelitaekni.is

Bókari óskast 
 Kælitækni óskar eftir að  
ráða bókara 

Starfið felur í sér:
• Umsjón með daglegu bókhaldi, en 
fjárhagsbókhald er fært til endurskoðanda
• Færslur banka færðar í fjárhag í  
bókhaldskerfi 
• Launavinnslu, útreikninga og skil á  
skilagreinum því tengdu 
•Gerð sölureikninga og birgðaskráningu 
•Önnur skrifstofustörf
Hæfniskröfur:
Góð almenn tölvufærni, þekking á DK, 
Stólpi og Excel. 
Frumkvæði, nákvæmni, stundvísi, metnað 
í vinnubrögðum og rík hæfni í mannlegum 
samskiptum.

Upplýsingar gefur Vilhjálmur í s. 777-1901. 
Skriflegar umsóknir óskast sendar á  
cooltech@cooltech.is fyrir 25. ágúst.

Laust er til umsóknar fullt starf bókara. Bókarinn verður hluti af fjármálahópi Verkfræði- og náttúru-
vísindasviðs, Háskóla Íslands. Fjármálahópur starfar á skrifstofu Verkfræði- og náttúruvísindasviðs 
og hefur umsjón með fjármálum sviðs og stofnana þess. Meginverkefni bókara verður færsla fjárhags-, viðskipta- 
og lánardrottnabókhalds og uppgjör ferðaheimilda. Starfið felst í samskiptum og aðstoð við starfsmenn sviðs 
og stofnunar. Starfið er nýtt og spennandi, það krefst skipulagshæfni og leikni í mannlegum samskiptum. 

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi og/eða 

viðurkenndur bókari.
• Góð þekking og reynsla af bókhaldi.
• Góð almenn tölvukunnátta og kunnátta í excel.
• Gott vald á ensku í ræðu og riti.
• Framúrskarandi samskiptahæfni, nákvæmni, 

útsjónarsemi og jákvæðni.
• Sjálfstæð, skipulögð og lausnamiðuð vinnubrögð.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi og/eða 

viðurkenndur bókari.
• Góð þekking og reynsla af bókhaldi.
• Góð almenn tölvukunnátta og kunnátta í excel.
• Gott vald á ensku í ræðu og riti.
• Framúrskarandi samskiptahæfni, nákvæmni, 

útsjónarsemi og jákvæðni.
• Sjálfstæð, skipulögð og lausnamiðuð vinnubrögð.

 

STARFSSVIÐ
• Færsla fjárhags-, viðskipta- og lánardrottnabókhalds.
• Ferðauppgjör rannsakenda og eftirfylgni.
• Samskipti við rannsakendur og starfsmenn 

stofnunar og sviðs. 
• Önnur tilfallandi verkefni í fjármálahópi.

STARFSSVIÐ
• Færsla fjárhags-, viðskipta- og lánardrottnabókhalds.
• Ferðauppgjör rannsakenda og eftirfylgni.
• Samskipti við rannsakendur og starfsmenn 

stofnunar og sviðs. 
• Önnur tilfallandi verkefni í fjármálahópi.

Á Verkfræði- og náttúruvísindasviði starfa 360 manns við 

rannsóknir og kennslu á sviði verkfræði og náttúruvísinda. 

Starfsumhverfið er alþjóðlegt enda eykst sífellt hlutfall erlendra 

starfsmanna og nemenda við sviðið, en fjórðungur bæði starfs-

manna og framhaldsnema eru erlendir. 

Sótt er um starfið rafrænt: www.hi.is/laus_storf 
Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá 
lokum umsóknarfrests.

Nánari upplýsingar um starfið veitir: 
Sigurður Guðnason, framkvæmdastjóri Raunvísindastofnunar, sgudna@hi.is eða 525-4810.

Raunvísindastofnun Háskólans er vettvangur grunnrannsókna 

á fræðasviðum sínum og starfar í alþjóðlegu vísindaumhverfi. Undir 

Raunvísindastofnun heyra Eðlisvísindastofnun og Jarðvísindastofnun.

Umsóknarfrestur er til og með 
4. september 2017. 

BÓKARI
RAUNVÍSINDASTOFNUN HÁSKÓLANS

Starfsmaður óskast á Bílaleigu
Óskum eftir bifvélavirkja eða handlögnum starfmanni  
í léttar viðgerðir. Eldra fólk sérstaklega velkomið.

Einnig vantar okkur starsfólk í hlutastörf við þrif og  
afhendingar bílaleigubíla.  Hentar vel fyrir skólafólk.

Bílpróf og góð enskukunnátta skilyrði.

Umsóknir sendist á 
hjolli@icerental4x4.is

Rafvirki-
tæknimaður

Nóatúni 4 • Sími 520 3000
www.sminor.is

Smith & Norland vill ráða 
tæknimann til starfa í 
þjónustudeild fyrirtækisins.
Starfið felur í sér viðgerðir og þjónustu á heimilistækjum og öðrum 
rafbúnaði, afgreiðslu varahluta, símsvörun og ýmis önnur störf á 
þjónustuverkstæði okkar.

Leitað er að röskum og sjálfstæðum einstaklingi, rafvirkja eða aðila með 
sambærilega menntun, sem vill takast á við áhugavert starf og hefur 
mikinn áhuga á þjónustu og mannlegum samskiptum.

Um er að ræða gott framtíðarstarf hjá traustu og framsæknu fyrirtæki á 
rafmagnssviði.

Þeir sem áhuga hafa á þessu starfi eru beðnir að senda umsókn til 
Smith & Norland með upplýsingum um aldur, menntun og fyrri störf 
fyrir 29. ágúst. 

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar, sminor.is,
(undir flipanum UM OKKUR).

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem algjört trúnaðarmál.



NetApp Iceland is hiring!
Contact careers@qstack.com



Leikskóli Seltjarnarness
 • Leikskólakennari, fullt starf.

Grunnskóli Seltjarnarness 
 • Stuðningsfulltrúar, fullt starf og hlutastörf.

Frístundamiðstöð Seltjarnarness 
 • Frístundaleiðbeinendur og stuðningsfulltrúa  
  vantar í Skólaskjól / Frístund.

Nánari upplýsingar um störfin og skil umsókna 
má finna á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar 
www.seltjarnarnes.is – Störf í boði

Umsóknarfrestur er til 31. ágúst næstkomandi.

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

Seltjarnarnesbær
Laus störf

seltjarnarnes.is

Starf við launavinnslu í Kjaradeild 

Fjármálaskrifstofa/Kjaradeild

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

Kjaradeild sinnir launavinnslu Reykjavíkurborgar og hefur eftirlit með framkvæmd kjarasamninga. Deildin ber ábyrgð á túlkun kjarasamninga 
og vinnuréttar og fer með fyrirsvar þeirra mála gagnvart viðsemjendum og aðilum vinnumarkaðar.  Deildin sinnir auk þess ráðgjöf á sviði 
vinnuréttar og kjarasamninga innan Reykjavíkurborgar og hefur umsjón með og ber ábyrgð á mannauðsupplýsingakerfi borgarinnar og þróun 
þess. Hjá Kjaradeild starfa 25 starfsmenn og hefur deildin aðsetur að Borgartúni 12.  

Óskað er eftir öflugum starfsmanni til starfa við launavinnslu.  Leitað er að einstaklingi sem býr yfir mikilli samskiptahæfni, sýnir frumkvæði 
og hefur tileinkað sér sjálfstæð vinnubrögð.  Unnið er með mannauðs- og launakerfi SAP og krefst vinnan skipulagshæfni og nákvæmni.

Helstu verkefni:
• Skráning og yfirferð ráðningar- og launagagna
• Eftirlit með rafrænni skráningu
• Eftirlit með réttri framkvæmd kjarasamninga
• Samskipti og leiðbeiningar til stjórnenda vegna launa- 
   og viðverkerfa 

Hæfniskröfur: 
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af launavinnslu og þekking á kjarasamningum
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum 
• Greiningarhæfni
• Góðir samskiptahæfileikar 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.   
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf 

Umsóknarfrestur er til og með 2. september 2017.

Nánari upplýsingar veita Atli Atlason, deildarstjóri Kjaradeildar í netfangi atli.atlason@reykjavik.is og Þorbjörg Atladóttir í Kjaradeild  
í netfangi thorbjorg.atladottir@reykjavik.is 

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

www.talentradning.is
Umsækjendur, skráið ykkur á 

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



Laus störf hjá Olíudreifingu ehf. 
 
Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða í eftirfarandi störf 
á Þjónustudeild í Reykjavík. 
Starfsvettvangur er allt landið og því æskilegt að starfsmaður  
geti farið út á land til skamms tíma í senn. 
Starfið stendur báðum kynjum jafnt til boða. 
 
Rafvirkja / rafeindavirkja 
 
Um fjölbreytt starf er að ræða við uppsetningu  
og viðhald á tækjabúnaði fyrir eldsneytisafgreiðslu  
og almenn rafvirkjastörf.   
 

Járniðnaðarmenn 
Vélstjóra/vélvirkja/málmsmiði/suðumenn/pípulagningamenn 
 
Fjölbreytt verkefni við nýsmíði, lagnavinnu, uppsetningu  
og viðhald á tækjabúnaði og ýmsa sérsmíði.   
 
 
Allar nánari upplýsingar veita: 
Jónas Kristinsson forstöðumaður 
Simi: 550 9914  jonas@odr.is 
 
Sigurður Georg Óskarsson þjónustustjóri 
Sími: 550 9948 sigurduro@odr.is 
GSM 860 9640 
 
Umsóknir berist í tölvupósti eða á skrifstofu að  
Hólmaslóð 8 -10 101 Reykjavík 
 
Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á www.oliudreifing.is 

Meginstarfssemi Olíudreifingar er dreifing og 
birgðahald á fljótandi eldsneyti. Félagið rekur 
einnig bifreiða-, járnsmíða-, dælu- og 
rafmagnsverkstæði. Starfsmenn félagsins eru um 
130 talsins á starfsstöðvum víðsvegar um landið. 

 

Laust starf hjá Olíudreifingu ehf.
Verkfræðingur / tæknifræðingur / iðnfræðingur

Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða rafmagnsverkfræðing, 
tæknifræðing eða iðnfræðing í tæknideild félagsins  í Reykjavík.

Starfið felst í hönnun lagna, búnaðar og stýringa, gerð verk-
lýsinga og kostnaðaráætlana, ásamt umsjón og eftirliti með 
verkum. Einnig tæknileg aðstoð við starfsmenn þjónustudeildar 
varðandi uppsetningar og viðhald búnaðar.

Leitað er að þjónustu-og samstarfsliprum einstaklingi með 
reynslu á ofangreindu sviði og getur starfað sjálfstætt. Um er 
að ræða framtíðarstarf sem stendur báðum kynjum jafnt til 
boða.

Nánari upplýsingar veitir forstöðumaður.
Árni Ingimundarson s.5509940 / 8923529

Umsóknir berist í tölvupósti til arni@odr.is
eða á skrifstofu að Hólmaslóð 8 -10 101 Reykjavík

Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á www.oliudreifing.is

Starf heilbrigðisfulltrúa hjá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur er laust til umsóknar. Um er að ræða tímabundið starf í eitt ár.
Leiðarljós Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur er að tryggja borgarbúum heilbrigð lífsskilyrði, vernda heilnæmt og ómengað umhverfi 
og tryggja sem kostur er að neysluvatn og matvæli borgarbúa séu örugg og heilnæm.
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur skiptist í tvær deildir: Umhverfiseftirlit og Matvælaeftirlit auk eininga vöktunar umhverfis og 
hundaeftirlits. 
Starfið er hjá Umhverfiseftirliti. Deildarstjóri er næsti yfirmaður.

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Vakin er athygli á því markmiði mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar að jafna
kynjaskiptingu innan starfsgreina og eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um.

 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun á sviði raunvísinda s.s. líffræði,

umhverfisfræða, matvælafræði, heilbrigðisvísinda, verkfræði 
eða sambærileg menntun. 

• Hæfni í mannlegum samskiptum, sveigjanleiki og
samstarfshæfni. 

• Geta unnið vel undir álagi.
• Jákvæðni, samviskusemi og vilji til að takast á við fjölbreytt

og krefjandi verkefni.
• Sjálfstæði, frumkvæði og skipulagshæfileikar.
• Færni til að setja fram ritað mál á greinargóðri íslensku.
• Reynsla af eftirlitsstörfum og réttindi til að starfa sem

heilbrigðisfulltrúi er kostur.
• Ökuréttindi.

Framkvæmda- og eignasvið

Óskað er eftir verkefnastjóra til starfa hjá útboðs
og áætlanadeild skrifstofu Gatna- og eignaum-
sýslu. Skrifstofa Gatna- og eignaumsýslu sér um
rekstur og viðhald gatna, gangstíga, opinna svæða
og fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar og skiptist
m.a. í gatnadeild og byggingadeild.

