
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 an international organisation, independent of the States, which 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. 
The Authority is based in Brussels and operates independently of the EFTA States. It currently employs 70 staff
members of 16 nationalities.  The Authority is led by a College consisting of three members, each appointed
for a period of four years by the three participating EFTA States.

Role Description

The Authority is recruiting an Officer to join its
Competition and State Aid Directorate (CSA).
Additional qualified candidates will also be consid-
ered for vacancies foreseen in the Directorate over
the next 12-18 months.  

CSA, a multi-disciplinary team comprising both
eco no mists and lawyers, enforces the competition
and state aid rules of the EEA Agreement. These
rules largely mirror the competition rules in the EU,
both with regard to antitrust and state aid control.
In the field of competition, the bigger share of CSA’s
work is focused on cases of abuse of dominance. In
state aid, CSA’s portfolio is broad and diverse. 

The successful candidate will be assigned respon-
sibility for assessing state aid and/or competition
cases. Tasks include examination of complaints
and notifications, drafting of decisions, and legal 
opinions on the effects of state aid and/or anti-
competitive market behaviour. 

We are looking for well qualified lawyers with exten-
sive experience within the field of competition and/
or state aid law. Ideally the successful candidate will
have worked with competition and/or state aid mat-
ters within an EU institution, a national competition
authority, a national administration or an interna-
tional organisation. Knowledge of the language, legal
system, economy and national administration of one
of the EEA EFTA States would be an advantage. 

JOB REFERENCE 14A/2017

Deadline for applications:
29 October 2017  

Start date:
March 2018 (or earlier)  
*This recruitment will be carried out in
accordance with the Policy & Procedure on
Recruitment, Appointment, Renewal and
Prolongation which will be adopted in due course.

Competition & State Aid Officers 

For full details of this position and to apply please visit: https://jobs.eftasurv.int

www.intellecta.is

Sölustjóri hjúkrunarvöru - spennandi tækifæri fyrir
hjúkrunarfræðing
Sölustjóri hjúkrunarvöru - spennandi tækifæri fyrir
hjúkrunarfræðing
Sölustjóri hjúkrunarvöru - spennandi tækifæri fyrir

Óskum eftir að komast í samband við háskólamenntaðan hjúkrunarfræðing fyrir einn af okkar  

viðskiptavinum. Starfið felst meðal annars í sölu á hjúkrunarvörum, markaðssetningu og ábyrgð á 

mikilvægum samskiptum í rekstri. Við leitum að aðila sem hefur reynslu innan heilbrigðisgeirans, hefur 

glögga sýn á rekstur og er drifinn af því að ná árangri. Í boði eru mjög góð kjör fyrir réttan aðila.

Sjá nánar á www.intellecta.is

Forstjóri Framkvæmdasýslu ríkisins
Hlutverk Framkvæmdasýslu ríkisins er að 
vera leiðandi á sviði opinberra framkvæmda 
með það að markmiði að bæta verklag og 
auka skilvirkni, hagkvæmni og gæði við 
framkvæmdir ríkisins.

Framkvæmdasýslan veitir ráðuneytum og 
ríkisstofnunum ráðgjöf um byggingatæknileg 
málefni og undirbúning framkvæmda á 
vegum ríkisins.

Hún fer með yfirstjórn verklegra framkvæmda, 
sbr. lög nr. 84/2001, um skipan opinberra 
framkvæmda og reglugerðar nr. 715/2001, 
um skipulag opinberra framkvæmda.

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

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511-1225. 
Umsóknarfrestur er til og með 23. október 2017. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá 
og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Öllum umsóknum 
verður svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin um skipan í embættið.

Menntunar- og hæfniskröfur:Starfssvið:

•	Ábyrgð	á	daglegum	rekstri	og	starfsemi	
stofnunarinnar

•	Stefnumótun	og	áætlanagerð
•	Samskipti	við	stjórnvöld	og	hagsmunaaðila
•	Stjórnun	mannauðs
•	Erlend	samskipti

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

Laust	er	til	umsóknar	embætti	forstjóra	Framkvæmdasýslu	ríkisins.	Um	er	að	ræða	fjölbreytt	
og	krefjandi	starf	fyrir	stjórnanda	með	góða	samskiptahæfni,	frumkvæði,	sjálfstæði	og	
viðeigandi	faglegan	bakgrunn.

•	Haldgóð	reynsla	af	stjórnun	
•	Háskólapróf	á	meistarastigi	eða	samsvarandi	sem				
nýtist	í	starfi	er	skilyrði

•	Fagleg	þekking	og	reynsla	af	verklegum	framkvæmdum
•	Reynsla	af	stefnumótunarvinnu	og	breytingastjórnun
•	Þekking	á	opinberri	stjórnsýslu	er	æskileg
•	Leiðtogahæfileikar	og	geta	til	að	hvetja	aðra	til	árangurs
•	Framúrskarandi	samskiptahæfni	og	uppbyggilegt	viðmót
•	Frumkvæði	og	metnaður	til	að	sýna	árangur	og	kraftur	
til	að	hrinda	verkum	í	framkvæmd

•	Hæfni	til	tjáningar	í	ræðu	og	riti	á	íslensku	og	ensku

Launakjör	eru	samkvæmt	ákvörðun	kjararáðs	þar	til	breyting	laga	tekur	gildi	um	áramót	(sbr.	39.gr.laga	nr.
70/1996).	Fjármála-	og	efnahagsráðherra	skipar	í	embættið	til	fimm	ára	í	senn.	

Tæknimaður
Multivac ehf selur og þjónustar Multivac pökkunarvélar 
ásamt því að vera sölu og þjónustuaðili hjá mörgum leiðandi 
vélaframleiðendum í matvælaiðnaði sem eru í samstarfi við 
Multivac á heimsvísu. 

Við leitum að sérhæfðum tæknimanni, helst með menntun í 
rafvirkjun, vélfræði eða sambærilegum iðnaði. Umsækjandi 
þarf helst að hafa 2-4 ára starfsreynslu í rafvirkjun og/eða 
viðhaldsvinnu við framleiðsluvélar. 

Viðkomandi þarf að vera metnaðarfullur og lausnamiðaður 
með góða þjónustulund. 

Starfið felur í sér mikil samskipti við viðskiptavini og vinnu á 
vettvangi. Þjónustan er talsvert sérhæfð og í upphafi er unnið 
í nánu samstarfi við aðra starfsmenn félagsins, bæði hér 
heima og erlendis. Viðkomandi þarf að vera tilbúin að ferðast 
því starfsþjálfun fer að hluta til fram erlendis.

Í boði er starf hjá metnaðarfullu alþjóðlegu fyrirtæki í stöðugri 
framþróun. 

Áhugasamir sendið starfsumsókn og ferilskrá á  
magnus.sigurdsson@is.multivac.com

Atvinnuauglýsingar job.visir.is
Sölufulltrúar

Hrannar Helgason, hrannar@365.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson, vip@365.is 512 5426



Sölufulltrúi
Würth á Íslandi óskar eftir að ráða drífandi og metnaðarfullan sölufulltrúa til starfa
í Reykjavík.Würth samanstendur af rúmlega 400 fyrirtækjum í 84 löndum.Þar starfa
yfir 70.000 manns. Þjónusta okkar byggist á heimsóknum til viðskiptavina sem eru
skipulagðar á viku til mánaðar fresti. Í hverri heimsókn einbeitum við okkur að
heildarlausn fyrir hvern viðskiptavinahóp auk þess að fara yfir helstu söluvörur.
Við vinnum undir merkjum “fagfólk velur Würth”
Starfssvið:
Heimsóknir til viðskiptavina
Sala á rekstrarvörum og verkfærum til viðskiptavina 
Frágangur pantana

Við bjóðum:
Árangurstengd laun
Bifreið til afnota,farsíma og
tölvutengingu heima.
Góðan starfsanda
Fjölskylduvænt fyrirtæki

Menntun og hæfniskröfur:
Iðnmenntun kostur
Þekking á vörum Würth kostur
Reynsla af sölustörfum er skilyrði
Vilji og metnaður til að ná árangri
Sjálfstæði í vinnubrögðum

Umsjón með starfsumsóknum hefur Róbert H. Hnífsdal Halldórsson sölu og markaðsstjóri, 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að senda umsóknir í tölvupósti á 
robert@wurth.is með ferilskrá og mynd  -  Umsóknarfrestur er til 13. október 2017.

Hvetjum konur sem karla til að sækja um starfið

Leikskóli Seltjarnarness
 • Leikskólakennari, fullt starf.
 • Leikskólaleiðbeinandi, fullt starf.

Grunnskóli Seltjarnarness 
 • Þroskaþjálfi eða starfsmaður með aðra   
  uppeldisfræðimenntun, fullt starf í skóla 
  og frístundaheimili.
 • Stuðningsfulltrúar, fullt starf og hlutastörf.

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

Umsóknarfrestur er til 15. október 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

 Starfsmenn í framleiðslu
Fyrirtækin SagaMedica og 
KeyNatura hafa hafið formlegt 
samstarf sín á milli. Fyrirtækin 
starfa bæði á sviði framleiðslu og 
sölu náttúruvara úr íslenskum 
hráefnum til heilsubótar. 
Ávinningur samstarfsins 
mun felast í samnýtingu á 
þverfaglegri þekkingu á sviði 
rannsókna, framleiðslu og 
sóknarfærum á innlendum og 
erlenda markaði. Markmiðið er 
jafnframt að ýta enn frekar undir 
nýsköpun með samþættum 
vinnuferlum og nútímalegri 
framleiðslutækni. Aukin 
meðbyr og tækifæri beggja 
fyrirtækjanna felast í �ölbreyttri 
sérhæfingu og reynslu 
starfsmanna.

•
•
•
•
•

Umsóknarfrestur

15. október

KeyNatura og Saga Medica óska eftir að ráða kraftmikla og áhugasama einstaklinga til starfa. Um framtíðarstörf er að ræða. 
Viðkomandi aðilar verða að geta hafið störf sem fyrst.

 Capacent — leiðir til árangurs

Menntunar- og hæfniskröfur:
Menntun á sviði matvælaiðnaðar.
Reynsla af sambærilegum verkefnum.
Snyrtimennska, jákvæðni og áhugasemi í starfi.
Sveigjanleiki í starfi og lausnamiðuð hugsun.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Tækni- og/eða iðnmenntun.
Reynsla af vélbúnaði og ra�erfum.
Reynsla af sambærilegum verkefnum.
Snyrtimennska, jákvæðni og áhugasemi í starfi.
Sveigjanleiki í starfi og lausnamiðuð hugsun.

•
•
•
•

Upplýsingar og umsókn

capacent.is/s/5786
Upplýsingar og umsókn

capacent.is/s/5787

STARFSMAÐUR Í FRAMLEIÐSLU
Helstu viðfangsefni: 
Framleiðsla á vörum fyrirtækjanna. Vinna við skilvindu, 
þurrkun og pökkun á matvælum o.fl.

STARFSMAÐUR Á TÆKNISVIÐI FRAMLEIÐSLU
Helstu viðfangsefni: 
Vinna við viðhald og uppsetningu á tækjum og búnaði tengdum 
ræktun á þörungum og vinnslubúnaði í matvælaframleiðslu.
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Verkefnastjóri menningarmála  
Akureyri er stærsti bær landsins 
utan höfuðborgarsvæðisins og 
eru íbúar um 18.500. Akureyri 
er mikill menningar- og 
skólabær. Bærinn er miðstöð 
athafnalífs og þjónustu fyrir allt 
Norðurland og iðar af mannlífi  
allan ársins hring. Fyrir utan 
hið eiginlega bæjarland 
Akureyrar við botn Eyja�arðar 
eru eyjarnar Grímsey og 
Hrísey hluti sveitarfélagsins. 
Bæjarstjórn leggur áherslu á 
að veita íbúum bæjarfélagsins 
góða þjónustu á öllum sviðum 
og hlúa þannig að samfélagi 
sem er gott til búsetu. 

 

capacent.is/s/5785 

Háskólapróf sem nýtist í starfi.
Þekking og reynsla af menningarmálum er nauðsynleg.
Haldgóð reynsla af skipulagningu menningarviðburða.
Reynsla af notkun samfélagsmiðla í starfi.
Skipulagshæfileikar, sjálfstæði og frumkvæði. 
Góð almenn tölvukunnátta.
Góð íslenskukunnátta ásamt einu erlendu tungumáli.
Hæfileiki til tjáningar í ræðu og riti.
Lipurð í mannlegum samskiptum.
Gerð er krafa um vammleysi og gott orðspor.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

23. október 

Eftirfylgni með menningarstefnu Akureyrarbæjar.
Stuðla að samvinnu á milli menningarstofnana, einstaklinga 
og aðila í menningarlífinu.
Umsjón með styrkumsóknum til Menningarsjóðs Akureyrar 
og starfslaunum listamanna.
Umsjón með Akureyrarvöku, Listasumri og Jónsmessuhátíð.
Samskipti við grasrótina í menningu og viðburðum.
Þátttaka í markaðssetningu.
Kynning og upplýsingagjöf um menningarstarf á Akureyri.

Akureyrarstofa auglýsir starf verkefnastjóra menningarmála. Um er að ræða �ölbreytt og kre�andi starf fyrir einstakling 
sem hefur brennandi áhuga á menningarmálum. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Starfið heyrir undir 
deildarstjóra Akureyrarstofu sem er heimahöfn atvinnu-, ferða-, menningar-,  kynningar- og markaðsmála hjá Akureyrarbæ. 
Á Akureyrarstofu fer fram �ölbreytt og öflug teymisvinna sem miðar að því að efla Akureyri sem vel þekktan og 
eftirsóknarverðan búsetukost og áfangastað gesta, jafnt innlendra sem erlendra. 

Stöðvarstjóri 
Eldsneytisbirgðastöðvarinnar 
á Keflavíkurflugvelli

Capacent — leiðir til árangurs

EAK er fyrirtæki sem 
tekur á móti, geymir og 
afgreiðir flugvélaeldsneyti 
á Keflavíkurflugvelli fyrir 
olíufélögin. Starfsstöð er á 
Keflavíkurflugvelli en þar 
starfa á vegum fyrirtækisins 
60 starfsmenn. Fyrirtækið 
er í ört vaxandi umhverfi 
þar sem mikill hraði ríkir. 
Verklagsreglur á svæðinu 
eru alþjóðlegar og fylgja því 
alþjóðlegum viðmiðum fyrir 
eldsneytisafgreiðslu á flugvélar.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/5784 

Hæfniskröfur
Nám í vélfræði, verkfræði, tæknifræði eða sambærilegt. 
Reynsla af rekstri vélbúnaðar æskileg. 
Reynsla af verkstjórn.
Góð tölvukunnátta. 
Góð færni í ensku í töluðu og rituðu máli. 
Framúrskarandi samskipta- og samstarfshæfni.
Skipulagshæfni og gagnrýnin hugsun.
Öryggis- og gæðavitund mikilvæg. 
Geta til að vinna undir álagi. 
Hreint sakavottorð nauðsynlegt.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•
•

Umsóknarfrestur

22. október 

Starfssvið
Dagleg verkstjórn og umsjón með rekstri stöðvarinnar.
Móttaka, varðveisla, a�ending og birgðauppgjör eldsneytis.
Umsjón með reglubundnum prófunum og nauðsynlegum 
rannsóknum á eldsneytinu.
Umsjón með eldsneytisafgreiðslukerfi í flughlaði og 
viðeigandi tækjabúnaði stöðvarinnar.
Umsjón með mannvirkjum og öðrum eignum stöðvarinnar 
ásamt minniháttar viðhaldi.
Samskipti við innri og ytri úttektaraðila.
Eftirfylgni með lokun frávika.
Vinna og samskipti við aðila vegna stækkunar 
birgðarstöðvarinnar.

EAK óskar eftir að ráða stöðvarstjóra með menntun á sviði vélfræði, verkfræði eða tæknifræði. Leitað er að reglufylgnum 
einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og á gott með að aðlagast breytingum. Viðkomandi þarf að vera sveigjanlegur 
og víðsýnn. Gott væri ef viðkomandi gæti hafið störf fljótlega.

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

www.capacent.is

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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VERKSVIÐ/TÆKNI
• Ljósleiðarar
• Bylgjukerfi (DWDM)
• Ethernet/IP
• MPLS & SDH
• Þróun þjónustu

HÆFNISKRÖFUR
• Menntun sem nýtist í starfi
• Þekking á IP og Internet tækni
• Enskukunnátta
• Þjónustulipurð og frumkvæði 

Viltu vinna við fjarskipti?
Spennandi starf hjá tæknideild Farice

Smáratorg 3, 14. hæð - 201 Kópavogur - www.farice.is

Tæknideild Farice leitar að starfsmanni til að sinna rekstri og þróun fjarskipta-
kerfa sinna. Starfið er fjölbreytt og býður upp á alhliða reynslu. Starfsmaður 
mun fá þá þjálfun sem nauðsynleg er.

Farice á og rekur tvo sæstrengi til útlanda og sinnir 
þar af leiðandi nánast allri gagnaumferð Íslands við 
útlönd. Viðskiptavinir Farice eru fjarskiptafélög og 
viðskiptavinir gagnavera, sem er sívaxandi þáttur í 
starfseminni. Farice býður Internet þjónustu, almenna 
gagnaflutingsþjónustu og rekur eigin kerfi til þess.

Nánari upplýsingar veitir Örn Jónsson í síma 
857-1900. Umsóknir sendist á starf@farice.is
Umsóknarfrestur er til 20. október 2017. 

THG arkitektar ehf. leitar eftir arkitekt til almennra 
arkitektastarfa á sviði húsa- og skipulagsgerðar. 
Viðkomandi þarf að hafa nokkurra ára starfsreynslu 
á ofangreindu sviði. 
Verkefni fyrirtækisins eru fjölbreytt hönnunar- og 
ráðgjafastörf fyrir einstaklinga, fasteignafélög, 
sjálfseignarstofnanir og opinbera aðila.

Æskilegt er að umsækjendur séu hugmyndaríkir, 
hafi frumkvæði og metnað til að takast á við  
krefjandi verkefni, einir eða í samvinnu við aðra. 
Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum. 
Viðkomandi þarf að hafa þekkingu á öllum helstu 
hönnunarforritum, þar með talið Revit.

Umsóknum fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt 
afriti af prófskírteinum.
Umsóknir verður farið með sem trúnaðarmál.
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.
Öllum fyrirspurnum verður svarað. 

Vinsamlegast sendið umsóknir til ella@thg.is fyrir 
16. október 2017.

www.thg.is

ARKITEKT

Helstu verkefni:
• Yfirumsjón verkefna
• Tilboðs- og samningagerð
• Skýrslu- og áætlanagerð
• Utanumhald gæðakerfis
• Eftirfylgni verka og lokaúttekta

Hæfniskröfur:
• Menntun sem kemur til greina: iðnmenntun, 

tæknimenntun og/eða verkfræði
• Víðtæk reynsla af verkefnastjórn
• Reynsla úr byggingargeiranum skilyrði
• Reynsla af tilboðs- og samningagerð
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Góð íslenskukunnátta skilyrði

Upplýsingar veitir:

Rannveig J. Haraldsdóttir 
rannveig@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 15. október nk. 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Fyrirtækið er bæði í nýbyggingum og breytingum á eldra húsnæði.

Rótgróið verktakafyrirtæki óskar 
eftir að ráða verkefnastjóra

Verkstjóri/Smiðir

Upplýsingar veitir:

Rannveig J. Haraldsdóttir 
rannveig@hagvangur.is

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Þarfaþing hf. óskar eftir að ráða verkstjóra/smiði til framtíðarstarfa.

Verkstjóri þarf að hafa víðtæka reynslu af verkstjórn 
í byggingariðnaði. Mjög fjölbreytt verkefni í gangi og 
góð verkefnastaða.

Þarfaþing hf. er 25 ára gamalt verktakafyrirtæki sem er bæði í 
nýbyggingum, viðhaldi og breytingum á eldra húsnæði. 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 15. október nk. 
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Marel is an international technology company with about 5,100 employees, 600 of which are located in Iceland. Marel is the 
leading global provider of advanced processing systems and services to the Poultry, Meat and Fish industries. We place a rich 
emphasis on innovation and advancement in everything we do. That is why we want to employ strong people that are driven 
by new challenges every day. We o�er a great working environment, e�ective training, �exible work hours, a fantastic canteen, 
facilities for exercise and good employee morale.

Marel is looking for a specialist in corporate communications. This position contributes and manages a variety of communications 
projects aimed at Marel employees, local communities, the media and other relevant stakeholders. Further, the communications 
specialist will work with and report to the Corporate Director of Investor Relations and Communications. The employee will play a 
key role in developing and supporting internal communications activities to build unity and promote information sharing within 
and outside of Marel.

Main tasks 
• Work with the corporate communications team on a variety of  
 communications projects
• Create content to be used in internal and external communications 
• Support the implementation of a strategic internal communications  
 policy and practices
• Support the Corporate Director of Investor Relations and  
 Communications on di�erent projects and initiatives 

Job requirements
• University degree in journalism, public relations, English,  
 communications or other relevant disciplines
• Excellent skills in written and spoken English – bilingual capability  
 preferred
• Marel seeks an ambitious, independent, result driven candidate that  
 enjoys taking on new tasks and responsibilities
• The ideal candidate is �exible, able to multitask, manage multiple  
 projects and meet deadlines

CORPORATE COMMUNICATIONS SPECIALIST

For more information, please contact Audbjorg Olafsdottir, Corporate Director of Investor Relations and Communications, audbjorg.olafsdottir@marel.com, tel. +354 853 8626. 
Please submit your application no later than October 15, 2017. Applications are accepted through the Marel website, marel.is/jobs. 