Starfssvið
• Taka þátt í stjórnun verkefna og eftirfylgni þeirra.
• Verkbókhald og samþykkt reikninga.
• Verkefnastjórn og vinnsla við gerð kostnaðargreiningu
vegna útseldrar vinnu.

• Umsjón með samræmdri skráningu í verkbókhald vegna
skrifstofunnar.

• Gerð kostnaðaráætlana vegna útboða.
• Eftirfylgni vinnuáætlunar viðhalds varðandi útboðsverk o.fl.
• Eftirlit einstakra útboðsverka.
• Vinna við fasteignavef.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Tæknimenntun eða rekstrarmenntun.
• Þekking á bókhaldi / verkbókhaldi.
• Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta.
• Góð tölvuþekking - Word, Excel, Lotus notes.
• Þekking á borgarkerfinu er æskileg.

Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður
geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjara-
samningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson
deildarstjóri í síma 411-1111.

Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008.
Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar
www.reykjavik.is undir “ Störf í boði”. - Verkefnastjóri
hjá útboðs- og áætlanadeild.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar,

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild

    

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild.

Óskað er eftir verkefnastjóra til starfa hjá útboðs og áætlanadeild skrifstofu Gatna- og eignaumsýslu. 
Skrifstofa Gatna- og eignaumsýslu sér um rekstur og viðhald gatna, gangstíga, opinna svæða og 
fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar og skiptist m.a. í gatnadeild og byggingadeild. 

Starfssvið 

Taka þátt í stjórnun verkefna og eftirfylgni þeirra.  
Verkbókhald og samþykkt reikninga.   
Verkefnastjórn og vinnsla við gerð kostnaðargreiningu vegna útseldrar vinnu. 
Umsjón með samræmdri skráningu í verkbókhald vegna skrifstofunnar. 
Gerð kostnaðaráætlana vegna útboða. 
Eftirfylgni vinnuáætlunar viðhalds varðandi útboðsverk o.fl. 
Eftirlit einstakra útboðsverka. 
Vinna við fasteignavef. 

Menntunar- og hæfniskröfur 

Tæknimenntun eða rekstrarmenntun.    
Þekking á bókhaldi / verkbókhaldi. 
Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta. 
Góð tölvuþekking – Word, Excel, Lotus notes.   
Þekking á borgarkerfinu er æskileg.  

Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson deildarstjóri í síma  411-1111.   

Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008. Sótt er um starfið á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „ Störf í boði”.  –  Verkefnastjóri hjá útboðs- og 
áætlanadeild. 

Heilbrigðisfulltrúi – Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Í starfinu felst m.a. :
• Að hafa reglubundið eftirlit með starfsleyfisskyldum

fyrirtækjum í samræmi við lög nr. 7/1998 um 
hollustuhætti og mengunarvarnir og lög um matvæli nr. 
93/1995 og reglugerðir skv. þeim.

• Að sinna skráningum, skýrslugerð og bréfaskriftum,
sinna kvörtunum og annast fræðslu. 

• Að beita þvingunarúrræðum í samráði við deildarstjóra.
• Að undirbúa útgáfu starfsleyfa og vinna

starfsleyfisskilyrði og umsagnir.
• Að sinna öðrum verkefnum samkvæmt fyrirmælum

deildarstjóra.
• Að vinna með hópi sérfræðinga Heilbrigðiseftirlitsins.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga og Reykjavíkurborgar. Æskilegt er að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir Rósa Magnúsdóttir deildarstjóri Umhverfiseftirlits Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur, Borgartúni 12-14,
frá kl. 9-16 í síma 411 1111 og með tölvupósti til rosa.magnusdottir@reykjavik.is
Sótt er um störfin á heimasíðu Reykjavíkurborgar undir flipanum Störf í boði. 
Umsóknarfrestur er til og með 3. sepember 2017.
Nánari upplýsingar um Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur er að finna á vefslóðinni: http://reykjavik.is/thjonusta/heilbrigdiseftirlit-
reykjavikur

Tannlæknastofa í Borgartúni
óskar eftir tanntækni eða
vönum aðstoðarmanni
Æskilegt er að umsækjandi hafi frumkvæði, tölvukunnáttu og

geti starfað sjálfstætt. Þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Um er að ræða fullt starf.

Umsóknir sendist á osktannl@simnet.is eigi síðar en 24. ágúst.

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

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

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.

U M S Ó K N A R F R E S T U R :
3 .  S E P T E M B E R 2 0 1 7

V A K T S T J Ó R I  F A R Þ E G A Þ J Ó N U S T U  
Á  K E F L A V Í K U R F L U G V E L L I

Helstu verkefni eru stýring raðakerfa í flugstöðinni, 
upplýsingagjöf og aðstoð við farþega og utanumhald 
hóps starfsmanna sem veita farþegum bestu mögulegu 
þjónustu. Vaktstjóri er ábyrgur fyrir því að öllum  
verkefnum farþegaþjónustu sé sinnt.  
Um vaktavinnu er að ræða.

Hæfniskröfur
• Góðir stjórnunarhæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð
• Menntun/starfsreynsla sem nýtist í starfi 
• Yfirburða þjónustulund og jákvæðni 
• Líkamleg hreysti fyrir göngur og stöður
• Góð samskiptahæfni
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Þriðja tungumál er kostur

Umsækjendur þurfa að standast bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóra vegna aðgangs að ha�asvæði flugverndar.

Leitað er að stafsmönnum sem hafa lipra og þægilega framkomu, eiga auðvelt með að vinna undir álagi,  
sýna af sér frumkvæði í starfi, eru skipulagðir í verkum sínum og áhugasamir.

Nánari upplýsingar veitir Axel Einarsson, deildarstjóri 
Kerfisþjónustu, í síma 424 4531 eða í tölvupósti  
á axel.einarsson@isavia.is.

K E R F I S S T J Ó R I  
Á  R E Y K J A V Í K U R F L U G V E L L I

Við leitum að kerfisstjóra við tölvukerfi Isavia  
á Reykjavíkurflugvelli með áherslu á rekstur miðlægra 
kerfa. Helstu verkefni tengjast uppsetningu á tölvu-  
og tækjabúnaði, bilanagreiningum, notendaþjónustu  
og öðrum tilfallandi verkefnum.

Hæfniskröfur
• Kostur er að hafa lokið Microsoft prófgráðu eins  
 og MCSA eða MCITP
• Kostur er að hafa lokið kerfisþjónustu  
 eða kerfisstjóranámi
• Skilningur og þekking á Microsoft Windows
• Reynsla af notendaþjónustu er kostur

Maren hefur starfað við  
uppbyggingu á Keflavíkur– 
flugvelli í tvö ár. Hún er hluti  
af góðu ferðalagi.

 



Toys “R” Us í Norðurlöndunum er vinsæl leikfangakeðja sem selur hágæða leikföng. Við erum þekkt fyrir okkar fjölbreytta úrval 
af leikföngum, samkeppnisverð og frábæra þjónustulund. Við höfum yfir 50 búðir í 5 mismunandi löndum. Toys “R” Us er partur af 
TOP-TOY A/S Group. Þú getur lesið meira um okkur á www.toysrus.is 

Í september verður opnuð ný verslun í Reykjavík og við erum að auglýsa eftir starfsfólki í fullt starf og hlutastarf

Við leitum eftir deildarstjórum í fullt starf sem geta hjálpað við að undirbúa búðina fyrir opnun og koma henni í frábært ástand. 
Sem deildarstjóri muntu sjá um eftirfarandi atriði:

•	
•	 Þjónusta viðskiptavini við kassa og inn í búð
•	 Taka þátt í sölu, þjónustu, lagervinnu og viðhaldi á búðinni
•	 Sjá til þess að búðin er ávallt í frábæru ástandi og hillur séu fullar af viðeigandi vörum, sem fer eftir árstíðum
•	 Búa til eftirminnilega upplifun fyrir viðskiptavini
•	 Skjót viðbrögð við vandamálum viðskiptavina og útvega lausn á fagmannlegan hátt
•	 Vinna í mismunandi deildum til að hjálpa viðskiptavinum og samstarfsfélugum að ná sem mestum árangri á hverjum degi

Deildarstjórar taka öllum verkefnum með miklum áhuga og vanir líkamlegri vinnu. Þú hefur viljann og orkuna til að þróast innan 
sífellt stækkandi fyrirtækis sem bíður upp á frábæra atvinnumöguleika.

Þú ert manneskjan sem við leitumst eftir, ef þú:

- Hefur reynslu af verlsunarstarfi
- Bíður uppá góða þjónustu til viðskiptavina
- Hefur hæfileikann til að sinna mörgum verkefnum 
   í einu og forgangsraða
- Ert jákvæður, öruggur og orkumikill einstaklingur
- Getur átt samskipti við fólk á íslensku og ensku

Við munum ráða inn bæði í fullt starf og hlutastarf og þarf starfsmaður að geta hafið störf í byrjun September.

Fyrir frekari upplýsingar um starfið hafið samband við verslunarstjóra Smáratorgs, Sigurður Þorgeir Jónasson í síma 550-0800.

Ef þú hefur áhuga á að vinna í Toys “R” Us í nýju og spennandi umhverfi, sendið umsókn sem fyrst á:
sijon@toysrus.is 

Lausar stöður  
réttindagæslumanna fatlaðs fólks 

Reykjavík og Seltjarnes, Hafnarfjörður og 
Suðurnes, Austurland. 
Velferðarráðuneytið auglýsir lausar til umsóknar þrjár 
stöður réttindagæslumanna fatlaðs fólks skv. 4. gr. 
laga um réttindagæslu fyrir fatlað fólk, nr. 88/2011, 
og reglugerð nr. 973/2012. Búseta í viðkomandi 
landshluta er æskileg.
Reykjavík – fullt starf frá og með 1. janúar 2018.Reykjavík – fullt starf frá og með 1. janúar 2018.Reykjavík
Hafnarfjörður og Suðurnes – fullt starf frá og með 
1. janúar 2018. 
Austurland – 75% starf frá og með 1. janúar 2018. 

Helsta verkefni réttindagæslumanna er að fylgjast 
með högum fatlaðs fólks, veita því nauðsynlegan 
stuðning við að leita réttar síns og koma með  
ábendingar til þjónustuaðila.  
Nánari upplýsingar um réttindagæsluna er að finna á 
www.vel.is/rettindagaesla.  

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Þekking og áhugi á réttindum fatlaðs fólks.
• Reynsla af starfi með fötluðu fólki.
• Þekking á mismunandi tjáskiptaleiðum fatlaðs 
  fólks.
• Færni í að vinna sjálfstætt og skipulega.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur.

Um launakjör fer eftir kjarasamningi fjármála- og 
efnahagsráðherra og Félags háskólamenntaðra starfs-
manna Stjórnarráðsins. Æskilegt er að viðkomandi 
geti hafið störf um næstu áramót.  Ráðuneytið hvetur 
karla jafnt sem konur til að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar um starfið veitir; 
Halldór Gunnarsson, halldor.gunnarsson@vel.is. 

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og starfs-
feril skulu berast velferðarráðuneytinu, Skógarhlíð 
6, 105 Reykjavík eða á netfangið: postur@vel.is eigi 
síðar en 5. september nk.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex 
mánuði frá lokum umsóknarfrests.

Velferðarráðuneytinu, 19. ágúst 2017

varða starfsemina, m.a. hvað varðar innra 
eftirlit með tækjum og búnaði, skipulagningu 
og  samhæfingu starfsemi vegna viðhalds og 
endurnýjunar húsnæðis og tækjabúnaðar.

Háskólapróf á sviði tæknifræði, verkfræði eða 
sambærilegs náms er skilyrði. Framhaldsnám 
eða meistaranám sem nýtist í starfi er æskilegt. 
Stjórnunarreynsla er skilyrði. 

Við leitum að áhugasömum, jákvæðum og 
metnaðarfullum starfsmanni í 100% stöðu 
forstöðumanns tækni- og innkaupadeildar. 
Hlutverk deildarinnar er að tryggja SAk rekstrar-
umhverfi með þjónustu á sviði fasteigna, 
vörustjórnunar og tækniþjónustu.
Forstöðumaður er ábyrgur fyrir rekstri tækni- 
og innkaupadeildar og að uppfylltar séu kröfur 
sem settar eru með lögum og reglugerðum og 

Sjúkrahúsið á Akureyri
~ fyrir samfélagið ~

ÖRYGGI - SAMVINNA - FRAMSÆKNI

Forstöðumaður tækni- og innkaupadeildar

UMSÓKNARFRESTUR:
4. SEPTEMBER 2017

UMSÓKNIR:
SAK.IS/ATVINNA

Sjúkrahúsið hefur hlotið alþjóðlega gæðavottun á starfsemi sinni.

Nánari upplýsingar um starfið og hæfnikröfur eru á sak.is/atvinna og starfatorg.is. 
Staðan veitist frá 1. desember eða eftir nánara samkomulagi og er veitt til 5 ára. 
Nánari upplýsingar um stöðuna veitir Auður Elva Jónsdóttir, framkvæmdastjóri 
fjármálasviðs, í síma 463 0100 eða netfang audur@sak.is.

Ertu söngfugl?
Nýstofnaður kvennakór auglýsir eftir áhugasömum  
kórkonum. Fyrsta verkefni kórsins er þátttaka í árlegum 
jólatónleikum, til styrktar Landspítala Háskólasjúkrahúsi, 
sem fyrihugaðir eru í byrjun desember. Tónleikarnir fara 
fram í Fríkirkjunni í Reykjavík, þar sem kórinn kemur fram 
ásamt einvala liði einsöngvara og hljómsveit.

Til að byrja með er um tímabundið verkefni að ræða  
en með möguleika á áframhaldandi starfi.

Æfingar verða í Mosfellsbæ á miðvikudagskvöldum
undir stjórn Lilju Eggertsdóttur og gert er ráð fyrir að 
æfingar taki u.þ.b. eina og hálfa klukkustund.

Raddprufur verða miðvikudaginn 30. ágúst.  
Áhugasamar hafi samband í gegnum  
netfangið: korconcordia@gmail.com

korconcordia





Kynntu þér vinnustaðinn Veitur á veitur.is og á Facebook

Veitur eru stærsta veitufyrirtæki landsins sem rekur vatnsveitu, hitaveitu, rafveitu og fráveitu þar sem 
hver einasti starfsmaður er mikilvægur hlekkur í að veita viðskiptavinum okkar áreiðanlega þjónustu. 
Við tökum jafnréttið alvarlega og viljum hafa fjölbreyttan hóp starfsmanna. Því hvetjum við jafnt konur 
sem karla til að sækja um.

Hjá okkur er frábær starfsandi, mikil ánægja með stjórnendur og allur 
aðbúnaður fyrsta flokks. Við leggjum mikla áherslu á jafnvægi vinnu 
og einkalífs, sí- og endurmenntun og möguleika til að vaxa í starfi.

Úrræðagóðir stjórnendur gegna lykilhlutverki við að halda viðskiptavinum 
okkar í sambandi – alla daga. Við leggjum áherslu á að stjórnendur okkar 
gegni forystuhlutverki í öryggismálum, efli og styðji starfsfólk til góðra verka, 
sýni virðingu og ábyrgð í samskiptum og heiðarleika í upplýsingagjöf. 

Verkstjóri rafdreifikerfis leiðir hóp rafiðnaðarmanna sem sinnir viðhaldi 
og bregst við bilunum auk þess að taka þátt í nýframkvæmdum við 
rafdreifikerfi höfuðborgarsvæðisins. 

Til að sækja um þarftu að vera með meistararéttindi í rafiðn eða hafa 
lokið iðnfræði og hafa reynslu af verkstjórn. Þekking á rafdreifikerfum 
og háspennutengingum er æskileg.

Við tökum á móti umsóknum á www.veitur.is þar sem nánari upplýsingar 
um starfið er að finna. Frekari aðstoð veitir Ellen Ýr Aðalsteinsdóttir 
mannauðsráðgjafi í netfanginu starf@veitur.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 30. ágúst.

Verkstjóri rafdreifikerfis
Það er mikið um að vera hjá Veitum 
og því viljum við bæta í hópinn

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
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Lögfræðingur
Helstu verkefni:
• Ré�araðstoð við hælisleitendur á lægra 

og æðra stjórnsýslustigi
• Samskipti við samstarfsaðila innan 
   lands og utan
• Þá�taka í málsvarastarfi í þágu

hælisleitenda
• Þá�taka og stuðningur við annað starf 

Rauða krossins í málaflokknum

Menntun og hæfniskröfur:
• Meistara- eða embæ�ispróf í lögfræði
• Þekking og/eða reynsla af málefnum 

hælisleitenda
• Reynsla af starfi með Rauða krossinum 

er kostur
• Mjög góð rit- og talfærni á íslensku

og ensku
• Önnur tungumál eru kostur
• Þekking og/eða reynsla af verkefna-

stjórnun er kostur
• Mjög góð færni í mannlegum samskiptum 

og menningarlæsi

Umsóknarfrestur er til og með 31. ágúst n.k.
Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf 
sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir Atli Viðar 
Thorstensen, atli@redcross.is og 
umsóknir óskast sendar á sama netfang.

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Flataskóli
 • Leikskólakennari
 • Matráður í mötuneyti kennara
 • Þroskaþjálfi
 
Garðaskóli
 • Íþróttakennari
 
Sjálandsskóli
 • Skólaliði
 • Stuðningsfulltrúi
 
Bæjarból
 • Deildarstjóri
 
Holtakot
 • Leikskólakennari
 
Krakkakot
 • Starfsmaður í eldhúsi – 50% staða
 
Sigurhæð – heimili fyrir fatlaða
 • Þroskaþjálfi
 
Ægisgrund – heimili fyrir fatlaða
 • Starfsmaður

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

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS



ÞAÐ GETUR BORGAÐ
SIG AÐ SELJA STÓRSTJÖRNUR!

Það getur borgað sig að selja Gylfa Sig, Jurgen Klopp, Ellen, Pogba, Ólafíu Þórunni, 
Tiger Woods, gsm og netþjónustu á hverjum degi.

Vegna mikillar eftirspurnar á sjónvarps- og fjarskiptaþjónustu hjá 365 óskum við 
eftir hressum sölumönnum. Við erum að leita að öflugu, kraftmiklu og skemmtilegu 
fólki sem hefur gaman af því að bjóða upp á fyrsta flokks afþreyingar og
fjarskiptaþjónustu hjá ört stækkandi þjónustufyrirtæki.

Gott tækifæri, mjög góð laun fyrir metnaðarfullt fólk. Spennandi og fjölbreytt starf 
í boði fyrir rétta aðila. Hentugt með námi eða í fullu starfi. Sveigjanlegur vinnutími.

Hæfniskröfur:
• Færni í samskiptum, jákvæðni, samviskusemi og heiðarleg framkoma
• Reynsla af sölustörfum æskileg
• Reynsla af sölu á fjarskiptaþjónustu æskileg en ekki skilyrði

Sæktu um á www.365.is

BARDAGI ALDARINNAR

26. ágúst
Umsóknarfrestur til 27. ágúst 2017

Reykjanesbær óskar e�ir að ráða sálfræðing  
í fullt starf á fræðslusvið bæjarsins. Sálfræðingur  
starfar í þverfaglegu samstarfi við kennslu- 
ráðgjafa, talmeinafræðinga, starfsfólk skóla, 
velferðarþjónustu og aðra sérfræðinga. Faglegt 
starfsumhverfi, þar sem lögð er áhersla á vönduð 
vinnubrögð, klínískar leiðbeiningar og að hags- 
munir nemenda séu hafðir að leiðarljósi.

Starfssvið sálfræðings:
• Sálfræðilegar athuganir á börnum í leik- og  
   grunnskólum.
• Fræðsla til barna og ölskyldna þeirra.
• Ráðgjöf við starfsfólk í skólum.
• Vinnur í þverfaglegu teymi skólaþjónustu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Sálfræðimenntun og ré�indi til að starfa sem  
   sálfræðingur.
• Reynsla á sviði skólasálfræði og félags- 
   þjónustu er æskileg.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Lipurð í mannlegum samskiptum.

Umsóknarfrestur er til og með 27. ágúst 
2017. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Einar Trausti 
Einarsson yfirsálfræðingur,  einar.t.einarsson@ 
reykjanesbaer.is og Helgi Arnarson sviðsstjóri 
Fræðslusviðs, helgi.arnarson@reykjanesbaer.is.  
Sækja skal um starfið á vef Reykjanesbæjar, 
www.reykjanesbaer.is/stjornkerfi/laus-storf.

SÁLFRÆÐINGUR ÓSKAST

www.tskoli.is

Menntunar- og hæfniskröfur eru hjúkrunarfræðimenntun og æskilegt að viðkomandi 
ha� sérmenntun á geðheilbrigðissviði.

Gerð er krafa um góða hæfni í mannlegum samskiptum. Sjálfstæði í star� og áhugi á 
geðheilbrigði ungmenna og ungs fólks. Starfsreynsla við heilsugæslu og eða 
skólahjúkrun er kostur. Um er að ræða 50% starf.

Umsóknarfrestur er til og með 1. september. nk. en æskilegt er að viðkomandi
geti ha�ð störf sem fyrst.  Vinsamlegast sendið umsókn og ferilskrá til 
aðstoðarskólameistara, Þórs Pálssonar thp@tskoli.is, sem einnig veitir
nánari upplýsingar. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

Geðgóður hjúkrunarfræðingur
Tækniskólinn leitar að geðhjúkrunarfræðingi
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GOTT FÓLK 
ÓSKAST

SÖLUMAÐUR VARAHLUTA
Við leitum að starfsmanni með reynslu 
og góða hæfni til sölu varahluta í  
vinnuvélar.

Góð ensku- og tölvukunnátta ásamt  
bílprófi skilyrði. Lyftarapróf æskilegt.

VIÐGERÐARMENN
Við leitum að starfskröftum með reynslu 
og góða hæfni til vinnuvélaviðgerða. 

MECHANICS
We seek to employ mechanics with 
experience and good qualifications  
to work on machinery repairs.

Umsóknir sendist á hg@velafl.is  
Umsóknarfrestur er til 30. ágúst nk.

Rauðhellu 11  |  220 Hafnarfirði  |  S: 575 2400  |  www.velafl.is

Dómsmálaráðuneytið   Sölvhólsgötu 7   101 Reykjavík   Sími 545 9000

Dómsmálaráðuneytið óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa á skrifstofu stefnu-
mótunar og fjárlaga. Leitað er að einstaklingi sem hefur áhuga á að taka þátt  
í mótun nýrra vinnubragða með hópi áhugasamra starfsmanna við uppbyggingu  
nýs ráðuneytis.

Staða sérfræðings í fjármálum og rekstri

ÓMSMÁLARÁÐUNEYTIÐ D

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu liggur fyrir.  

Umsóknarfrestur er til 4. september nk. 

Umsóknum skal skila rafrænt á netfangið  
starf@DMR.is merkt sérfræðingur. 

Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningar-
bréf þar sem umsækjandi gerir grein fyrir  
ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að 
gegna starfinu.

Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 
6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. 
Um fullt starf er að ræða. 

Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi Félags 
háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins 
og fjármálaráðherra.

Helstu verkefni:

• Rekstrarúttektir og greiningar

• Eftirlit með framkvæmd fjárlaga

• Samstarf og samvinna við stofnanir 
ráðuneytisins 

• Stefnumótun og eftirfylgni stefna

• Árangursmælingar og skýrslugerð

• Samþætting opinberra stefna 

Krafist er háskólamenntunar á sviði viðskipta, 
hagfræði eða sambærilegrar menntunar ásamt 
framhaldsmenntunar eða sambærilegrar reynslu. 

Frekari upplýsingar um menntunar- og hæfnis- 
kröfur má finna á vefsíðu ráðuneytisins 
www.dmr.is eða á www.starfatorg.is 

Nánari upplýsingar veitir Guðný E. Ingadóttir, 
mannauðsstjóri, í síma 545 9000.

Við leitum að mannauðsstjóra

Parlogis | Krókháls 14 | 110 Reykjavík | Sími 590 0200 | Fax 590 0201

-

Starfssvið:
• Skipulag og umsjón með ráðningum
• Þróun og viðhald mannauðsstefnu
• Aðstoð og ráðgjöf til stjórnenda
• Starfsþróunar- og frammistöðumál
• Móttaka nýliða
• Umsjón og skipulag starfsmannasamtala
• Önnur tilfallandi verkefni á sviði starfsmannamála

Hæfniskröfur:
• Víðtæk reynsla á sviði mannauðsmála
• Menntun sem nýtist í starfi
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Hæfni til að greina upplýsingar og túlka niðurstöður
• Sjálfstæði í störfum, frumkvæði og drifkraftur
• Góð hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Ef þú hefur áhuga á að starfa með okkur 
biðjum við þig vinsamlegast að senda umsókn 
á halfdan@parlogis.is fyrir 31. ágúst nk. 
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál 
og öllum verður svarað.

Parlogis er leiðandi þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í vörustjórnun 
fyrir lyfja-, heilbrigðis- og neytendavörugeirann á Íslandi. Hjá okkur 
starfa  80 manns í góðu starfsumhverfi. Helstu viðskiptavinir eru 
sjúkrahús, apótek, heilsugæslustöðvar og dagvöruverslanir um allt 
land. Parlogis leggur metnað sinn í að vera fyrirmyndarvinnustaður 
þar sem lögð er áhersla á jafnrétti og fjölskylduvænt umhverfi.    