Samskiptastjóri

Starfssvið
• Almannatengsl, fjölmiðlasamskipti 

og vöktun
• Samfélagsmiðlun
• Umsjón með heimasíðu (Moya)  

og innraneti (Podio)
• Kynningar- og útgáfumál s.s.  

vefrit og tímarit
• Frétta- og greinaskrif
• Viðburðir, fundir, ráðstefnur  

og málþing

Hæfniskröfur
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af skrifum og miðlun upplýsinga
• Reynsla af samskiptum við fjölmiðla
• Mjög góð íslenskukunnátta og ritfærni
• Kunnátta í ensku og einu Norðurlandamáli er kostur
• Góð tölvukunnátta og færni í tæknimálum
• Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Rík samskiptafærni, sveigjanleiki og þjónustulund

Upplýsingar veita:

Inga S. Arnardóttir 
inga@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 22. október nk. 

Fatlað fólk og/eða fólk með skerta starfsgetu er 
sérstaklega hvatt til að sækja um. Möguleiki er 
að ráða tvo einstaklinga í starfið og skiptist þá 
starfshlutfallið eftir samkomulagi.

Umsókn skal fylgja ferilskrá og kynningarbréf 
þar sem fram komi rökstuðningur fyrir hæfni 
viðkomandi í starfið.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Öryrkjabandalag Íslands auglýsir eftir öflugum samskiptastjóra með brennandi áhuga á mannréttinda- og 
samfélagsmálum. Starfsaðstaða samskiptastjóra er í nýju, aðgengilegu og fallegu húsnæði í Sigtúni 42, Reykjavík.

Öryrkjabandalag Íslands (ÖBÍ) er hagsmuna- og mannréttindasamtök fatlaðs fólks, öryrkja, einstaklinga með langvinna sjúkdóma 
og aðstandenda þeirra. Aðildarfélög bandalagsins eru 41 talsins. Hlutverk ÖBÍ er að vinna að samfélagslegu réttlæti, bættum 
lífsgæðum og kjörum auk þess að vera stefnumótandi í réttindamálum hagsmunahópsins. Öflun og miðlun þekkingar er 
mikilvægur þáttur í starfseminni. Þá tekur ÖBÍ þátt í erlendu samstarfi. Nánari upplýsingar er að finna á obi.is.

Gyða Kristjánsdóttir, 
gyda@hagvangur.is
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RÁÐGJAFI
Innleiðing samvinnulausna (Collaboration Solutions)

RÁÐUM EHF • Vegmúla 2, 108 Reykjavík • Sími 519 6770 • radum@radum.is

OZIO ehf. óskar eftir að ráða starfsmann til að vinna að þróun og innleiðingu samvinnulausna sem fyrirtækið býður upp á.

Um er að ræða ráðgjöf, greiningu verkferla, vöruþróun, innleiðingar og þróun nýrra lausna í samvinnu við viðskiptavini.

Leitað er að starfsmanni sem hefur brennandi áhuga á að finna leiðir til að leysa hlutina á skilvirkan og árangursríkan hátt.
Þekking og reynsla af Office 365 og SharePoint er mikill kostur. Viðkomandi þarf að hafa áhuga og löngun til að vinna í teymi
að þróunarmálum, hafa jákvæða og góða framkomu og mikla samskiptafærni.

OZIO ehf. er nýtt fyrirtæki 
byggt á grunni reynslumikilla 
einstaklinga í ráðgjöf og þróun 
upplýsingatæknilausna og er til 
húsa í Ármúla 4-6 í Reykjavík.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Agla Sigr. Björnsdóttir, agla@radum.is.
Sótt er um starfið á heimasíðu Ráðum www.radum.is. Umsóknarfrestur er til og með 15. október nk.

SPENNANDI STARF Í ALÞJÓÐLEGU UMHVERFI

 Umsóknarfrestur er til og með 17. október 2017. Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is.
 Nánari upplýsingar veita Inga S. Arnardóttir, inga@hagvangur.is og Sverrir Briem, sverrir@hagvangur.is.

Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál. Hreint sakavottorð er skilyrði fyrir ráðningu hjá Eimskip. 

starfs- og ábyrgðarsvið:
� Stefnumótun og þróun á sviði upplýsingatækni 
� Yfirumsjón og stýring verkefna
� Ábyrgð á samningum við birgja og samstarfsaðila
� Dagleg stjórnun upplýsingatæknideildar

menntunar- og hæfniskröfur:
� Háskólamenntun á sviði verkfræði, tölvunarfræði eða tengdum greinum 
� Mjög gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti
� Samningatækni og hæfni í mannlegum samskiptum
� Stjórnunarreynsla  
� Skipulagshæfileikar, frumkvæði og metnaður
� Þekking og reynsla af rekstri upplýsingatæknikerfa 

Eimskip leitar að öflugum stjórnanda til að leiða þróun og rekstur upplýsingatækni félagsins. Upplýsingatækni er mikilvægur þáttur í framþróun og stefnu félagsins og framundan eru 
margþætt og spennandi verkefni sem styðja m.a. við aukna sjálfvirkni og skilvirkni verkferla.  Um er að ræða alþjóðlegt starfsumhverfi þar sem verkefni upplýsingatækni eru unnin 
þvert á samstæðuna og snerta skrifstofur og dótturfélög Eimskips um allan heim. 

Eimskip er leiðandi flutningafyrirtæki á Norður-Atlantshafi með tengingar við alþjóðlega markaði og sérhæfingu í flutningsmiðlun um allan heim, með þá framtíðarsýn að vera 
framúrskarandi í flutningalausnum og þjónustu. Eimskip var stofnað árið 1914 og er með hlutabréf sín skráð á Nasdaq Iceland. Félagið rekur 63 starfsstöðvar í 20 löndum í ¨órum 
heimsálfum, er með 22 skip í rekstri og hefur á að skipa um 1.790 starfsmönnum.

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.
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Okkur vantar fólk

Advania er alhliða þjónustufyrirtæki í upplýsingatækni og svara lausnir fyrirtækisins þörfum 
tugþúsunda viðskiptavina í atvinnulífinu. Advania er �ölskylduvænn vinnustaður og er vinnutíminn 
sveigjanlegur. Ef þú leitar að spennandi verkefnum, góðu vinnuumhverfi og hressum vinnufélögum,
þá finnur þú það hjá okkur. Við viljum nefnilega vera besti vinnustaður landsins!

Þekkingarstjóri 
Utanumhald fræðsluþjálfunar, mat á 
fræðsluþörf og umsjón með námskeiðum 
innan rekstrarlausna. Umsjón með skjölun
og samræmingu ferla innan sviðsins.

Við leitum að metnaðarfullum og drífandi einstaklingum sem hafa brennandi 
áhuga á upplýsingatækni og eru með þjónustulundina í lagi. Verkefnin 
framundan eru �ölmörg og tækifærin spennandi.

Verkefnastjóri
Vegna aukinna verkefna leitum við að 
verkefnastjóra í hýsingar- og rekstrarhóp á 
rekstrarlausnasviði. Viðkomandi þarf að hafa 
tæknilega reynslu og þekkingu úr 
upplýsingatæknigeiranum. 

Forritari í .Net 
Við óskum e�ir að bæta við okkur .NET forritara
sem mun starfa á hugbúnaðarlausnasviði 
Advania. Viðkomandi mun starfa við almenna 
hugbúnaðarþróun í Visual Studio .NET, 
þá sérstaklega bakendaforritun.

Tæknistjóri lykilviðskiptavina 
Vegna aukinna verkefna viljum við breikka 
hóp tæknistjóra lykilviðskiptavina. 
Við leitum að aðila með mikla reynslu af 
upplýsingatækni. Viðkomandi mun bera 
ábyrgð á tækniráðgjöf til lykilviðskiptavina.

Forritari á veflausnasviði 
Við óskum e�ir að bæta við okkur  
hugbúnaðarsérfræðingum til að taka þá� í 
spennandi verkefnum á sviði vefforritunar.

Forritari í samþæ�ingu og ferlavinnu 
Leitum að forritara til að starfa við hugbúnaðar- 
þróun í samþæ�ingarumhverfum á borð við
webMethods og TIBCO. Viðkomandi mun einnig 
vinna á sviði viðskiptaferlastjórnunar (BPM), 
Process Automation, Robotics og Big Data.

Salesforce sérfræðingur 
Við viljum �ölga í hópi hugbúnaðarsérfræðinga 
sem starfa við ráðgjöf og/eða forritun í Sales-
force. Viðkomandi mun vinna við aðlögun, 
ráðgjöf og hugbúnaðarþróun í Salesforce 
umhverfinu og Force.com. Æskilegt er að 
umsækjandinn hafi reynslu á þessu sviði
eða þekkingu sem nýtist. 

Tekið er á móti umsóknum á advania.is/atvinna
Einnig geta áhugasamir sent inn almenna umsókn.
Nánari upplýsingar: radningar@advania.is / 440 9000. 



Íshella 10 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100

Uppsetning 
og viðhald á

iðnaðarhurðum
Óskum eftir að ráða öflugan starfsmann við 
uppsetningu og viðhald á iðnaðarhurðum.

 Viðkomandi þarf að vera handlaginn, 
vandvirkur, með ríka þjónustulund 

og geta unnið sjálfstætt.

 Talað og lesið íslensku og hafa bílpróf.

 Umsóknir sendist á
 joi@hedinshurdir.is

Ræstingarstjóri
óskast til starfa.
Hrafnista í Reykjavík leitar að metnaðarfullum 
ræstingarstjóra. Starfs- og ábyrgðarsvið ræstingarstjóra 
er að hafa faglega, stjórnunarlega og rekstrarlega 
ábyrgð á daglegum rekstri á deildinni. Hann sér um að 
framfylgja stefnu og markmiðum Hrafnistu í starfsemi 
sem og í þeirri þjónustu sem boðin er.  
Um er að ræða 100% starfshlutfall. 

Viðbótar hæfniskröfur:
• Góðir samskiptahæfileikar og jákvætt viðmót
• Sveigjanleiki og sjálfstæð vinnubrögð
• Frumkvæði og metnaður í starfi
• Tölvukunnátta
• Góð íslenskukunnátta

Þekking, reynsla, frumkvæði og ánægja starfsmanna 
Hrafnistuheimilanna tryggir gæði þeirrar þjónustu sem 
veitt er. Störfin hjá Hrafnistu eru fjölbreytt og 
skemmtileg. Umsækjendur þurfa að hafa ríka 
samskipta- og samstarfshæfni og hafa gaman af því að 
umgangast eldra fólk. Við hlökkum til að vinna með þér!

Sótt er um starfið á www.fastradningar.is
Umsóknarfrestur er til 18. október. 