Parlogis leitar að öflugum mannauðsstjóra
með víðtæka reynslu – 50% starfshlutfall

Þrif
Óska eftir að ráða starfmann 
við þrif á bílum, verkstæðinu, 
skrifstofum og önnur tilfallandi 
verkefnum

Umsóknir sendast á  
bilaretting@bilaretting.is

Skútuvogi 12 H

Ertu söngfugl?
Nýstofnaður kvennakór auglýsir eftir áhugasömum  
kórkonum. Fyrsta verkefni kórsins er þátttaka í árlegum 
jólatónleikum, til styrktar Landspítala Háskólasjúkrahúsi, 
sem fyrihugaðir eru í byrjun desember. Tónleikarnir fara 
fram í Fríkirkjunni í Reykjavík, þar sem kórinn kemur fram 
ásamt einvala liði einsöngvara og hljómsveit.

Til að byrja með er um tímabundið verkefni að ræða  
en með möguleika á áframhaldandi starfi.

Æfingar verða í Mosfellsbæ á miðvikudagskvöldum
undir stjórn Lilju Eggertsdóttur og gert er ráð fyrir að 
æfingar taki u.þ.b. eina og hálfa klukkustund.

Raddprufur verða miðvikudaginn 30. ágúst.  
Áhugasamar hafi samband í gegnum  
netfangið: korconcordia@gmail.com

korconcordia



Skrifstofustjóri Landsréttar

Landsréttur auglýsir laust til umsóknar embætti 
skrifstofustjóra Landsréttar.  

Landsréttur tekur til starfa 1. janúar 2018 á grundvelli laga nr. 50/2016, um 
dómstóla. Skrifstofustjóri stýrir daglegum rekstri dómstólsins eftir nánari 
ákvörðun forseta réttarins og í umboði hans, auk þess að gegna öðrum 
störfum sem forseti kann að mæla fyrir um, sbr. 23. gr. laga nr. 50/2016.  
Skrifstofustjóri mun koma að undirbúningi og skipulagningu Landsréttar með 
forseta og dómurum réttarins og æskilegt að hann geti hafið störf sem fyrst.  

Hæfniskröfur:
• Embættispróf í lögfræði eða grunnnám ásamt meistaraprófi í lögum

• Þekking og reynsla á sviði réttarfars og stjórnsýslu

• Þekking á rekstri og starfsemi dómstóla

• Stjórnunarhæfileikar, samskiptahæfni og skipulögð vinnubrögð

• Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

• Tölvufærni og þekking á sviði upplýsinga- og tæknimála

Stjórn dómstólasýslunnar ákveður laun og starfskjör skrifstofustjóra.

Umsóknarfrestur er til 8. september 2017.  
Áskilið er að umsóknir og fylgigögn berist með rafrænum hætti á 
netfangið landsrettur@domstolar.is.  netfangið landsrettur@domstolar.is.  

Nánari upplýsingar veitir 
Hervör Þorvaldsdóttir forseti 
Landsréttar, hervor@domstolar.is.

Landsréttur

Starfsmaður í mötuneyti

Ás vinnustofa óskar eftir starfsmanni í nýtt og glæsilegt 
mötuneyti í Ögurhvarfi 6 Kópavogi. 

Um er að ræða afleysingu í 10-12 mánuði í 80-100% stöðu. 
Vinnutíminn er frá kl. 8.00-16.00 virka daga og möguleiki er 
á áframhaldandi starfi hjá félaginu þegar afleysingu líkur. 
Vinnustofan er vinnustaður fyrir fólk með fötlun.
Staðan er laus nú þegar eða eftir nánara samkomulagi.

Starfsmaður í eldhúsi sér m.a um skömmtun máltíða, þvott, 
frágang eftir matar-og kaffitíma og almenn þrif á eldhúsi. 
Hann vinnur í samvinnu við matráð og starfar eftir reglugerð 
um matvælaeftirlit og hollustuhætti við framleiðslu og 
dreifingu matvæla.

Nánari upplýsingar veitir Halldóra Þ. Jónsdóttir í síma 
4140500 og 4140530 á virkum dögum.

Umsókn sendist á netfangið halla@styrktarfelag.is.  
Upplýsingar um félagið má finna á heimasíðu þess  
www.styrktarfelag.is.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum.

Við óskum estir öflugum þjónustufulltrúa í 
flotastýringu Akstursþjónustu Strætó

Helstu verkefni:
• Skipulag ferða Akstursþjónustu Strætó
• Samskipti við bílstjóra og viðskiptavini
• Teymisvinna 

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

Um er að ræða 100% starfshlutfall, bæði framtíðarstarf 
og til skemmri tíma vegna fæðingarorlofs. 

Umsóknarfrestur er til og með 2. september 2017. 
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi Strætó 
og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Stúdentspróf 

• Góð þekking á skipulagi   
   höfuðborgarsvæðisins

• Lausnamiðuð hugsun og góð       
   skipulagsfærni

• Mjög góð kunnátta í Excel 
  og góð almenn tölvuþekking

• Hreint sakavottorð

Umsóknir skulu sendar í gegnum 
radningar.straeto.is

Þjónustufulltrúi
óskast

Sinfóníuhljómsveit Íslands auglýsir lausar til umsóknar 
eftirfarandi stöður frá og með 2018.

Hæfnispróf fer fram  
27. nóvember 2017  
í Hörpu.
Einleiksverk:

1. Mozart: 
Fiðlukonsert (1. kafli með 
kadensu) nr. 3 í G-dúr, nr. 4 í 
D-dúr eða nr. 5 í A-dúr.

2. Rómantískur fiðlukonsert 
að eigin vali (1. kafli með 
kadensu).

TVÆR STÖÐUR Í 1. FIÐLU

FIÐLU-
LEIKARAR

ALMENN 
KONTRBASSA-
STAÐA
Hæfnispróf fer fram  
7. nóvember 2017  
í Hörpu.
Einleiksverk:

1.  Dittersdorf:  
Konsert í D-dúr (original 
E-dúr) (útg.Schott)

1.  kafli, allegro moderato, 
m/kadensu

2. Bottesini:  
Konsert nr. 2 í a-moll (origi-
nal h-moll) (útg. York Ed.)      

1.  kafli, moderato (með 
cadenzu)

2. kafli, andante  

Umsóknarfrestur er til og með  
9. september 2017. Umsóknir, ásamt 
ferilskrá og fylgiskjölum, skulu berast 
til Unu Eyþórsdóttur, mannauðsstjóra  
(starf@sinfonia.is). 
Hljómsveitarpartar verða aðgengilegir 
þátttakendum að minnsta kosti 
tveimur vikum fyrir hæfnispróf.

Nánari upplýsingar er að finna á vef 
Sinfóníuhljómsveitar Íslands  
www.sinfonia.is og hjá 
mannauðsstjóra (starf@sinfonia.is)  
í síma 898 5017.

      ÁSKRIFTIN 
FYLGIR ÞÉR
Með sjónvarpsáskrift hjá 365 getur þú horft á 
uppáhaldssjónvarpsefnið þitt, hvar og hvenær 
sem er – því áskriftin fylgir þér 365ASKRIFT.is
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BIFVÉLAVIRKJAR Á ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐI
Við erum að stækka þjónustuverkstæðið okkar og flytjum í nýtt og betra húsnæði. Við leitum að 
bifvélavirkjum til að sinna fjölbreyttum verkefnum í nýrri og vandaðri vinnuaðstöðu. 
Verkstæði Arctic Trucks er viðurkenndur þjónustuaðili fyrir Toyota. 
Mikilvægt er að viðkomandi sé vandvirkur, metnaðarfullur og búi yfir góðri þjónustulund. 

EXPLORE WITHOUT LIMITS

VILTU SLÁST 
Í HÓPINN?

Arctic Trucks er þjónustufyrirtæki sem vinnur að lausnum fyrir fólk sem hefur áhuga 
á jeppum og ferðalögum.  Fyrirtækið hefur sérhæft sig í jeppabreytingum og er 
þekkt vörumerki á því sviði víða um heim. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Hallveig Andrésdóttir í síma 540 4911. 
Umsókn ásamt ferilskrá sendist á umsokn@arctictrucks.is. 

Umsóknarfrestur er til 1. september 2017. 
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Við leitum að þjónustuliprum og metnaðarfullum starfsmanni til að annast sölu og bókanir á self-
drive ferðum sem Arctic Trucks Experience býður uppá um hálendi Íslands og víðar, sjá www.atx.is. 
Starfið felur einnig í sér undirbúning og skipulagningu ferða. Viðkomandi þarf að búa yfir mjög góðri 
enskukunnáttu og hafa umtalsverða þekkingu á Íslandi og þeim ferðamöguleikum sem hér er að 
finna. Góð almenn tölvukunnátta er kostur, sem og reynsla úr ferðaþjónustu og hæfni í mannlegum 
samskiptum. 

SÖLUFULLTRÚI AT EXPERIENCE

STARFSMAÐUR Á LAGER
Við leitum að vandvirkum og röskum lagermanni til að annast almenn lagerstörf, vörumóttöku og 
afgreiðslu á lager.  Viðkomandi þarf að búa yfir ríkri þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum, 
vera stundvís og áreiðanlegur. Gild ökuréttindi skilyrði og lyftarapróf er kostur. Góð almenn 
tölvukunnátta skilyrði. 

STARFSMAÐUR Í VERKSTÆÐISMÓTTÖKU
Við leitum að frábærlega þjónustuliprum starfsmanni með góða þekkingu á bílum til að starfa í 
verkstæðismóttöku okkar. Starfið felur í sér yfirumsjón með innbókunum á verkstæði, móttöku 
viðskiptavina og frágang reikninga frá verkstæði.
Góð þekking á bílum, þjónustulund og góð almenn tölvukunnátta eru skilyrði. 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnar�örður • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Nánari upplýsingar um star�ð er að �nna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um star�ð þar.

Fást ehf. óskar eftir að ráða röskan og laghentan einstakling til starfa á verkstæði.
Vinnutími er frá kl. 08:00 til kl 17:00 alla virka daga.

Starfsmaður á verkstæði
Starfslýsing Hæfniskröfur

· Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð við �ölbreytt verkefni 

· Smíðareynsla kostur 

· Kunnátta á teikniforrit kostur

Star�ð felst m.a. í vinnu við tölvustýrðar vélar
þar sem verið er að  hanna, fræsa og skera út
plast og plexígler.

Fást ehf. var stofnað árið 1988 og starfar m.a. við ráðgjöf,
hönnun, sölu og framleiðslu á plexígleri og vélaplasti.

Staða Forstöðumanns 
Bóka- og héraðsskjalasafns 

Fjallabyggðar

Fjallabyggð auglýsir laust til umsóknar starf forstöðumanns 
Bóka- og héraðsskjalasafns Fjallabyggðar.
Leitað er eftir kraftmiklum og áhugasömum einstaklingi til að 
leiða stofnunina. Forstöðumaður sér um flokkun og skránin-
gar safngagna, daglegan rekstur, starfsmannamál, skipulag 
og umsýslu. Hann sér jafnframt um upplýsingamiðstöð 
ferðamála sem staðsett er í bókasafni. Starfsstöðvar bóka- og 
héraðsskjalasafns eru á Siglufirði og í Ólafsfirði. Næsti yfir-
maður forstöðumanns er deildarstjóri fræðslu- frístunda- og 
menningarmála. Starfshlutfall er 100%

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	 Menntun	í	bókasafns-	og	upplýsingafræðum	æskileg.
•	 Reynsla	í	starfi	æskileg.
•	 Reynsla	og	þekking	af	málefnum	sveitarfélaga	er	kostur.
•	 Leiðtogahæfileikar	og	færni	í	mannlegum	samskiptum.
•	 Frumkvæði,	skipulagshæfileikar	og	metnaður	í	starfi.
•	 Góð	kunnátta	í	íslensku	auk	kunnáttu	í	öðru	tungumáli.
•	 Góð	tölvukunnátta.
•	 Bílpróf.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslen-
skra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf 1. október n.k. 

Nánari upplýsingar um starfið gefa:
Ríkey	Sigurbjörnsdóttir	deildarstjóri	fræðslu-	frístunda	og	
menningarmála,	netfang:	rikey@fjallabyggd.is	og	Gunnar	I.	
Birgisson bæjarstjóri, netfang: gunnarb@fjallabyggd.is
Sími: 464 9100  

Umsóknum með upplýsingum um menntun, starfsferil og 
nöfnum tveggja umsagnaraðila ásamt kynningarbréfi um 
viðkomandi skal skilað á bæjarskrifstofur Fjallabyggðar, 
Gránugötu	24,	580	Siglufirði	eða	með	rafrænum	hætti	á	net-
föng áðurgreindra aðila.  

Umsóknarfrestur er til og með 4. september 2017.  
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um  
ráðningu hefur verið tekin.