Nánari upplýsingar eru veittar hjá;  
Sigrúnu Stefánsdóttur í síma 664-9400, einnig á 
netfanginu sigrun.stefansdottir@hrafnista.is

HRAFNISTA REYKJAVÍK   

 

Reykjavík    Hafnar�örður 
Kópavogur    Reykjanesbær    Garðabær

HRAFNISTA
I 

I I

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

Framkvæmdaráðgjöf
Verkefnisstjórnun, húsagerð, eðlisfræði bygginga, 
hönnunarstjórn, áætlanagerð og framkvæmdaeftirlit.

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

Burðarvirkjahönnun
Hönnun burðarvirkja, áætlanagerð og önnur ráðgjöf 
á sviði húsbygginga og mannvirkjagerðar

Rafkerfahönnun
Hönnun rafkerfa og lýsingar ásamt þátttöku 
í framkvæmdaeftirliti. 

Hönnun lagna- og loftræsikerfa
Hönnun lagna- og loftræsikerfa, ásamt þátttöku 
í framkvæmdaeftirliti.

Þetta er ekki 
atriði úr nýjustu
Stjörnustríðsmyndinni 
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Kaplahrauni 20, 220 Hafnarfirði, sími 517 1414

Nordex óskar eftir starfsmanni við sölu og ráðgjöf Nordex óskar eftir starfsmanni við sölu og ráðgjöf 
á byggingavörum. Umsækjandi þarf að hafa almenna á byggingavörum. Umsækjandi þarf að hafa almenna 
þekkingu á byggingavörum, þekking á gluggum þekkingu á byggingavörum, þekking á gluggum 
og hurðum er kostur.og hurðum er kostur.

Æskilegir eiginleikarÆskilegir eiginleikar
• Almenn þekking á byggingariðnaði• Almenn þekking á byggingariðnaði
• Almenn tölvuþekking• Almenn tölvuþekking
• Enskukunnátta• Enskukunnátta
• Ökuskírteini• Ökuskírteini

SÖLURÁÐGJAFI

Nordex ehf. er nýlegt fyrirtæki sem byggir á gömlum grunni. Starfsmenn félagsins hafa áratuga reynslu í sölu og þjónustu 
við byggingafyrirtæki. Við bjóðum eingöngu hágæða vörur á mjög hagstæðu verði og leggjum áherslu á vandaða þjónustu. 
Nordex selur álglugga og hurðir frá traustum framleiðanda ásamt tengdum vörum. Nordex erum í örum vexti og því er 
hér kjörið tækifæri til að þróa sig í starfi. Nordex hefur aðsetur að Kaplahrauni 20 í Hafnarfirði. Starfið hentar báðum 
kynjum og er vinnutími sveigjanlegur. Um er að ræða fullt starf og æskilegt að viðkomandi geti byrjað sem fyrst. 
Frekari uppýsingar veitir Búi Guðmundsson sölustjóri í síma  764 7564. Umsóknir sendast á bui@nordex.is
Umsóknarfrestur er til 22. október 2017. 

Við leitum að reyndum og söludrifnum ofurleiðtoga til að 
stýra VIP fyrirtækjaþjónustu Nova á vit nýrra ævintýra.

Nova er stærsta farsímafyrirtæki á Íslandi með 34,8% markaðshlutdeild í maí 
2017 skv. Póst- og arskiptastofnun. Nova á og rekur eigið 4G/3G+ farsíma- og 
netkerfi á landsvísu og með reikisamningum um allan heim. VIP fyrirtækja-
þjónusta Nova býður Analog og ISDN fastlínuþjónustu, PRI stofntengingar til 
stærri fyrirtækja ásamt SIP fastlínuþjónustu.

Nova er skemmtilegur og sveigjanlegur vinnustaður þar sem mikið er lagt upp 
úr sjálfstæðum vinnubrögðum og góðum starfsanda. Við hlaupum hratt og 
leggjum gríðarlega áherslu á sterka liðsheild. Ert þú stjórnandinn sem hjálpar 
okkur að ná skrefinu lengra?

Áhugasamir sæki um á nova.is fyrir 16. október.
Allar nánari upplýsingar veitir Margrét Tryggvadóttir margret@nova.is

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri
Þjónustuver 519 1919  |  www.nova.is 

skemmtistaðurStærsti

í heimi!

VIP á stærsta
skemmtistað 
í heimi!

2017

YFIRMAÐUR FYRIRTÆKJAÞJÓNUSTU

Yfirmaður fyrirtækjaþjónustu Nova ber ábyrgð á söluárangri 
og ánægju VIP viðskiptavina, fer fyrir sterku teymi sölu- og 
viðskiptafulltrúa, skipuleggur, leiðir og þróar sölu og þjónustu 
til fyrirtækja.
 
Við leitum að metnaðarfullum aðila með ástríðu fyrir árangri 
í skemmtilegum verkefnum og ódrepandi áhuga á sölu- 
og þjónustumálum. Leiðtogahæfileikar, tæknikunnátta og 
framúrskarandi geta til að tjá sig í ræðu og riti skipta öllu. 
Við erum ekkert að grínast þegar við tölum um ofurleiðtoga.
 
Við gerum kröfu um menntun á háskólastigi, reynslu af stjórnun 
sölu- og þjónustu við fyrirtæki (B2B), tækniþekkingu og reynslu 
af þátttöku í vöruþróun. Yfirmaður fyrirtækjaþjónustu Nova situr 
í framkvæmdastjórn fyrirtækisins.

Sæktu
um fyrir

16. október
á nova.is
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Starfið felur í sér:
 › umsjón og ábyrgð á rekstri útibúsins
 › ráðgjöf um sölu trygginga og umsýslu tjóna
 › viðhald og uppbyggingu viðskiptatengsla 

á svæðinu
 › að tryggja framúrskarandi þjónustu

Við leitum að einstaklingi:
 › með reynslu og hæfileika á sviði stjórnunar
 › sem er framsýnn, skipulagður og sýnir 

frumkvæði
 › sem þekkir svæðið, hefur reynslu af 

þjónustu þar og býr yfir ríkri þjónustulund
 › með háskólamenntun og/eða iðnmenntun 

sem nýtist í starfi

Sjóvá sjova.is440 2000

Sjóvá starfrækir öflugt þjónustunet í 11 
útibúum ásamt umboðs- og þjónustuaðilum 
um allt land. Höfuðstöðvar Sjóvár eru í 
Kringlunni 5 í Reykjavík.

Nánari upplýsingar veitir María Guðmundsdóttir,  
forstöðumaður útibúa á Sölu- og ráðgjafasviði  
í síma 440 2000.

Umsóknarfrestur er til og með 16. október.  
Sótt er um á www.sjova.is/starfsumsóknir.

Útibússtjóri  
á Selfossi 

Við leitum að öflugum stjórnanda til að leiða útibú okkar á Selfossi. 
Viðkomandi þarf að búa yfir frumkvæði og hafa leiðtogahæfileika. 
Um er að ræða spennandi starf þar sem unnið er í kraftmiklu teymi fólks. 

Sölumaður óskast  
- hlutastarf

Innflutningsfyrirtæki með snyrtivörur, barnavörur 
o.fl. óskar eftir jákvæðum og metnaðarfullum 

sölumanni til framtíðarstarfa.

Starfið felst í:
• Kynningu og söla á vörum okkar. 
• Eflingu núverandi viðskiptasambanda og öflun nýrra.
• Framsetning vara í verslunum.

Hæfniskröfur:
• Búa yfir góðri þjónustulund, jákvæðni og hæfni  
 í mannlegum samskiptu.
• Metnaðarfullur, hafa góða skipulagshæfni og geta 
 unnið sjálfstætt.
• Góð kunnátta í íslensku og ensku.
• Almenn tölvukunnátta og bílpróf nauðsyn.
• Reynsla af sölustörfum er kostur.

Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist fyrir 15.10.2017 á 
box@frett.is merkt ,,Sölumaður-hlutastarf“

SKRIFSTOFUSTARF
Hugverkaskrifstofa (vörumerki/einkaleyfi) á höfuðborgar-
svæðinu auglýsir hér með eftir ritara/aðstoðarmanneskju í 
fjölbreytt skrifstofustarf sem fyrst.
Vinnutími er frá kl 9:00 – 17:00 virka daga.

Gerðar eru kröfur um eftirfarandi:
•	 Stúdentspróf	eða	sambærileg	menntun
•	 Reynsla	af	skrifstofustörfum
•	 Reynsla	af	bréfaskrifum	á	ensku
•	Mjög	góð	íslenskukunnátta
•	Mjög	góð	enskukunnátta
•	 Færni	í	Word,	Excel	&	Outlook	ásamt	almennri	tölvukunnáttu
•	 Nákvæm	vinnubrögð	og	færni	í	mannlegum	samskiptum.

Umsókn	ásamt	ferilskrá	berist	til	hugverkIP@gmail.com	merkt	
„HUGVERK“ í síðasta lagi 15. október 2017.
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HÚSGAGNAHÖLLIN 
Reykjavík auglýsir eftir 

sölufulltrúum í 
 hlutastörf um helgar

■ Ef þú er eldri en 20 ára,

■ með brennandi áhuga á hús-
gögnum, smávöru og hönnun,  

■ finnur þig vel í sölumennsku  
og afgreiðslustörfum,

■ ert góð/ur í mannlegum  
samskiptum,

■ stundvís og heiðarleg/ur,

■ vilt vinna á líflegum og  
skemmtilegum vinnustað. 

Sendu þá umsókn á netfangið 
vinna@husgagnahollin.is

Starfsferilskrá og meðmæli  
eru æskileg fylgigögn.

Reykjavík  I  Bíldshöfða 20  I  www.husgagnahollin.is

VERKEFNASTJÓRI
Vegna vaxandi umsvifa leitar Tulipop að drífandi 
og skipulögðum eintaklingi í starf verkefnastjóra.

Starfslýsing

• Umsjón með fjölbreyttum verkefnum 
   á sviði viðskiptaþróunar erlendis
• Greiningarvinna og upplýsingaöflun 
   um erlenda markaði
• Textagerð og kynningarefni á ensku
• Almenn störf fyrir framkvæmdastjóra

Hæfniskröfur

• Háskólagráða t.d. á sviði viðskiptafræði
• Geta til að setja sig hratt inn í 
   fjölbreytt viðfangsefni og færni í að setja
   upplýsingar fram á skýran hátt
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, metnaður og sköpunargáfa
• Mjög góð færni í íslensku og ensku

Umsóknir skal senda á job@tulipop.com 
fyrir 18. október n.k. 

Tulipop er vaxandi hönnunarfyrirtæki sem þróar 
og framleiðir breiða línu af gjafavörum fyrir börn 
á öllum aldri sem seldar eru víða um heim. Tulipop 
vinnur auk þess með alþjóðlegum framleiðendum 
sem keypt hafa réttinn að framleiðslu á vörum með 
Tulipop heiminum. Nýverið setti Tulipop í loftið sína 
fyrstu teiknimyndaseríu. Tulipop er með starfsstöðvar 
í Reykjavík og New York og hjá fyrirtækinu starfar 
öflugur hópur sérfræðinga. 

Tulipop ehf.  |  Fiskislóð 31, 101 Rvk  |  Sími 519 6999  |  www.tulipop.is

v

Býr mátturinn í þér?

Síminn leitar að öflugum leiðtoga til að stýra sölu á fyrirtækjamarkaði

Menntun og reynsla: 

• Háskólapróf sem nýtist í starfi

• Þekking á íslensku viðskiptalífi 

• Víðtæk reynsla af stjórnun

Persónueinkenni:

• Leiðtogahæfileikar

• Frumkvæði, drifkraftur og metnaður

• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð

• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Síminn leitar að stjórnanda með reynslu af 
fyrirtækjamarkaði. Viðkomandi þarf að búa 
yfir framúrskarandi samskiptahæfileikum 
og hafa brennandi áhuga á sölu og þjónustu. 
Starfsmenn fyrirtækjasölu eru 45 talsins 
og staðan heyrir undir sölusvið Símans. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. október. Fyrirspurnum skal beint til Ástu Þorsteinsdóttur á netfangið astath@siminn.is. Aðeins er tekið við umsóknum í gegnum siminn.is/storf.

Í anda jafnréttisstefnu Símans hvetjum við konur jafnt sem karla til að sækja um.
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Við leitum að málmiðnaðarmönnum, 
okkur vantar bæði faglærða og ófaglærða menn. 

Starfið felst í fjölbreyttri nýsmíði og uppsetningum. 
Sjá heimasíðu fyrirtækisins www.jso.is

Áhersla er lögð á frumkvæði, áreiðanleika, létta lund og 
þjónustulipurð auk sjálfstæðra vinnubragða 

og samstarfshæfni. Íslensku kunnátta er skilyrði. 

Umsóknir sendast á jso@jso.is

Sjá heimasíðu fyrirtækisins www.jso.is
Áhersla er lögð á frumkvæði, áreiðanleika, létta lund og 

þjónustulipurð auk sjálfstæðra vinnubragða 
og samstarfshæfni. Íslensku kunnátta er skilyrði. 

Umsóknir sendast á jso@jso.is

Verkefnastjóri

Skrifstofa þjónustu og reksturs

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

Skrifstofa þjónustu og reksturs auglýsir nýtt starf verkefnastjóra þjónustustefnu. 

Skrifstofa þjónustu og reksturs hefur yfirumsjón með og annast samræmingu á þjónustu borgarinnar, sérstaklega rafrænni 
þjónustu, þjónustu í framlínu og upplýsingatæknimálum borgarinnar. Skrifstofan heldur einnig utan um og samstillir verkefni 
sem snúa að snjallborginni Reykjavík. Skrifstofu þjónustu og reksturs skipa fjórar deildir: þjónustudeild, skjaladeild,  
upplýsingatæknideild og rafræn þjónustumiðstöð.

Laun er samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar veitir Halldór Nikulás Lárusson deildarstjóri, í síma 411 1111 eða í gegnum tölvupóstfangið  
halldor.nikulas.larusson@reykjavik.is
Umsóknarfrestur er til 24. október nk. Umsóknir ásamt fylgiskjölum skulu berast í gegnum vef Reykjavíkurborgar  
www.reykjavik.is

Helstu verkefni:
•	 Dagleg verkstjórnun innleiðingarteymis þjónustustefnu 

Reykjavíkur 
•	 Umsjón með kynningu þjónustustefnu Reykjavíkur þvert 

á borgarstarfsemi
•	 Innleiðing gæða- og þjónustumælinga vegna  

þjónustuveitingar Reykjavíkur
•	 Innleiðing hugmyndafræði notendamiðaðrar hönnunar 

(Design thinking)
•	 Þátttaka í þróun og skipulagningu þjónustuveitingar 

Reykjavíkur
•	 Stefnumótun og áætlanagerð
•	 Samráð og samskipti við stjórnendur og starfsmenn 

sviða/skrifstofa borgarinnar vegna þjónustuveitingar 
•	 Þátttaka í samstarfshópum 

Menntunar-  og hæfniskröfur:
•	 Háskólagráða sem nýtist í starfi 
•	 Framhaldsgráða á háskólastigi er kostur
•	 Reynsla af verkefnastjórnun 
•	 Reynsla af innleiðingarferlum er kostur
•	 Þekking á þjónustuveitingu er kostur
•	 Góð tölvukunnátta
•	 Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
•	 Mjög góð íslensku- og enskukunnátta
•	 Hæfni í mannlegum samskiptum

 

 Hafnargata 44, 710 Seyðisfjörður
sfk@sfk.is | www.seydisfjordur.is

Yfirhafnarvörður og verndarfulltrúi 
Seyðisfjarðarhafnar

Seyðisfjarðarhöfn auglýsir eftir yfirhafnarverði sem jafnframt er 
verndarfulltrúi hafnarinnar frá og með 23. október 2017. Um er 
að ræða 100% stöðu en vinnutíma eftir vaktakerfi. Í starfinu felst 
umsjón með daglegri starfsemi og þjónustu hafnarinnar. Móttaka 
skipa og báta sem til hafnarinnar leita, stjórn umferðar um 
höfnina, ákvörðun legustaða og eftirlit með skipum við bryggjur.  
Ábyrgð á öryggismálum hafnarinnar og tilheyrandi búnaði. Að sjá 
um umgengni og þrif hafnarsvæða, mannvirkja og starfstöðva. 
Ber ábyrgð á framkvæmd hafnar- og siglingaverndaráætlunar 
hafnarinnar og sér um að starfsemi hafnarinnar samræmist henni. 
Að sjá um vigtun sjávarafla og skráningu hans í aflakerfi Fiskist-
ofu. Reikningsgerð og aðrar skráningar viðkomandi starfsemi 
hafnarinnar. Sér um mönnun hafnarinnar og verkstjórn þeirra 
sem koma til starfa á höfninni við almenna hafnarvörslu eða vern-
darstörf. Vinnur að viðhaldi í samvinnu við bæjarverkstjóra.

Leitað er eftir  einstaklingi með mikinn metnað og  áhuga á að 
takast á við fjölbreytt, og krefjandi starf í líflegu umhverfi.

Menntunar og hæfiskröfur: 
• Hafnsöguréttindi og 30 tonna skipstjórnarréttindi(pungapróf) 

og eða vélstjórnarréttindi eru æskileg.
• Gerð er krafa um stúdentspróf, iðnmenntun eða aðra menntun 

sem nýtist í starfinu.
• Gerð er krafa um góða alhliða tölvukunnáttu s.s. excel, word og 

æskilegt að viðkomandi kunni að nota navision skráningarkerfi.
• Gerð er krafa um góða kunnáttu í ensku, æskileg góð kunnátta 

í einu norðurlandamáli, og þýsku.
• Æskileg er að umsækjendur hafi réttindi til að vera verndarfull-

trúi hafnar. (Port Facility Security Officer).
• Þarf að hafa réttindi til að sjá um vigtun afla.
• Góðir leiðtogahæfileikar, frumkvæði, skipulagshæfni og sjálf-

stæði í vinnubrögðum.
• Góð þjónustulund og mikil færni í mannlegum samskiptum.
• Reynsla af stjórnunarstörfum, gerð fjárhagsáætlana, annarra 

áætlana og rekstri.
• Gerð er krafa um snyrtimennsku og góða framkomu.

Umsóknarfrestur er til kl. 14:00 17. október 2017.

Umsóknum ásamt ferilskrá. skal skilað á skrifstofu kaupstaðarins 
eða rafrænt á netfangið sfk@sfk.is. á eyðublöðum sem þar fást. 
Umsókn skal fylgja greinargóð skýrsla um störf og menntun, 
ábendingar um umsagnaraðila og greinargerð um hugmyndir 
umsækjanda um starfið og hvernig hann sér það þróast undir 
sinni stjórn. Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum 
tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands Íslenskra sve-
itarfélaga fyrir hönd Seyðisfjarðarkaupstaðar og viðkomandi 
stéttarfélags.Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um 
stöðuna. 
Nánari upplýsingar veitir hafnarstjóri í síma 4702300,  
netfang vilhjalmur@sfk.is. 

Móttökuritari 
Læknasetrið óskað eftir að ráða móttökuritara í

hlutastarf.  Vinnutími er virka daga kl. 13:00-18:00.
Þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknir óskast sendar á solrun@setrid.is.
Upplýsingar í síma 535 7777.

Læknasetrið
Þönglabakka 1 og 6

109 Reykjavík

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



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

Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæma
óska eftir að ráða starfsmann á véla-
verkstæði.

Viðkomandi þarf að vera liðtækur í viðgerðum
smávéla og stærri tækja og kunna góð skil á
raf- og logsuðu.

Umsókn um starfið skal skila á netfangið:
kari@kirkjugardar.is fyrir 28. október
næstkomandi.

Nánari upplýsingar veitir Kári Aðalsteinsson
í síma 620-4745 eða kari@kirkjugardar.is

Upplýsingar um Kirkjugarðana
má nálgast á netinu:
www.kirkjugardar.is

Vélvirki -
maður vanur vélaviðgerðum

Kynningar- og markaðsstjóri 
hjá Menningarfélagi Akureyrar
Helstu verkefni:
•  Umsjón með öllu kynningar- og markaðsefni MAk.
•  Vinna og framkvæma áætlun vegna kynningar- og 

markaðsmála í samstarfi við sviðsstjóra.
•  Skipuleggja heimsóknir skóla, leikskóla og annarra hópa.
•  Umsjón með heimasíðu og samfélagsmiðlum.
•  Viðburðastjórn stærri og minni verkefna. 

Menntunar og hæfniskröfur:
•  Sérfræðiþekking og reynsla á sviði markaðsmála, þ.m.t.  

á samfélagsmiðlum.
•  Menntun sem hæfir starfinu.
•  Þekking og reynsla af verkefnastjórnun.
•  Brennandi áhugi á menningarlífi.
•  Frumkvæði, mjög góð íslenskukunnátta og sjálfstæði í 

vinnubrögðum.
•  Lipurð í mannlegum samskiptum.

Menningarfélag Akureyrar  |  Strandgötu 12  |  Akureyri  |  450 1000  |  mak.is

Í HOFI

Í SAMKOMUHÚSINU

Í HOFI

Í SAMKOMUHÚSINU

Í HOFI

Í SAMKOMUHÚSINU

Í HOFI

Í SAMKOMUHÚSINU

MAk býður upp á fjölbreyttan starfsvettvang 
þar sem kraftar þínir fá að njóta sín.  
Þú kæmir til með að vinna með hæfileikaríku 
fólki allstaðar að af landinu og móta framtíð 
félags sem á sér djúpar rætur í hefð og sögu 
klassískrar tónlistar og leiklistar.