ATVINNA
FRAMTÍÐARSTÖRF Í

RÚMFATALAGERNUM Á SMÁRATORGI
Óskum eftir að ráða hresst og jákvætt fólk til 

starfa í metravörudeild, smávörudeild, baðdeild, 
fatadeild og á kassa. Bæði fullt starf og hluta- 
starf í boði. Gott atvinnutækifæri sem býður  

upp á frábæra framtíðarmöguleika.
Einnig bjóðum við upp á áfyllingavaktir  

virka daga frá kl. 7:00 - 11:30.

 Vinsamlegast sendið ferilskrá á 
ivar@rfl.is eða fyllið út  

umsókn á staðnum.  
Umsóknarfrestur er til 25. ágúst.

www.rumfatalagerinn.is

virka daga frá kl. 7:00 - 11:30.

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

Tannlæknastofa í Borgartúni
óskar eftir tanntækni eða
vönum aðstoðarmanni
Æskilegt er að umsækjandi hafi frumkvæði, tölvukunnáttu og

geti starfað sjálfstætt. Þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Um er að ræða fullt starf.

Umsóknir sendist á osktannl@simnet.is eigi síðar en 24. ágúst.
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Utanríkisráðuneytið auglýsir laust  
til umsóknar embætti skrifstofustjóra 

rekstrar- og þjónustuskrifstofu á  
aðalskrifstofu ráðuneytisins. 

Helstu verkefni skrifstofunnar eru: 
•	Fjárlagagerð	og	fimm	ára	fjármálaáætlun	fyrir	
	 utanríkismál	samkvæmt	lögum	um	opinber	fjármál.	
•	Rekstraráætlanir	 og	 eftirlit	 með	 þeim,	 þ.á.m.	 fyrir	
sendiskrifstofur	Íslands	erlendis.	

•	Fjármál	þróunarsamvinnu.
•	Húsnæðismál	 og	 öryggismál	 utanríkisþjónustunnar	
á	Íslandi	og	erlendis.

•	Mötuneyti	 og	 móttaka	 aðalskrifstofu	 utanríkis-
ráðuneytisins.	

•	Eftirlit	með	og	stjórn	á	innkaupum	utanríkis-
	 þjónustunnar.
•	Tölvu-	og	upplýsingatækni	í	allri	utanríkisþjónust-
	 unni.
•	Þátttaka	í	norrænu	samstarfi	um	rekstur	utanríkis-
	 þjónusta.	

Hlutverk	skrifstofustjóra	er	að	leiða	starf	skrifstofunnar		
undir	 yfirstjórn	 ráðuneytisstjóra.	 Skrifstofustjóri	 ber	
ábyrgð	 á	 stefnumótun	 og	 því	 að	 framfylgja	 mark-
miðum	og	stýra	daglegum	störfum	skrifstofunnar	að	
öðru	leyti.	Hann	stuðlar	að	faglegri	og	metnaðarfullri	
starfsemi	í	almannaþágu.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
•	Háskólapróf	á	sviði	viðskipta-	og/eða	hagfræði	
	 eða	önnur	menntun	sem	nýtist	í	starfi.	
•	Víðtæk	þekking	og	reynsla	á	sviði	fjármálaáætlana	
og	rekstrar.

•	Stjórnunarreynsla.
•	Reynsla	af	störfum	innan	stjórnsýslunnar,	þekking		
á	utanríkisþjónustunni	er	kostur.		

•	Góð	íslensku-	og	enskukunnátta,	kunnátta	í	Norður-
landamáli	kostur.

•	Góð	reynsla	og	færni	í	notkun	töflureikna	(Excel)	
	 og	hæfni	til	að	greina	og	setja	fram	tölulegar	
	 upplýsingar	með	skilmerkilegum	hætti.	
•	Forystu-,	samskipta-	og	skipulagshæfni.
•	Frumkvæði,	 samskiptalipurð,	 hæfni	 í	 teymisvinnu	
og	geta	til	að	vinna	undir	álagi.

•	Hæfni	til	að	setja	fram	mál	og	upplýsingar	í	ræðu	og	
riti.

Að	 auki	 skulu	 umsækjendur	 fullnægja	 almennum		
starfsgengisskilyrðum	skv.	6.	gr.	laga	nr.	70/1996	um	
réttindi	og	skyldur	starfsmanna	ríkisins.	

Umsóknarfrestur er til og með 4. september nk.

Umsóknir	 ásamt	 ferilskrám	 og	 kynningarbréfi	 skal	
senda	til	Capacent:	capacent.is/s/5523
Í	kynningarbréfi	skulu	umsækjendur	m.a.	lýsa	hvernig	
þeir	uppfylla	menntunar-	og	hæfniskröfur.	

Í	samræmi	við	19.	gr.	laga	nr.	115/2011	um	Stjórnar-	
ráð	 Íslands	 verður	 skipuð	 ráðgefandi	 hæfnisnefnd	
til	 að	 mæta	 hæfni	 umsækjenda,	 sbr.	 einnig	 reglur		
nr.	393/2012.

Konur	 jafnt	 sem	 karlar	 eru	 hvött	 til	 að	 sækja	 um	
stöðuna.	Æskilegt	 er	 að	 viðkomandi	 geti	 hafið	 störf	
sem	fyrst.	Launakjör	eru	í	samræmi	við	kjarasamninga	
ríkisins	og	FHSS.	Skipað	er	í	embættið	til	5	ára.	

Nánari upplýsingar veitir Auður Bjarnadóttir 
hjá Capacent, audur.bjarnadottir@capacent.is, 
s: 540-1000.

VR-15-025

Viltu vinna  
á líflegum  
vinnustað?
 N1 óskar eftir að bæta við sig 
metnaðarfullum, kraftmiklum  
og þjónustuliprum liðsfélögum  
til framtíðarstarfa.

Margvísleg störf eru laus víðsvegar  
um landið á þjónustustöðvum  
og í bílaþjónustu.

Vinnustaðir N1 eru lí�egir með fjölbreyttum 
verkefnum.

 Kynntu þér málið og sæktu um á www.n1.is 
– merkt framtíðarstörf.

Við hvetjum bæði kyn til að sækja um  
auglýst störf hjá fyrirtækinu.
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Framkvæmdastjóri
BANDALAG ÍSLENSKRA SKÁTA LEITAR AÐ 
FRAMKVÆMDASTJÓRA Í FULLT STARF
Framkvæmdastjóri vinnur að uppbyggingu skátastarfs í landinu. Hann sér um daglegan 
rekstur Skátamiðstöðvarinnar og samræmir störf dótturfyrirtækja BÍS. Hann framfylgir 
stefnumótun skátahrey�ngarinnar um að auka fagmennsku og gæði í skátastar�, sér 
um að e a þjónustu við skátafélög, annast samskipti við hagsmunaaðila og er málsvari 
hrey�ngarinnar út á við.

Ábyrgðar- og stjórnunarsvið:
• Framfylgja stefnumótun í samvinnu við stjórn.
• Fjármálastýring, samninga- og áætlanagerð og eftirlit.
• Daglegur rekstur.
• Markaðs- og kynningarmál.
• Starfsmannahald og gæðastjórnun.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í star�.
• Stjórnunarreynsla.
• Reynsla af verkefna- og viðburðastjórnun.
• Sjálfstæð vinnubrögð, góð samskiptafærni og frumkvæði.
• Reynsla af skátastar� og/eða félags-/sjálfboðastar�.
• Reynsla af alþjóðastar� og góð tungumálakunnátta æskileg.

Umsóknarfrestur er til 27. ágúst nk. 
Umsóknum skal skilað til Mörtu Magnúsdóttur, skátahöfðingja Íslands, á netfangið marta@skatar.is

Ertu að leita 
að ævintýri?
Skátahreyfingin er alþjóðleg 
uppeldis- og friðarhreyfing.

Markmið hennar er að leggja 
sem mest af mörkum við  
uppeldi ungs fólks til þess að 
skapa betri heim. 

Skátahreyfingin er vettvangur 
fyrir þá sem vilja láta gott af 
sér leiða.

VILTU VAXA MEÐ OKKUR?
Bláa Lónið óskar eftir að ráða metnaðarfulla starfsmenn í fjölbreytt og spennandi störf.  
Við leggjum áherslu á góða samskipta- og samstarfshæfni og bjóðum upp á þægilegan 
vinnutíma og góðan aðbúnað. 

bluelagoon.is/atvinna

Kynntu þér störfin
og hæfniskröfur

og sæktu um

Þjálfun 
og fræðsla

Góður 
starfsandi

Einstakt 
umhverfi

2-2-3 
vaktir 

Akstur til 
og frá vinnu

Góður matur 
fyrir alla

Við leitum að: 
Jákvæðum og þjónustulunduðum 
sölumanni með brennandi áhuga á 
húðvörum og mannlegum samskiptum 
í okkar frábæra teymi í verslunum 
okkar í Bláa Lóninu og Flugstöð Leifs 
Eirkssonar.

Sölumaður í verslun

Við leitum að: 
Öflugum sölu- og þjónustufulltrúa með 
ríka þjónustulund og metnað til að veita 
gestum Bláa Lónsins einstaka upplifun 
og ráðgjöf. 

Sölu- og þjónustufulltrúi

Við leitum að: 
Metnaðarfullum prófara fyrir fjölbreytt 
verkefni á upplýsingatæknisviði. Prófari 
heldur utan um allar hugbúnaðar- og 
notandaprófanir. Unnið er náið með 
verkefnastjóra og viðskiptagreini í 
hugbúnaðardeild.

Við leitum að: 
Öflugum starfsmanni í fjármálateymið 
okkar sem sér um bókhald, afstemm-
ingar, reikningagerð, uppgjör, frávika-
greiningar, áætlanagerð og skýrslugerð 
auk þess að sjá um að uppfæra ávallt 
fjárhagsupplýsingar.

Prófari á upplýsingatæknisviðiSérfræðingur á fjármálasviði 
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Styrktarsjóður í minningu 

Hlutverk: Umsjón með daglegum rekstri,
áætlanagerð, starfsmannahald og yfirsýn.
Hæfni: Viðtæk þekking á viðskiptum og rekstri,
almenn tölvu kunnátta og íslensku mælandi.

Hlutverk: Sala á almennum vörum.
Föst laun í boði auk bónusa.
Hæfni: Hentar einungis hressu
og brosmildu fólki með jákvætt hugarfar.

Umsóknarfrestur:
25. ágúst fyrir 

kl. 16:00

Nánar á facebook síðu sjóðsins: Styrktarsjóður Sigurbjargar 

Aldur og menntun skiptir ekki máli.

Aldur og menntun skiptir ekki máli.

Rekstrarstjóri

Sölumenn

Starfsfólk óskast

Sigurbjargar
Óskar eftir starfsfólki

Starf heilbrigðisfulltrúa hjá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur er laust til umsóknar. Um er að ræða tímabundið starf í eitt ár.
Leiðarljós Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur er að tryggja borgarbúum heilbrigð lífsskilyrði, vernda heilnæmt og ómengað umhverfi 
og tryggja sem kostur er að neysluvatn og matvæli borgarbúa séu örugg og heilnæm.
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur skiptist í tvær deildir: Umhverfiseftirlit og Matvælaeftirlit auk eininga vöktunar umhverfis og 
hundaeftirlits. 
Starfið er hjá Umhverfiseftirliti. Deildarstjóri er næsti yfirmaður.

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Vakin er athygli á því markmiði mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar að jafna
kynjaskiptingu innan starfsgreina og eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um.

 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun á sviði raunvísinda s.s. líffræði,

umhverfisfræða, matvælafræði, heilbrigðisvísinda, verkfræði 
eða sambærileg menntun. 

• Hæfni í mannlegum samskiptum, sveigjanleiki og
samstarfshæfni. 

• Geta unnið vel undir álagi.
• Jákvæðni, samviskusemi og vilji til að takast á við fjölbreytt

og krefjandi verkefni.
• Sjálfstæði, frumkvæði og skipulagshæfileikar.
• Færni til að setja fram ritað mál á greinargóðri íslensku.
• Reynsla af eftirlitsstörfum og réttindi til að starfa sem

heilbrigðisfulltrúi er kostur.
• Ökuréttindi.

Framkvæmda- og eignasvið

Óskað er eftir verkefnastjóra til starfa hjá útboðs
og áætlanadeild skrifstofu Gatna- og eignaum-
sýslu. Skrifstofa Gatna- og eignaumsýslu sér um
rekstur og viðhald gatna, gangstíga, opinna svæða
og fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar og skiptist
m.a. í gatnadeild og byggingadeild.

Starfssvið
• Taka þátt í stjórnun verkefna og eftirfylgni þeirra.
• Verkbókhald og samþykkt reikninga.
• Verkefnastjórn og vinnsla við gerð kostnaðargreiningu
vegna útseldrar vinnu.

• Umsjón með samræmdri skráningu í verkbókhald vegna
skrifstofunnar.