Til að sækja um þarft þú að senda ferilskrá 
ásamt umsóknarbréfi á umsokn@mak.is, 
umsóknarfrestur er til og með 22. október 2017. 

Leikfélag Akureyrar, Sinfóníuhljómsveit 
Norðurlands og Menningarhúsið Hof mynda 
Menningarfélag Akureyrar. 

www.ruv.is

rúv starfar í almannaþágu og hefur það  
hlutverk að vekja, virkja og e�a. Ö�ugt og 
samhent starfsfólk RÚV skoðar samfélagið  
með gagnrýnum hætti, segir mikilvægar  
sögur og þróar nýjar leiðir til miðlunar.

Fréttamaður
Fréttastofa
Fréttastofa RÚV leitar að fréttamanni í 100% 
starf á vöktum. Star�ð felur í sér í að a�a frétta, 
vinna þær og miðla þeim í útvarpi, sjónvarpi og á 
rúv.is. Við leitum að metnaðarfullu og sjálfstæðu 
fólki með �ölbreyttan bakgrunn, sem á auðvelt 
með að vinna í hópi, hefur góða framsögn og er 
vel ritfært.  

Umsóknarfrestur er til og með 22. október 2017. 

Upplýsingar um star�ð og skil umsókna er að 
�nna á www.ruv.is/laus-storf.

Við hvetjum konur jafnt sem karla og fólk af 
ólíkum uppruna til að sækja um star�ð.

ÍSLAND • NOREGUR • SVÍÞJÓÐ • FRAKKLAND • PÓLLAND • TYRKLAND

Umsóknarfrestur
22. október  2017

Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál

Nánari upplýsingar
412 6000 eða job@efla.is

Orkusvið EFLU

Byggingarverkfræðingur

Hjá EFLU vinnur öflugt teymi við ráðgjafarþjónustu fyrir flutningsfyrirtæki raforku. 

Teymið kemur að hönnun háspennulína og alhliða ráðgjöf því tengdu fyrir flest 

raforkuflutningsfyrirtæki Norðurlandanna ásamt því að sinna ráðgjöf til annarra landa.

EFLA leitar að byggingarverkfræðingi eða tæknifræðingi með þekkingu á burðarþols-

hönnun. Starfið mun felast í hönnun háspennulína á Íslandi og erlendis, ásamt �ölbreyttum 

verkefnum því tengdu. Nánari upplýsingar um starfið gefur Steinþór Gíslason fagstjóri 

(steinthor.gislason@efla.is, sími 412-6200).

Vegna aukinna umsvifa óskar EFLA eftir að ráða í starf á orkusviði. 

Umsókn, með upplýsingum um menntun og starfsreynslu, skal berast rafrænt í gegnum 
vefsíðu EFLU, http://www.efla.is/um-eflu/laus-storf, fyrir 22. október næstkomandi.   
Öllum umsóknum verður svarað. 

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um. 

EFLA er alhliða verkfræði- og ráðgjafarfyrirtæki sem starfar á öllum helstu sviðum 
verkfræði og tækni. EFLA býður upp á a�ragðs starfsumhverfi, áhugaverðan 
starfsvettvang í alþjóðlegu umhverfi og sterka liðsheild yfir 300 samhentra 
starfsmanna.

• M.Sc. eða B.Sc. gráða í byggingarverkfræði  

 eða tæknifræði

• Góð almenn tölvukunnátta

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

• Gott vald á íslensku og ensku, Norðurlanda- 

 mál er kostur

• Þjónustulipurð og færni í mannlegum 

 samskiptum
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Við auglýsum eftir kraftmiklum og leiðandi einstak-
lingum til starfa í okkar góða starfsmannahóp!

Tæknilegur stjórnandi  
rafmagnsdeildar

Starfið
•	 Daglegur	rekstur	og	fagleg	stjórnun	rafmagnsdeildar	

Frumherja	hf.
•	 Skoðanir	á	neysluveitum,	raforkuvirkjum	og	öryggis-	

stjórnunarkerfum	rafveitna	og	rafverktaka
•	 Yfirferð	raflagnauppdrátta	í	samræmi	við	lög	um	mannvirki	

og	byggingarreglugerð.
•	 Gæðastýring	deildarinnar	í	samræmi	við	faggildingar-		

staðalinn	ISO	17020	og	aðlögun	að	verklagsreglum	
stjórnvalda.

Hæfniskröfur
•	 Rafmagnsverk-	eða	tæknifræðingur	af	sterkstraumssviði	

auk	tveggja	ára	reynslu	við	störf	sem	lúta	að	hönnun	og/
eða	vinnu	við	háspennuvirki.

•	 Sveinspróf	í	rafvirkjun	er	kostur.
•	 Reynsla	af	skoðunum	neysluveitna	og	raforkuvirkja	er	

kostur.	
•	 Löggilding	hönnuðar	er	kostur.

Skoðunarmaður rafmagns á 
sterkstraumssviði

Starfið
•	 Skoðanir	á	neysluveitum,	raforkuvirkjum	og		

öryggisstjórnunarkerfum	rafverktaka

Hæfniskröfur
•	 Rafvirkjameistari	eða	rafiðnfræðingur	af	sterkstraumssviði	

með	a.m.k.	tveggja	ára	reynslu	að	loknu	sveinsprófi.
•	 Reynsla	af	skoðunum	neysluveitna	og	raforkuvirkja	er	

kostur.

Umsóknir

Umsóknir	berist	Frumherja	hf	fyrir	22. október 2017 til		
Kristínu	Erlu	Einarsdóttur,	sviðsstjóra	Mannvirkja-	og	veitusviðs,	
(kristine@frumherji.is)	sem	einnig	veitir	frekari	upplýsingar	um	
starfið	í	síma	570	9271.

Öllum	umsóknum	verður	svarað	og	þær	meðhöndlaðar	sem	
trúnaðarmál.

Frumherji hf. var stofnað árið 1997 og er starfsemi fyrirtækisins í alhliða 
þjónustu á sviði ýmiskonar faggiltra og ófaggiltra skoðana og prófana 
ásamt annarri starfsemi. Rafmagnsdeild heyrir undir Mannvirkja- og 
veitusvið Frumherja ásamt byggingadeild og prófunarstofu. Hjá Frum-
herja starfa um 100 manns á sex mismunandi fagsviðum á um 30 stöðum 
á landinu og eru flest öll starfssvið fyrirtækisins rekin samkvæmt 
viðurkenndum gæðastöðlum. 

Frumherji hf.  |  Þarabakka 3  |  109 Reykjavík  |  www.frumherji.is

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

Hjúkrunarfræðingur á  
hjartasviði

Laus er til umsóknar 60% staða hjúkrunarfræðings á hjartasviði  
frá og með 1. nóvember 2017 eða eftir nánara samkomulagi.

Gerð er krafa um íslenskt hjúkrunarleyfi og þarf viðkomandi að búa 
yfir þekkingu á hjartasjúkdómum og meðferð þeirra ásamt ríkri 
hæfni í mannlegum samskiptum og sjálfstæðis í starfi.

Laun byggja á kjarasamningi  Félags íslenskra hjúkrunar- 
fræðinga  og fjármálaráðherra auk stofnanasamnings Félags 
íslenskra hjúkrunarfræðinga og Reykjalundar.

Upplýsingar um starfið gefa Þórunn Guðmundsdóttir, hjúkrunar- 
stjóri hjartasviðs í síma 585-2100 thorunng@reykjalundur.is og  
Lára M. Sigurðardóttir, framkvæmdastjóra hjúkrunar í síma  
585-2129 laras@reykjalundur.is  

Umsóknarfrestur er til 22. október 2017.

Umsóknarform og upplýsingar um Reykjalund má finna á heima-
síðunni  www.reykjalundur.is

Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegum teymum þar sem áhersla  
er lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun og heildræna sýn. 

Sölufulltrúi
Würth á Íslandi óskar eftir að ráða drífandi og metnaðarfullan sölufulltrúa til starfa
í Reykjavík.Würth samanstendur af rúmlega 400 fyrirtækjum í 84 löndum.Þar starfa
yfir 70.000 manns. Þjónusta okkar byggist á heimsóknum til viðskiptavina sem eru
skipulagðar á viku til mánaðar fresti. Í hverri heimsókn einbeitum við okkur að
heildarlausn fyrir hvern viðskiptavinahóp auk þess að fara yfir helstu söluvörur.
Við vinnum undir merkjum “fagfólk velur Würth”
Starfssvið:
Heimsóknir til viðskiptavina
Sala á rekstrarvörum og verkfærum til viðskiptavina 
Frágangur pantana

Við bjóðum:
Árangurstengd laun
Bifreið til afnota,farsíma og
tölvutengingu heima.
Góðan starfsanda
Fjölskylduvænt fyrirtæki

Menntun og hæfniskröfur:
Iðnmenntun kostur
Þekking á vörum Würth kostur
Reynsla af sölustörfum er skilyrði
Vilji og metnaður til að ná árangri
Sjálfstæði í vinnubrögðum

Umsjón með starfsumsóknum hefur Róbert H. Hnífsdal Halldórsson sölu og markaðsstjóri, 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að senda umsóknir í tölvupósti á 
robert@wurth.is með ferilskrá og mynd  -  Umsóknarfrestur er til 13. október 2017.