• Gerð kostnaðaráætlana vegna útboða.
• Eftirfylgni vinnuáætlunar viðhalds varðandi útboðsverk o.fl.
• Eftirlit einstakra útboðsverka.
• Vinna við fasteignavef.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Tæknimenntun eða rekstrarmenntun.
• Þekking á bókhaldi / verkbókhaldi.
• Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta.
• Góð tölvuþekking - Word, Excel, Lotus notes.
• Þekking á borgarkerfinu er æskileg.

Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður
geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjara-
samningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson
deildarstjóri í síma 411-1111.

Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008.
Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar
www.reykjavik.is undir “ Störf í boði”. - Verkefnastjóri
hjá útboðs- og áætlanadeild.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar,

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild

    

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild.

Óskað er eftir verkefnastjóra til starfa hjá útboðs og áætlanadeild skrifstofu Gatna- og eignaumsýslu. 
Skrifstofa Gatna- og eignaumsýslu sér um rekstur og viðhald gatna, gangstíga, opinna svæða og 
fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar og skiptist m.a. í gatnadeild og byggingadeild. 

Starfssvið 

Taka þátt í stjórnun verkefna og eftirfylgni þeirra.  
Verkbókhald og samþykkt reikninga.   
Verkefnastjórn og vinnsla við gerð kostnaðargreiningu vegna útseldrar vinnu. 
Umsjón með samræmdri skráningu í verkbókhald vegna skrifstofunnar. 
Gerð kostnaðaráætlana vegna útboða. 
Eftirfylgni vinnuáætlunar viðhalds varðandi útboðsverk o.fl. 
Eftirlit einstakra útboðsverka. 
Vinna við fasteignavef. 

Menntunar- og hæfniskröfur 

Tæknimenntun eða rekstrarmenntun.    
Þekking á bókhaldi / verkbókhaldi. 
Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta. 
Góð tölvuþekking – Word, Excel, Lotus notes.   
Þekking á borgarkerfinu er æskileg.  

Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson deildarstjóri í síma  411-1111.   

Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008. Sótt er um starfið á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „ Störf í boði”.  –  Verkefnastjóri hjá útboðs- og 
áætlanadeild. 

Heilbrigðisfulltrúi – Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Í starfinu felst m.a. :
• Að hafa reglubundið eftirlit með starfsleyfisskyldum

fyrirtækjum í samræmi við lög nr. 7/1998 um 
hollustuhætti og mengunarvarnir og lög um matvæli nr. 
93/1995 og reglugerðir skv. þeim.

• Að sinna skráningum, skýrslugerð og bréfaskriftum,
sinna kvörtunum og annast fræðslu. 

• Að beita þvingunarúrræðum í samráði við deildarstjóra.
• Að undirbúa útgáfu starfsleyfa og vinna

starfsleyfisskilyrði og umsagnir.
• Að sinna öðrum verkefnum samkvæmt fyrirmælum

deildarstjóra.
• Að vinna með hópi sérfræðinga Heilbrigðiseftirlitsins.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga og Reykjavíkurborgar. Æskilegt er að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir Rósa Magnúsdóttir deildarstjóri Umhverfiseftirlits Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur, Borgartúni 12-14,
frá kl. 9-16 í síma 411 1111 og með tölvupósti til rosa.magnusdottir@reykjavik.is
Sótt er um störfin á heimasíðu Reykjavíkurborgar undir flipanum Störf í boði. 
Umsóknarfrestur er til og með 3. sepember 2017.
Nánari upplýsingar um Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur er að finna á vefslóðinni: http://reykjavik.is/thjonusta/heilbrigdiseftirlit-
reykjavikur

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.

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari

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

www.talentradning.is
Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is
bryndis@talentradning.is 



STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Flataskóli
 • Leikskólakennari
 • Matráður í mötuneyti kennara
 • Þroskaþjálfi
 
Garðaskóli
 • Íþróttakennari
 
Sjálandsskóli
 • Skólaliði
 • Stuðningsfulltrúi
 
Bæjarból
 • Deildarstjóri
 
Holtakot
 • Leikskólakennari
 
Krakkakot
 • Starfsmaður í eldhúsi – 50% staða
 
Sigurhæð – heimili fyrir fatlaða
 • Þroskaþjálfi
 
Ægisgrund – heimili fyrir fatlaða
 • Starfsmaður

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

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

Til hvers að auglýsa ?

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

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

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

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

Með starf
fyrir þig

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

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

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

www.stra.is



Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Vetrarþjónusta göngu- og hjólaleiða í Reykjavík 
2017 - 2020, Breiðholt – EES útboð nr. 14049. 

• Vetrarþjónusta göngu- og hjólaleiða í Reykjavík 
2017 - 2020, Árbær – EES útboð nr. 14050.

• Vetrarþjónusta göngu- og hjólaleiða í Reykjavík 
2017 - 2020, Grafarvogur og Grafarholt - Úlfars- 
árdalur – EES útboð nr. 14051.

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

Ertu í stuði? 
 

Hófst þú nám í rafiðngrein,  
raf- eða rafvélavirkjun, rafveituvirkjun eða 

rafeindavirkjun en laukst því ekki? 
 
Ertu að starfa við þær greinar  þrátt fyrir að 
hafa ekki lokið sveinsprófi? 
Hefur þú hug á að ljúka því námi sem þú hófst? 
 
Kynningarfundur verður á Stórhöfða 27  
mánudaginn 28. ágúst 2017 kl. 17:00. 
Gengið inn Grafarvogs megin.
 
 

“Ertu í stuði?” er verkefni sem ætlað er að finna leiðir 
til að meta þá færni sem þátttakendur hafa aflað sér í 
námi og starfi.  
Markmiðið er að þátttakendur ljúki sveinsprófi. 
 

Nánari upplýsingar er hægt að fá á 
heimasíðu Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins  
             www.rafnam.is - Raunfærnimat 

eða í  síma 580 5256 

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@or.is

Útboð

Óskað er eftir tilboðum í flotkolla, flotskó og miðjustilla.

Nánar lýst í útboðsgögnum „ONIK-2017-15 Float 
equipment and centralizers“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu OR 
https://www.or.is/fjarmal/utbod   

Tilboð verða opnuð hjá Orku náttúrunnar ohf. Bæjarhálsi 1, 
110 Reykjavík, mánudaginn 04.09.2017 kl. 11:00.

ONIK-2017-15/ 19.08.2017

Orka náttúrunnar ohf. óskar eftir tilboðum í: 

Flotkolla, flotskó og 
miðjustilla

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@or.is

Útboð

ORKA NÁTTÚRUNNAR 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is 
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@on.is

HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnar�örður • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

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.:

Brúarvirkjun
BRÚ-10 Mannvirki
Útboð nr. 201702

HS ORKA   SVARTSENGI   240 GRINDAVÍK   520-9300   HSORKA@HSORKA.IS

HS Orka hf óskar eftir tilboðum í mannvirkjagerð fyrir Brúarvirkjun 
í Tungufljóti í Biskupstungum, Bláskógabyggð, 
samkvæmt útboðsgögnum nr. 201702.

Verkið felst í uppbyggingu mannvirkja fyrir 9,9 MW virkjun í Tungufljóti, 
Brúarvirkjun, Biskupstungum. Um er að ræða stíflur og skurði sem og steinsteypt 
virki fyrir inntak, botnrás, yfirfall og stöðvarhús, uppsetningu vélbúnaðar 
og glertrefjahluta þrýstipípu. Mannvirki skulu fullkláruð með öllum lögnum 
og loftræsingu eins og vera ber.

Áætlað er að rafmagnsframleiðsla hefjist í maí 2019 og verklok verði í ágúst 2019.

Útboðsgögn verða aðgengileg á útboðsvef HS Orku hf, og skulu bjóðendur senda 
tölvupóst á netfangið bruarvirkjun@hsorka.is til þess að fá aðgang að vefnum. 

Tilboðum skal skilað til HS Orku, Svartsengi, 240 Grindavík fyrir klukkan 12:00 
þann 5. október 2017 og verða tilboð opnuð klukkan 14:00 sama dag.

Gröftur í lausu
Sprengigröftur
Fyllingar
Steinsteypa
Járnbending
Mótafletir
Uppsetning á glertrefjapípu
Uppsetning vélbúnaðar

150.000 m3
36.000 m3
220.000 m3
4.500 m3
310.000 kg
7.800 m2
1.630 m
2 stk 4,95 MW vélar

Helstu kennistærðir eru:

Urðahvarf 6 - 203 Kópavogur - 422 3000 - mannvit@mannvit.is - www.mannvit.is



Kópavogstún 9
Nýjar og glæsilegar íbúðir í sölu hjá Eignamiðlun

Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja. Um er að ræða 5 hæða lyftuhús. 
Öllum íbúðunum fylgir stæði í bílageymslu. 

Íbúðirnar verða tilbúnar til afhendingar í febrúar 2018, fullbúnar með 
glæsilegum sérsmíðuðum innréttingum frá GKS, innbyggðri uppþvottavél 
en án gólfefna nema á bað- og þvottaherbergi þar sem gólf verða 
flísalögð. Leyfi verður til að loka svölum. Traustur byggingaraðili.

Íbúð 02-02
3ja herbergja.
Birt stærð 93,7 fm.
Stæði í bílageymslu fylgir.
Verð 49,9 millj.

Íbúð 04-03
4ra herbergja.
Birt stærð 127,6 fm.
Stæði í bílageymslu fylgir.
Verð 74,9 millj.

Andri Guðlaugsson

Löggiltur fasteignasali

andri@eignamidlun.is

662 2705

Daði Hafþórssonn

Aðst.maður fasteignasala 

dadi@eignamidlun.is

824 9096

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA

Sala fasteigna frá

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

Íbúð 02-02
3ja herbergja.
Birt stærð 93,7 fm.
Stæði í bílageymslu fylgir.
Verð 49,9 millj.

NÝTT 
Í SÖLU

Sala er hafin á glæsilegum og vönduðum íbúðum 
við Kópavogstún 9 fyrir 60 ára og eldri. 

Staðsetning er góð, veðursæld mikil og stutt í alla 
helstu þjónustu s.s sundlaug, banka, bókasafn ofl.

VANDAÐAR 
ÍBÚÐIR FYRIR 

60+



- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

29,9 millj.Verð:

Rúmgóð 72,3 fm - tveggja 
herbergja íbúð á jarðhæð
Útgengi út í garð úr stofu
Góð staðsetning

Jason Kristinn Ólafsson
löggiltur fasteignasali
sími: 775 1515
jassi@miklaborg.is

Flúðasel 67
OPIÐ HÚS 

sunnudaginn 20.ágúst kl.16:00-16:30

Falleg neðri sérhæð í snyrtilegu tvíbýlishúsi í gróinni friðsælli götu í vesturbæ 
Kópavogs.  Stofurnar eru bjartar og er sama gólfefni á stofu forstofu og öllum 
herbergjum nema einu.  Innréttingar eru úr ljósri eik eða sambærilegu.  Eldhúsið 
er bjart með borðkróki, innréttingin er upprunaleg með nýlegum AEG tækjum. Í 
hluta bílskúrsins hefur verið innréttað herbergi með sérinngangi og snyrtingu.  

Sérgarður fylgir íbúðinni og er honum skipt milli hæða eins í parhúsi.  Húsið er 
snyrtilegt og hefur verið vel við haldið.  Búið er að skipta um ofna, endurnýja 
gler og glugga, rafmagnstöflu, járn á þaki og skolplögn frá húsi.  

FRÁBÆR STAÐSETNING, STUTT Í SUND OG ER EIGNIN STAÐSETT 
MIÐSVÆÐIS Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

OPIÐ HÚS
SUN. 20. ÁGÚ

KL. 16.30-17.00

175 m2  |  VERÐ: 63.500.000

MELGERÐI 18 | 200 Kópavogur FJÖLBÝLISHÚS 

ÓSKAR BERGSSON 
Sölustjóri

Sími: 893 2499

VILHJÁLMUR EINARSSON 
lögg fasteignasali
Sími: 864 1190

Hamraborg 12 | 200 Kópavogur | 416 0500 | www.eignaborg.is

Við erum

Félag 
fasteigna

sa
la

Sjáðu alla 270 félagsmenn okkar inni á ff.is eða fasteignir.is

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

365.is

.



Dalakur 4
210 GARÐABÆR

Stórglæsilegt einbýlishús á einni hæð með 
mikilli lofthæð. Húsið er afar vandað og ekkert 
hefur verið til sparað við byggingu og hönnun 
þess. Afhendist rúmlega tilbúið til innréttinga.

STÆRÐ: 261 fm EINBÝLI       HERB: 6

114.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Mánatún 1
105 BÆJARFÉLAG

LIND fasteignasala kynnir:

Nýjar og glæsilegar íbúðir í 8 hæða fjölbýli 

við Mántaún 1. Afhending áætluð í apríl 2018. 

Fullbúnar án gólfefna, votrými flísalögð. Aukin 

lofthæð, sérsmíðaðar innréttingar. Stæði í 

bílakjallara.