Hvetjum konur sem karla til að sækja um starfið

Sérfræðingar í     
           ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 

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

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

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

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

Við bjóðum uppá:
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Aðstoðarleikskólastjóri í Austurkór    

· Deildarstjóri á Læk    

· Deildarstjóri í Austurkór    

· Leikskólakennari á Arnarsmára    

· Leikskólakennari á Efstahjalla    

· Leikskólakennari á Marbakka       

· Leikskólakennari á Núp    

· Leikskólakennari eða starfsmaður á Læk    

· Leikskólakennari í Austurkór    

· Leikskólakennari í Fífusölum 

· Leikskólakennari/Þroskaþjálfi á Kópastein    

· Leikskólasérkennari á Kópahvol    

· Leikskólasérkennari í Austurkór    

· Sérkennari-þroskaþjálfi á Baug    

· Starfsmaður á Núp    

· Starfsmaður í sérkennslu á Læk    

· Starfsmaður óskast í Dvöl    

· Þroskaþjálfi í Fífusali 

Skólar

· Frístundaleiðbeinendur í Kársnesskóla    

· Frístundaleiðbeinendur í Kópavogsskóla

· Frístundaleiðbeinendur í Lindaskóla    

· Frístundaleiðbeinendur í Smáraskóla    

· Frístundaleiðbeinendur í Vatnsendaskóla    

· Kennari á yngsta stig í Vatnsendaskóla     

 Velferðarsvið

· Starfsmenn á heimili fyrir fatlað fólk    

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

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Kennari í efnafræði/líffræði Menntaskólinn á Akureyri Akureyri 201710/1598
Kennari í íslensku Menntaskólinn á Akureyri Akureyri 201710/1597
Rannsóknarstaða Þjóðminjasafn Íslands Reykjavík 201710/1596
Sérfr. í úrvinnslu og prófagerð Menntamálastofnun Reykjavík 201710/1595
Sálfræðingur Barnaverndarstofa, Stuðlar Reykjavík 201710/1594
Tæknimaður Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201710/1593
Reikningshald Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201710/1592
Iðjuþjálfi/sjúkraþjálfari Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201710/1591
Almennur læknir Heilsugæslan Grafarvogi Reykjavík 201710/1590
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Mjódd Reykjavík 201710/1589
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Sólvangi Hafnarfjörður 201710/1588
Sjúkraliði Landspítali, öldrunarlækningadeild Reykjavík 201710/1587
Gæðastjóri Landspítali, lyflækningasvið Reykjavík 201710/1586
Deildarlæknir Landspítali, svefndeild Reykjavík 201710/1585
Sérfræðilæknir Landspítali, svefndeild Reykjavík 201710/1584
Sérfræðilæknir í myndgreiningu Landspítali, röntgendeild Reykjavík 201710/1583
Yfirlæknir Heilbrigðisstofnun Vesturlands Stykkishólmur 201710/1582
Sjúkraþjálfari Heilbrigðisstofnun Vesturlands Stykkishólmur 201710/1581
Lektor í ferðamálafræðum Háskólinn á Hólum Sauðárkrókur 201710/1580
Forstjóri Framkvæmdasýsla ríkisins Reykjavík 201710/1579
Eftirlitsdýralæknir Matvælastofnun Selfoss 201710/1578
Fagsviðsstjóri skeldýraeftirlits Matvælastofnun Selfoss 201710/1577
Eftirlitsdýralæknir Matvælastofnun Reykjavík 201710/1576
Hjúkrunardeildarstjóri Heilbrigisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201710/1575
Hjúkrunarfr./skólaheilsugæsla Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Grindavík 201710/1574
Sérfræðingur í lyflækningum Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201710/1573
Félagsráðgjafi Landspítali, kvenna- og barnasvið Reykjavík 201710/1572
Yfirlæknir Landspítali, innkirtla-/efnaskiptalækn. Reykjavík 201710/1571
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður Landspítali, hjarta-/æðaþræðingastofa Reykjavík 201710/1570
Sjúkraliði Landspítali, bæklunarskurðdeild Reykjavík 201710/1569
Deildarlæknir Landspítali, augnlækningar Reykjavík 201710/1568
Verkefnisstjóri Háskóli Íslands, vísinda-/nýsk.svið Reykjavík 201710/1567
Heilsugæslulæknir Heilsugæslan Mosfellsumdæmi Mosfellsbær 201710/1566
Kennari í rafiðngreinum Fjölbrautaskóli Suðurnesja Reykjanesbær 201710/1565
Kennari í tæknigreinum Verkmenntaskólinn á Akureyri Akureyri 201710/1564
Sérfræðilæknir Landspítali, nýrnalækningar Reykjavík 201710/1563
Deildarlæknir Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201710/1562
Sérfræðingur í hjúkrun Landspítali, lyflækningasvið Reykjavík 201710/1561
Sjúkraliðar Landspítali, lungnadeild Reykjavík 201710/1560
Sérfræðingur í hjúkrun Landspítali, lyflækningasvið Reykjavík 201710/1559
Lífefna-/lífeinda-/lyfja-/líffræðingur Landspítali, rannsóknakjarni Reykjavík 201710/1558
Sjúkraliði Landspítali, hjúkrunard. Vífilsstöðum Garðabær 201710/1557
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, hjúkrunard. Vífilsstöðum Garðabær 201710/1556
Aðstoðardeildarstjóri Landspítali, öldrunard. Vífilsstöðum Garðabær 201710/1555
Starfsmenn við aðhlynningu Landspítali, Vífilsstaðir Garðabær 201710/1554
Tollverðir Tollstjóri Rvk/Kef 201710/1553
Starf á sviði loftslagsmála Umhverfisstofnun Reykjavík 201709/1552
Móttöku og skrifstofustarf Veðurstofa Íslands Reykjavík 201709/1551
Sérfræðingur í reikningshaldi Veðurstofa Íslands Reykjavík 201709/1550
Sérfræðingur í mælarekstri Veðurstofa Íslands Reykjavík 201709/1549

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

Hjúkrunarfræðingar óskast á Hamra 
hjúkrunarheimili í Mosfellsbæ

Hjúkrunarfræðingar óskast á Hamra hjúkrunarheimili,  
Langatanga 2a, Mosfellsbæ.  Um er að ræða fastar 
næturvaktir og einnig almenna vaktavinnu. 

Umsóknafrestur er til 1. nóvember nk. 

Hæfniskröfur: 
•	 Íslenskt	starfsleyfi.	
•	 Góð	samskiptahæfni,	jákvæðni	og	sveigjanleiki.	

Nánari upplýsingar veita:
Fríða	Pálmadóttir	deildarstjóri	í	síma	860	7980	og	Guðný	 
H.	Guðmundsdóttir	framkvæmdastjóri	hjúkrunar	í	síma	 
522 5700.

Umsóknir má einnig senda rafrænt á: 
frida@eir.is	og	gudny@eir.is	
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FORVAL 
Byggingafélag Námsmanna óskar eftir umsóknum verktaka til að taka þátt í alútboði á 
byggingu 100 námsmannaíbúða við Stakkahlíð í  Reykjavík. Valdir verða 4-5 verktakar til 
þátttöku í alútboðinu.   

Forvalsgögn verða afhent rafrænt á vef THG arkitekta frá og með n.k. mánudag 9.október. 
Beiðni um aðgang að forvalsgögnum veitir Samúel Guðmundsson samuel@thg.is   

Umsóknum skal skila inn til THG arkitekta ehf, Faxafeni 9, 108 Reykjavík eigi síðar en 
24.október 2017 kl:14:00.  

 

 

FORVAL 
Byggingafélag Námsmanna óskar eftir umsóknum  
verktaka til að taka þátt í alútboði á byggingu 100 náms-
mannaíbúða við Stakkahlíð í  Reykjavík. Valdir verða  
4-5 verktakar til þátttöku í alútboðinu.   

Forvalsgögn verða afhent rafrænt á vef THG arkitekta frá 
og með n.k. mánudag 9.október. Beiðni um aðgang að for-
valsgögnum veitir Samúel Guðmundsson samuel@thg.is   

Umsóknum skal skila inn til THG arkitekta ehf, Faxafeni 
9, 108 Reykjavík eigi síðar en 24.október 2017 kl:14:00.

Laust er til umsóknar starf sálfræðings  
hjá Fangelsismálastofnun ríkisins.

Sálfræðingur

Laust er til umsóknar starf sálfræðings hjá Fangelsismálastofn- 
un. Fangelsismálastofnun er ríkisstofnun og heyrir viðkomandi 
sálfræðingur undir meðferðarsvið. Gert er ráð fyrir að viðkomandi  
hefji störf 1.desember nk. eða eftir frekara samkomulagi. 
Störf sálfræðinga hjá Fangelsismálastofnun eru tvennskonar, 
annarsvegar klínísk þjónusta og hinsvegar réttarsálfræðileg 
þjónusta. 

Helstu verkefni og ábyrgð
Meðal verkefna sálfræðings eru:

• Einstaklings- og hópameðferð
• Framkvæmd áhættumats og úrvinnsla
• Sálfræðilegar greiningar
• Bráðaþjónusta, s.s. sjálfsvígshætta 
• Ráðgjöf við starfsfólk og almenn teymisvinna
• Þátttaka í almennri stefnumótun 

Persónulegir eiginleikar
• Lögð er áhersla á persónulega eiginleika, svo sem góða 
 samstarfshæfni og jákvæð viðhorf til skjólstæðinga.

Hæfnikröfur
• Réttindi til að starfa sem sálfræðingur
• Þekking, reynsla og áhugi á sviði réttarsálfræði er æskileg.
• Reynsla af greiningu og meðferð einstaklinga með geðraskanir 

æskileg. 
• Þekking og færni í hugrænni atferlismeðferð og hvatningar- 

viðtalstækni (motivational interviewing).
• Frumkvæði í starfi og skipulagshæfileikar.
• Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt og í teymi með öðrum.

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og  
efnahagsráðherra og Sálfræðingafélag Íslands hafa gert.
Umsókn fylgi sakavottorð, náms- og starfsferilskrá. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin. 

Fylla skal út umsóknir á heimasíðu fangelsismálastofnunar  
www.fangelsi.is eða www.starfatorg.is Starfshlutfall er 100%.

Umsóknarfrestur er til og með 16.10.2017

Nánari upplýsingar veita
Sólveig Fríða Kjærnested- SolveigFrida@fangelsi.is - 520 5000
Jakob Magnússon- Jakob@fangelsi.is - 520 5000

Dýrahirðir
Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal leitar eftir 

dýrahirði í fullt starf. 

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Ber	ábyrgð	á	velferð	dýra	innan	garðsins	og	framfylgir	

lögum	og	reglum	er	varða	starfsemina.	
•	 Annast	fóðrun,	hirðingu	og	fylgist	með	heilsufari	dýra.
•	 Hefur	eftirlit	með	aðbúnaði	dýra	og	heldur	aðstöðu	

þeirra	hreinni	og	þrifalegri.	
•	 Sinnir	daglegri	dagskrá	tengdri	dýrunum	og	talar	til	

gesta.
•	 Tekur	á	móti	nemum,	sjálfboðaliðum	o.fl.	fræðir	og	

verkstýrir	þeim	sem	koma	til	að	vinna	við	dýrin.
•	 Sér	til	þess	að	aðstaða	gesta	sé	þrifaleg	og	tryggir	

öryggi	þeirra	í	umgengni	við	dýr	garðsins.
•	 Tekur	þátt	í	hugmyndavinnu	og	stefnumótun	garðsins	

ásamt	öðru	starfsfólki.

Hæfniskröfur
•	 Menntun	í	búfræði/	búvísindum	eða	sambærilegt	nám	

sem	nýtist	í	starfi.
•	 Reynsla	af	vinnu	með	dýrum.
•	 Hæfni	í	mannlegum	samskiptum.
•	 Öguð	og	skipulögð	vinnubrögð.
•	 Líkamleg	færni	er	nauðsynleg.

Launakjör	eru	samkvæmt	kjarasamningi	Reykjavíkurborgar	
við	viðkomandi	stéttarfélag.

Áhugasömum	er	bent	á	að	sækja	um	á	heimasíðu	Reyk-
javíkurborgar	reykjavik.is/laus-storf,	en		umsóknafrestur	er	
til	og	með	22.október	2017.