Allar nánari upplýsingar veita:

Lára Þyri lögg.fasteignasali, s: 899-3335

Kristín lögg.fasteignasali, s: 824-4031

STÆRÐ: Frá 81,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-4

Frá 51.9 M
Heyrumst
Lára   899 3335
Löggiltur fasteignasali

Unufell 16
111 REYKJAVÍK

Fallegt raðhús á einni hæð með bílskúr. Fjögur 
svefnherbergi. Bað nýlega endurnýjað. Bílskúr. 
Gafl klæddur, endurnýjað þak. Aflokaður 
garður. Fjölskylduvænt.

STÆRÐ: 146,8 fm RAÐHÚS      HERB: 5

52.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Fáfnisnes 3
101 REYKJAVÍK

Einstakt einbýlishús, mjög fallegur arkitektúr 
mikil lofthæð, Skandinavísk nýklassík við 
Fáfnisnes 3. Húsið er byggt árið 1969 og hefur 
verið endurnýjað mikið að innan. 

STÆRÐ: 244 fm EINBÝLI       HERB: 7

125.000.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Ingólfstræti 21A
101 REYKJAVÍK

Mjög fallegt og vel skipulagt einbýlishús við 
Ingólfsstræti 21 A í miðbæ Reykjavíkur. Eignin 
stendur á eignalóð.

STÆRÐ: 158 fm EINBÝLI       HERB: 7-8

79.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Álfheimar 28
104 REYKJAVÍK

Falleg íbúð á fjórðu hæð í góðu fjölbýli, íbúðin 
hefur verið endurnýjuð að miklu leyti og eru 
innihurðar og parket frá árinu 2016 ásamt 
eldhúsi sem var tekið í gegn á sama tíma.

STÆRÐ: 116,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

46.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Stórholt 17
105 REYKJAVÍK

Falleg og mikið endurnýjuð íbúð ásamt 
aukaíbúð í kjallara. Húsið er nýlega endur- 
steinað að utan, gler og gluggar nýlegt. Lagnir 
og dren endurnýjað.

STÆRÐ: 121 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

61.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Auka íbúð í kjallara

OPIÐ HÚS    22. ágúst 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    22. ágúst 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    21. ágúst 17:30 – 18:00OPIÐ HÚS    24. ágúst 17:30 – 18:00



Hákon Guðmundsson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala. 
Sími: 861-9240

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
Sími: 853-9779

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

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
Sími: 869-4879

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

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
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

trausti.is • s. 546 5050
Knútur 
Bjarnason
sölustjóri

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir
lögfræðingur -  
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali 

Rúnar Þór
Árnason
sölufulltrúi,  
löggiltur leigumiðlari

Smári
Jónsson
sölufulltrúi

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir
sölufulltrúi

Kristján
Baldursson
hdl. löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.

VIÐ ERUM TRAUSTI

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

Trausti fasteignasala 
Vegmúla 4 • 108 Reykjavík

trausti@trausti.is  
s.546-5050



Hákon Guðmundsson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala. 
S: 861-9240

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
S: 853-9779

Gyl� 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 lög-
gildingar fasteigna-,  
fyrirtækja- og 
skipasölu.

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

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

Bergþóra Heiða 
Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggil-
tur fasteigna-, fyrirtæk-
ja- og skipasali.
S: 779-1929

Einar P. Pálsson
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali

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

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

VIÐ ERUM
TRAUSTI

Opið hús mánudaginn 21. ágúst kl. 
17:00 - 17:30 Björt og rúmgóð 4ra herb. 
íbúð með sérinngangi af opnum svalagangi 
á efstu hæð. Sérbílastæði fylgir eigninni í 
opinni bílageymslu. Eignin er skráð 94,3 fm. 
þar af er íbúð 89,1 fm. og geymsla 5,2 fm. 

Verð: 39,7 millj.

Opið hús miðvikudaginn 23. ágúst kl. 
17:30 - 18:00
Rúmgóð og björt 3ja herb. íbúð á 2. hæð. 
Þvottahús er innan íbúðar. Nýtt parket er 
á allri íbúðinni nema herbergjum. Eignin er 
skráð 109,3 fm. og er íbúðin 80 fm. Geymsla 
í kjallara er skráð 4 fm. og stæði í bíla-
geymslu er 29,3 fm.

Verð: 38,9 millj.

Glæsileg 4 herb. penthouse íbúð á efstu 
hæð með ótrúlegu útsýni í allar áttir af 
tveimur svölum. Eignin er 171 fm. þar af er 
íbúðin 140,2 fm. Bílastæði er í bílakjallara, 
hægt er að kaupa annað stæði. Íbúðin er 
tilbúin til afhendingar án gólfefna við kaup-
samning. 
 
Eigandi skoðar skipti á eign.
Verð: 79,0 millj.

Glæsileg og rúmgóð 66,3 fm. 2ja herb. íbúð 
á jarðhæð. Góð sérverönd út af stofu í 
suður átt. Sameiginlegt þvottahús.  Hægt er 
að leigja bílastæði í bílakjallara. 

Verð: 38,9 millj.

Um er að ræða snyrtilegt 160,1 fm. atvinnu/
iðnaðarhúsnæði auk ca 100 fm. loftrými 
(óskráð). Er með innkeyrsluhurð sem er 
4m. x 2,6m. Gott aðgengi og malbikað plan 
með 16 bílastæðum. Húnæðið býður upp á 
margskonar nýtingu og nú þegar er mikil 
uppbygging á svæðinu. 

Verð: 43,9 millj.

Opið hús þriðjudaginn 22. ágúst kl. 
17:30 - 18:00
Glæsileg og rúmgóð 124,7 fm. íbúð á 1. hæð 
í lyftuhúsi með miklu útsýni í Sjálandinu. 
Bílastæði 
er í bílakjallara. Svalir og sérverönd. Eignin 
er laus við kaupsamning. 
 

Verð: 66,5 millj.

Opið hús fimmtudaginn 24. ágúst kl. 
17:30 - 18:00.
Glæsileg og vönduð 4ra herb. lúxusíbúð á 
2. hæð. Samkvæmt skráningu er birt flatar-
mál eignar 168,4 fm. Einnig fylgir stæði í 
opnu bílskýli ásamt tveimur geymslum. Frá 
stofu er gengið út á skjólgóðan 40 fm. sól-
pall. Suðursvalir með útsýni. 

Verð: Tilboð

EIGNIN ER LAUS TIL AFHENDINGAR 
1. SEPTEMBER
Falleg og björt 4ra herbergja 109 fm. íbúð í 

lyftublokk með sérinngangi. 

Verð: 29,9 millj.

Rúmgóð 2ja herbergja 51,9 fm. íbúð á efstu 
hæð. Útgengt er út á stórar svalir sem eru 
yfirbyggðar að hluta. Íbúð sem býður upp á 
marga möguleika. Er laus fljótlega. 

Verð: 31,7 millj.

Leitum eftir 120 – 200 fm. sumarbústað eða 
lóð. Greiðslugeta fyrir góðan bústað er allt 
að 60 milljónum. 

Kjörstaðsetning bústaðarins eða lóðar skal 
vera í nágrenni golfvallarins. 

Mjög traustur og fjársterkur kaupandi.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

Laufengi 15 – 112 Grafarvogi Strandvegur 19 – 210 Garðabær 

Hraungata 1 - 210 Garðabær

Arnarklettur 30 -  310 Borgarnes

Laugarnesvegur 37 – 104 Reykjavík

Kiðjaberg  –  801 Selfoss

Berjarimi 10 – 112 Grafarvogi 

Lyngás 1A – 210 Garðabær

Klapparstígur 7 – 101 Reykjavík

Kársnesbraut 106 – 200 Kópavogur



MIÐBÆJARÍBÚÐIR

Glæsilegar fullbúnar útsýnisíbúðir á efstu 
hæð tilbúnar til afhendingar. 

Frábærlega skipulagðar stúdíó og 2ja herbergja íbúðir þar sem hver 
fermeter er nýttur til fulls.

Húsið er staðsett í grónu hverfi á frábærum stað þar sem blandað er 
saman íbúðum og þjónustu.
 
Við hönnun íbúða Brautarholti 6 er lögð mikil áhersla á góða nýtingu 
hvers fermetra íbúðar. Kröfum neytanda um að þurfa ekki stórar 
geymslur eða bílageymslur er leyst með geymsluskápum í sameign 
ásamt sameignlegu þvottahúsi. Hjólageymslu í stað bílageymslu.
 
Verð frá 22,5 millj. til  37,9 millj.

Opið hús í Brautarholti 6 
Laugardaginn 19. ágúst  
milli kl. 14.00-15.00

Nánari upplýsingar veita:

www.midbaer.is Nánari upplýsingar um eignir á
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Verð frá : 27.500.000 kr

Hjá Miðbæ er kappkostað við að vanda til allra 
þátta er koma að kaupum og sölu fasteigna.

Þorrasalir, 201 Kópavogur

Kristbjörn Sigurðsson
Löggiltur 
fasteignasali

Sigfús Aðalsteinsson
Söluráðgjafi

Ingólfur Ingvarsson
Söluráðgjafi 

Magnús Magnússon
Söluráðgjafi

Eyjólfur Sverrisson
Söluráðgjafi

Vegmúli 2    |    108 Reykjavik    |    sími: 588 3300    |    midbaer@midbaer.is

S: 588 3300

Þorrasalir 5-7 Kópavogi . Fullbúnar glæsilegar 3ja-4 herbergja íbúðir. Hús á frábærum stað í Kópavogi, göngufæri við 
einn glæsilegasta golfvöll landsins, sundlaug, skóla, leikskóla, apótek, matvöruverslun og íþróttahús. 
Áætlaður afhendingatími í desember 2013. Íbúðunum fylgir stæði í bílageymslu.

Verð: 34.500.000 kr

4 herbergja íbúð á annari hæð. 98 fermetrar. 
Glæsileg íbúð. Byggingaár 1931

Grettisgata, 101 Reykjavík

Verð: 16.900.000 kr

Laus strax!!  Jarðhæð með sérgarði. 68 fermetrar. 
1 Svefnherbergji.

Veghús, 112 Reykjavík

Verð: 36.900.000 kr

Björtusalir, 201 Kópavogur

Verð: 35.900.000 kr

LAUS STRAX !!  Íbúð á efstu hæð, sérinngangur. 
Fjögur svefnherbergi. 122 fermetrar  
Byggingaár 1929

Vatnsstígur, 101 Reykjavík

Verð: 34.200.000 kr

LAUS STRAX !!   Jarðhæð í fjórbýli með stórum 
sólpalli. Stærð 137 fermetrar.  Byggingarár 2006

Tröllateigur, 270 Mosfellsbær

Verð: 29.800.000 kr

3 herbergja jarðhæð með góðum sólpalli . 
Stærð 97 fermetrar Byggingaár 1999

Blásalir, 201 Kópavogur

Einbýli

Verð: 59.400.000 kr

Einbýlishús í vesturbænum. 180 fermetrar. 
4 svefnherbergi. 3 stofur. Sér garður. 
Byggingaár 1922

Framnesvegur, 101 Reykjavík

Efsta hæð í litlu fjölbýli. 149,5 fermetrar.
3 svefnherbergi. Bílskúr 30 fermetrar.  
Góðar suðursvalir. Byggingarár 2000

Hæð með bílskúr

Verð: 40.900.000 kr
LÆKKAÐ VERÐ

Vættaborgir, 
112 Reykjavík
Hæð með bílskúr 
141 fermetrar
3 svefnherbergi
Bílskúr 23 fermetrar
Sér garður
Stór sólpallur
Byggingarár 2002SE

LT

sigfus@midbaer.is 

s. 898 9979
ingolfur@midbaer.is 

s. 893 7806
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Verð frá : 27.500.000 kr

Hjá Miðbæ er kappkostað við að vanda til allra 
þátta er koma að kaupum og sölu fasteigna.

Þorrasalir, 201 Kópavogur

Kristbjörn Sigurðsson
Löggiltur 
fasteignasali

Sigfús Aðalsteinsson
Söluráðgjafi

Ingólfur Ingvarsson
Söluráðgjafi 

Magnús Magnússon
Söluráðgjafi

Eyjólfur Sverrisson
Söluráðgjafi

Vegmúli 2    |    108 Reykjavik    |    sími: 588 3300    |    midbaer@midbaer.is

S: 588 3300

Þorrasalir 5-7 Kópavogi . Fullbúnar glæsilegar 3ja-4 herbergja íbúðir. Hús á frábærum stað í Kópavogi, göngufæri við 
einn glæsilegasta golfvöll landsins, sundlaug, skóla, leikskóla, apótek, matvöruverslun og íþróttahús. 
Áætlaður afhendingatími í desember 2013. Íbúðunum fylgir stæði í bílageymslu.

Verð: 34.500.000 kr

4 herbergja íbúð á annari hæð. 98 fermetrar. 
Glæsileg íbúð. Byggingaár 1931

Grettisgata, 101 Reykjavík

Verð: 16.900.000 kr

Laus strax!!  Jarðhæð með sérgarði. 68 fermetrar. 
1 Svefnherbergji.

Veghús, 112 Reykjavík

Verð: 36.900.000 kr

Björtusalir, 201 Kópavogur

Verð: 35.900.000 kr

LAUS STRAX !!  Íbúð á efstu hæð, sérinngangur. 
Fjögur svefnherbergi. 122 fermetrar  
Byggingaár 1929

Vatnsstígur, 101 Reykjavík

Verð: 34.200.000 kr

LAUS STRAX !!   Jarðhæð í fjórbýli með stórum 
sólpalli. Stærð 137 fermetrar.  Byggingarár 2006

Tröllateigur, 270 Mosfellsbær

Verð: 29.800.000 kr

3 herbergja jarðhæð með góðum sólpalli . 
Stærð 97 fermetrar Byggingaár 1999

Blásalir, 201 Kópavogur

Einbýli

Verð: 59.400.000 kr

Einbýlishús í vesturbænum. 180 fermetrar. 
4 svefnherbergi. 3 stofur. Sér garður. 
Byggingaár 1922

Framnesvegur, 101 Reykjavík

Efsta hæð í litlu fjölbýli. 149,5 fermetrar.
3 svefnherbergi. Bílskúr 30 fermetrar.  
Góðar suðursvalir. Byggingarár 2000

Hæð með bílskúr

Verð: 40.900.000 kr
LÆKKAÐ VERÐ

Vættaborgir, 
112 Reykjavík
Hæð með bílskúr 
141 fermetrar
3 svefnherbergi
Bílskúr 23 fermetrar
Sér garður
Stór sólpallur
Byggingarár 2002SE

LT
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Verð frá : 27.500.000 kr

Hjá Miðbæ er kappkostað við að vanda til allra 
þátta er koma að kaupum og sölu fasteigna.

Þorrasalir, 201 Kópavogur

Kristbjörn Sigurðsson
Löggiltur 
fasteignasali

Sigfús Aðalsteinsson
Söluráðgjafi

Ingólfur Ingvarsson
Söluráðgjafi 

Magnús Magnússon
Söluráðgjafi

Eyjólfur Sverrisson
Söluráðgjafi

Vegmúli 2    |    108 Reykjavik    |    sími: 588 3300    |    midbaer@midbaer.is

S: 588 3300

Þorrasalir 5-7 Kópavogi . Fullbúnar glæsilegar 3ja-4 herbergja íbúðir. Hús á frábærum stað í Kópavogi, göngufæri við 
einn glæsilegasta golfvöll landsins, sundlaug, skóla, leikskóla, apótek, matvöruverslun og íþróttahús. 
Áætlaður afhendingatími í desember 2013. Íbúðunum fylgir stæði í bílageymslu.

Verð: 34.500.000 kr

4 herbergja íbúð á annari hæð. 98 fermetrar. 
Glæsileg íbúð. Byggingaár 1931

Grettisgata, 101 Reykjavík

Verð: 16.900.000 kr

Laus strax!!  Jarðhæð með sérgarði. 68 fermetrar. 
1 Svefnherbergji.

Veghús, 112 Reykjavík

Verð: 36.900.000 kr

Björtusalir, 201 Kópavogur

Verð: 35.900.000 kr

LAUS STRAX !!  Íbúð á efstu hæð, sérinngangur. 
Fjögur svefnherbergi. 122 fermetrar  
Byggingaár 1929

Vatnsstígur, 101 Reykjavík

Verð: 34.200.000 kr

LAUS STRAX !!   Jarðhæð í fjórbýli með stórum 
sólpalli. Stærð 137 fermetrar.  Byggingarár 2006

Tröllateigur, 270 Mosfellsbær

Verð: 29.800.000 kr

3 herbergja jarðhæð með góðum sólpalli . 
Stærð 97 fermetrar Byggingaár 1999

Blásalir, 201 Kópavogur

Einbýli

Verð: 59.400.000 kr

Einbýlishús í vesturbænum. 180 fermetrar. 
4 svefnherbergi. 3 stofur. Sér garður. 
Byggingaár 1922

Framnesvegur, 101 Reykjavík

Efsta hæð í litlu fjölbýli. 149,5 fermetrar.
3 svefnherbergi. Bílskúr 30 fermetrar.  
Góðar suðursvalir. Byggingarár 2000

Hæð með bílskúr

Verð: 40.900.000 kr
LÆKKAÐ VERÐ

Vættaborgir, 
112 Reykjavík
Hæð með bílskúr 
141 fermetrar
3 svefnherbergi
Bílskúr 23 fermetrar
Sér garður
Stór sólpallur
Byggingarár 2002SE

LT

Möguleiki á allt að 90% fjármögnun.

Framtíðin býður upp á viðbótarlán sem henta vel með
láni frá lífeyrissjóði eða banka. 

OPIÐ HÚS

Jörðin Gilsbakki
Til sölu á Rangárvöllum

Um er að ræða 102 ha lögbýli rétt við Hellu. Þar af er um 35 ha 
skógræktarland, (kvöð vegna nytjaskógræktar) og um 40 ha ræktað 
tún.  Á jörðinni eru fjögur hús. Einbýlishús/bjálkahús á tveimur 
hæðum 96 fm að grunnfleti,  nýtt hús/bílskúr 100 fm að grunnfleti 
(skráð 160 fm) þar sem gert er ráð fyrir íbúð á efri hæð með fallegu 
útsýni og tvö gestahús um 30 fm hvort. Deiliskipulag jarðarinnar 
nær til um 6 ha. 

Gert er ráð fyrir að byggja til viðbótar íbúðarhús, bílskúr, útihús, 
skemmu og geymslu. Samkvæmt Þjóðskrá Íslands er flatarmál 
húsanna sem þegar eru byggð skráð 284,3 fm. Eitt gestahúsið 
hefur ekki verið skráð en það er óklárað að innan.

Umhverfisnefnd 
Rangárþings ytra 
hefur veitt eigendum 
að Gilsbakka 
viðurkenningu fyrir 
snyrtilega aðkomu 
og vel hirt umhverfi 
á lögbýli.

Verð 155 millj.

Hilmar Þór Hafsteinsson

löggiltur fasteignasali

hilmar@eignamidlun.is

824 9098
Sala fasteigna frá

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

Sala fasteigna frá

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

Atvinnuhúsnæði
Eyjarslóð  7, 101 Reykjavík

Til sölu fjórir eignarhlutar við Eyjarslóð 7, 101 
Reykjavík. Samtals er stærð 1535,9 fm. Um er að 
ræða atvinnuhúsnæði á 1. og 2. hæð. Í dag er 
rekin fiskvinnsla í húsnæðinu og er eignin í útleigu 
með langtímaleigusamning. Á hluta efri hæðar eru 
skrifstofur nýlega standsettar á glæsilegan hátt. 
Húsið lítur vel út að utan og hefur verið mikið 
endurnýjað á síðustu árum. Góð útiaðstaða og 
fjórar stórar innkeyrsludyr eru á húsnæðinu. 

Skráning er þannig: 

Matshluti 01-0103  er 213,9 fm. 

Matshluti 01-0203  er 211,1 fm. 

Matshluti 01-0102  er 514,1 fm. 

Matshluti 01-0104  er 596,8 fm.

Hilmar Þór Hafsteinsson

löggiltur fasteignasali

hilmar@eignamidlun.is

824 9098
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NÝTT  -  Opið hús að Furugrund 42 í Kópavogi (íb 301) 
Mánudaginn 21. ágúst milli kl 17:30 og 18:00 
87,9 ferm |  3ja herb  | verð 38.900.000  |  uppl veitir Þorsteinn  

NÝTT  -  Opið hús að Leifsgötu 24 í Reykjavík (risíbúð) 
Sunnudaginn 20. ágúst milli kl 15:00 og 15:30  
45 ferm  | 2ja herb  |   verð 29.900.000  |  uppl veitir Þórey  

Opið hús að Víðimel 72 í Reykjavík (íb 201)   
Mánudaginn 21. ágúst milli kl 17:00 og 17:30 
76 ferm  |  4ra herb  |  verð 37.900.000  |  uppl veitir Þórey  

NÝTT  -  Opið hús að Lautarvegi 16 í Reykjavík  Mánudaginn 21. ágúst milli kl 17:30 og 18:00 
134,2  ferm  |  3ja herb | verð 85.900.000  //  172,2 ferm  |  4ra herb | verð 89.800.000 //  198,4 ferm   |  4ra herb | verð 108.900.000 
Glæsilegar sérhæðir með sérinngangi í 3ja hæða fjölbýlishúsi við Lautarveg í Fossvoginum  |  uppl veitir Andri 

NÝTT  -  Vesturás 22 í Reykjavík (fjögur svefnherbergi) 
Bókið skoðun hjá mér  í síma 690 3111 / andri@smarinn.is  
204,3 ferm  |  raðhús |  verð 73.000.000  |  uppl veitir Andri  

NÝTT  -  Opið hús að Stóragerði 17 í Reykjavík   
Sunnudaginn 20. ágúst milli kl 16:00 og 16:30    (bílskúr) 
155,4 ferm  | hæð |   verð 64.900.000  |  uppl veitir Þórey  

NÝTT  -  Opið hús að Klettás 17 í Garðabæ  
Sunnudaginn 20. ágúst milli kl 17:00 og 17:30 (tvöfaldur bílskúr) 
188,4 ferm  | raðhús |   verð 74.900.000  |  uppl veitir Þórey  

NÝTT  -  Arnarás 3 í Garðabæ (sérinngangur og garður) 
Bókið skoðun hjá mér  í síma 663 2300 / thorey@smarinn.is  
113,2 ferm  |  3ja herb | verð 49.900.000  |  uppl veitir Þórey 

NÝTT  -  Krosseyrarvegur 4 í Hafnarfirði (bílskúr) 
Bókið skoðun hjá mér  í síma 690 3111 / andri@smarinn.is  
90,5 ferm  |  tvíbýli |  verð 29.000.000  |  uppl veitir Andri  

NÝTT  -  Vallarbraut 6 í Reykjanesbæ (55 ára og eldri) 
Bókið skoðun hjá mér  í síma 690 3111 / andri@smarinn.is  
69,2 ferm  |  2ja herb |  verð 29.900.000 |  uppl veitir Andri  

NÝTT - Opið hús að Búagrund  3 á Kjalarnesi (sjávarlóð) 
Þriðjudaginn 22. ágúst milli kl 12:15 og 13:00 
217,7 ferm  |  einbýli |  verð 63.000.000 |  uppl veitir Andri  



www.tingholt.is
tingholt@tingholt.is
+354 512 3600
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Ráðstefna 24. ágúst 
á Hilton Hótel kl. 18:00

Fjárfestu í orlofsdvalarstað með útleigu-
tekjum á The Grove Resort & Spa Orlando

Fullkomið frí frá 
amstri hversdagsins

Þingholt fasteignasala kynnir The Grove Resort & 
Spa Orlando Florida. Möguleiki á láni allt að 70% 
af kaupverði íbúðar í boði. Ekki missa af einstöku 
tækifæri til að skoða vænlegan fjárfestingarkost. 
Nöfn þeirra sem koma á ráðstefnuna fara í pott 
og einn heppinn ráðstefnugestur vinnur 5 nátta 
gistingu á the Grove Resort. 

The Grove Resort & Spa er staður fyrir fullkomið frí. Á svæðinu eru 

878 tveggja og þriggja herbergja íbúðir í fallegu umhverfi við Lake 

Austin. Þar er full hótelþjónusta með lúxusmóttöku, börum, sund-

laugum, slökunará, ölduhermi fyrir brimbretti, veitingastöðum, 

heilsulind og fleiru. Eigendur dvelja í íbúð sinni eftir óskum og 

setja hana svo þess á milli í leigu sem er fagmannlega stjórnað 

af Benchmark Hospitility sem er leiðandi á markaði hótelreksturs 

í Bandaríkjunum. 

Einstakt tækifæri til að eignast athvarf í frístundum á sólríkum stað. 

Orlando Florida býður upp á einstakt úrval afþreyingar og skemmtunar 

fyrir alla fjölskylduna. Walt Disney World skemmtigarðurinn er í aðeins 

6,5 km fjarlægð frá svæðinu og Universal Studio er skammt undan auk 

fjölda annarra smærri garða enda eru slíkir garðar, verslanir, veitinga-

staðir og strendur aðalsmerki Orlando Florida að ógleymdum golf-

völlunum. Næturlíf, zipline safari, fallhlífarstökk, köfun, loftbelgir og slík 

ævintýri bjóðast þeim sem áhuga hafa, nánast í bakgarðinum, í Orlando 

er einfaldlega allt fyrir alla. 

  www.orlandofloridahus.is