Nánari upplýsingar um starfið veitir  
Tómas	Óskar	Guðjónsson	í	síma		411-5900	eða	í	netfanginu	
tomas.oskar.gudjonsson@reykjavik.is

Aðstoðardeildarstjórar óskast
Lausar eru tvær stöður aðstoðardeildarstjóra á Skjóli

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Ábyrgð á stjórnun, rekstri, starfsmannamálum og mönnun  
 deilda í fjarvervu deildarstjóra 
• Vinnur í samráði við deildarstjóra að framþróun og  
 skipulagningu hjúkrunar.
• Sérstök ábyrgð á tilteknum verkefnum

Hæfniskröfur:
• Íslenskt hjúkrunarleyfi
• Reynsla í öldrunarhjúkrun æskileg 
• Jákvæðni og góð samskiptahæfni

Starfshlutfall 80-100% eða eftir samkomulagi
Umsóknir þurfa að berast fyrir 20. október nk.

Upplýsingar veitir
Guðný H. Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar
Sími 522 5600 gudny@skjol.is 

 HJÚKRUNARHEIMILI          

Hjúkrunarheimili | Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík | Sími. 522 5600.  | www.eir.is

Fjölskylduþjónusta
»    Forstöðumaður - Lækur
»    Liðsmenn

Fræðslu- og frístundaþjónusta
»    Daggæslufulltrúi
»    Verkefnisstj. í PMTO foreldrafærni og SMT skólafærni

Grunnskólar
»    Faggreinakennari í unglingadeild - Víðistaðaskóli
»    Skólaliði í íþrótthús - Setbergsskóli
»    Þroskaþjálfi - Setbergsskóli

Leikskólar
»    Deildarstjóri - Hörðuvellir
»    Leikskólakennari - Arnarberg
»    Leikskólakennari - Hlíðarendi
»    Leikskólakennari - Hörðuvellir
»    Leikskólakennari - Vesturkot
»    Þroskaþjálfi - Hlíðarendi

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

Nánar á hafnar�ordur.is

FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
LAUS STÖRF

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

Hofsstaðaskóli í Garðabæ auglýsir eftir 
umsjónarkennara í teymiskennslu í 
2. bekk vegna forfalla. Staðan er laus nú þegar 
eða eftir samkomulagi. 

Í Hofsstaðaskóla eru um 555 nemendur í 1.-7. 
bekk og þar starfa um 100 starfsmenn.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Að hafa umsjón með námshópi í  
  teymiskennslu
• Að standa vörð um nám og velferð  
  nemenda 
• Að vera í samstarfi við foreldra 
• Að taka þátt í þróun skólastarfsins 

Hæfniskröfur:
• Kennari með leyfisbréf til kennslu í  
  grunnskóla
• Góð samskipta- og skipulagsfærni 
• Áhugi á samvinnu og teymiskennslu 
• Faglegur metnaður og ánægja af  
  starfi með börnum
• Frumkvæði og jákvæðni gagnvart  
  skólaþróun

Umsóknarfrestur er til og með 
21. október 2017. 

Nánari upplýsingar um starfið veita 
Margrét Harðardóttir skólastjóri s. 8208590, 
netfang: margreth@hofsstadaskoli.is 
og Hafdís Bára Kristmundsdóttir 
aðstoðarskólastjóri s. 6171591, 
netfang: hafdis@hofsstadaskoli.is

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

Nánari upplýsingar má finna á vef Garðabæjar
www.gardabaer.is.

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

Umsjónarkennari í 
Hofsstaðaskóla

SKRIFSTOFUSTARF
Hugverkaskrifstofa (vörumerki/einkaleyfi) á höfuðborgar-
svæðinu auglýsir hér með eftir ritara/aðstoðarmanneskju í 
fjölbreytt skrifstofustarf sem fyrst.
Vinnutími er frá kl 9:00 – 17:00 virka daga.

Gerðar eru kröfur um eftirfarandi:
•	 Stúdentspróf	eða	sambærileg	menntun
•	 Reynsla	af	skrifstofustörfum
•	 Reynsla	af	bréfaskrifum	á	ensku
•	Mjög	góð	íslenskukunnátta
•	Mjög	góð	enskukunnátta
•	 Færni	í	Word,	Excel	&	Outlook	ásamt	almennri	tölvukunnáttu
•	 Nákvæm	vinnubrögð	og	færni	í	mannlegum	samskiptum.

Umsókn	ásamt	ferilskrá	berist	til	hugverkIP@gmail.com	merkt	
„HUGVERK“ í síðasta lagi 15. október 2017.
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THG arkitektar ehf. leitar eftir arkitekt til almennra 
arkitektastarfa á sviði húsa- og skipulagsgerðar. 
Viðkomandi þarf að hafa nokkurra ára starfsreynslu 
á ofangreindu sviði. 
Verkefni fyrirtækisins eru fjölbreytt hönnunar- og 
ráðgjafastörf fyrir einstaklinga, fasteignafélög, 
sjálfseignarstofnanir og opinbera aðila.

Æskilegt er að umsækjendur séu hugmyndaríkir, 
hafi frumkvæði og metnað til að takast á við  
krefjandi verkefni, einir eða í samvinnu við aðra. 
Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum. 
Viðkomandi þarf að hafa þekkingu á öllum helstu 
hönnunarforritum, þar með talið Revit.

Umsóknum fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt 
afriti af prófskírteinum.
Umsóknir verður farið með sem trúnaðarmál.
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.
Öllum fyrirspurnum verður svarað. 

Vinsamlegast sendið umsóknir til ella@thg.is fyrir 
16. október 2017.

www.thg.is

ARKITEKT

Sölumaður óskast  
- hlutastarf

Innflutningsfyrirtæki með snyrtivörur, barnavörur 
o.fl. óskar eftir jákvæðum og metnaðarfullum 

sölumanni til framtíðarstarfa.

Starfið felst í:
• Kynningu og söla á vörum okkar. 
• Eflingu núverandi viðskiptasambanda og öflun nýrra.
• Framsetning vara í verslunum.

Hæfniskröfur:
• Búa yfir góðri þjónustulund, jákvæðni og hæfni  
 í mannlegum samskiptu.
• Metnaðarfullur, hafa góða skipulagshæfni og geta 
 unnið sjálfstætt.
• Góð kunnátta í íslensku og ensku.
• Almenn tölvukunnátta og bílpróf nauðsyn.
• Reynsla af sölustörfum er kostur.

Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist fyrir 15.10.2017 á 
box@frett.is merkt ,,Sölumaður-hlutastarf“
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Mannvit óskar eftir að ráða gæðastjóra
Gæðastjóri fer með gæða-, umhverfis- og vinnuverndar- og öryggismál og ber ábyrgð á að viðhalda og þróa 
stjórnunarkerfi fyrirtækisins ásamt úttektum og eftirfylgni. Gæðastjóri heyrir undir forstjóra.

Meðal verkefna gæðastjóra:
• Tryggja öflugt og samþætt gæða-, umhverfis- og vinnuverndar- og öryggisstjórnunarkerfi.
• Fylgja eftir gæða-, umhverfis- og vinnuverndar- og öryggisstefnum.
• Fylgja eftir niðurstöðum úttekta og rýni stjórnenda til að tryggja stöðugt umbótastarf með það að 

leiðarljósi að gera sífellt betur í dag en í gær.
• Stýra uppbyggingu og þróun gæðamála í þéttu samstarfi við stjórnendur og starfsfólk.
• Skipuleggja og hafa umsjón með innri úttektum og úttekt vottunaraðila.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi.
• Reynsla og þekking í rekstri stjórnunarkerfa skv. ISO 9001.                                                                  

Reynsla á ISO 14001 og/eða OHSAS 18001 er kostur.
• Reynsla af verkefnastjórnun er kostur.
• Gott vald á íslensku og ensku í máli og riti.
• Leiðtogahæfni, góð samskiptafærni og jákvætt viðhorf.
• Nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði í starfi og vera fylgin(n) sér.

Við bjóðum upp á:
• Góða starfsaðstöðu í lifandi umhverfi.
• Metnaðarfullt og faglegt vinnuumhverfi.
• Alþjóðleg verkefni.
• Tækifæri til starfsþróunar.

Umsóknarfestur er til og með 16. október n.k.

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

Nánari upplýsingar veita Jóna Björk Sigurjónsdóttir - jona.sigurjonsdottir@capacent.is
og Auður Bjarnadóttir - audur.bjarnadottir@capacent.is hjá Capacent Ráðningum.

Mannvit er eitt stærsta ráðgjafafyrirtæki landsins á sviði verkfræði og tækni. Það er alþjóðlegt 
þekkingarfyrirtæki sem byggir á öflugum mannauði og samfélagslegri ábyrgð. Fyrirtækið er með vottuð 
stjórnkerfi skv. ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001. Viðhorfum til verkefna og viðskiptavina verður best 
lýst með gildum fyrirtækisins: Traust, víðsýni, þekking og gleði.

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

Árangur
í verki



Ræstingarstjóri
óskast til starfa.
Hrafnista í Reykjavík leitar að metnaðarfullum 
ræstingarstjóra. Starfs- og ábyrgðarsvið ræstingarstjóra 
er að hafa faglega, stjórnunarlega og rekstrarlega 
ábyrgð á daglegum rekstri á deildinni. Hann sér um að 
framfylgja stefnu og markmiðum Hrafnistu í starfsemi 
sem og í þeirri þjónustu sem boðin er.  
Um er að ræða 100% starfshlutfall. 

Viðbótar hæfniskröfur:
• Góðir samskiptahæfileikar og jákvætt viðmót
• Sveigjanleiki og sjálfstæð vinnubrögð
• Frumkvæði og metnaður í starfi
• Tölvukunnátta
• Góð íslenskukunnátta

Þekking, reynsla, frumkvæði og ánægja starfsmanna 
Hrafnistuheimilanna tryggir gæði þeirrar þjónustu sem 
veitt er. Störfin hjá Hrafnistu eru fjölbreytt og 
skemmtileg. Umsækjendur þurfa að hafa ríka 
samskipta- og samstarfshæfni og hafa gaman af því að 
umgangast eldra fólk. Við hlökkum til að vinna með þér!

Sótt er um starfið á www.fastradningar.is
Umsóknarfrestur er til 18. október. 

Nánari upplýsingar eru veittar hjá;  
Sigrúnu Stefánsdóttur í síma 664-9400, einnig á 
netfanginu sigrun.stefansdottir@hrafnista.is

HRAFNISTA REYKJAVÍK   

 

Reykjavík    Hafnar�örður 
Kópavogur    Reykjanesbær    Garðabær

HRAFNISTA
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THG arkitektar ehf. leitar eftir arkitekt til almennra 
arkitektastarfa á sviði húsa- og skipulagsgerðar. 
Viðkomandi þarf að hafa nokkurra ára starfsreynslu 
á ofangreindu sviði. 
Verkefni fyrirtækisins eru fjölbreytt hönnunar- og 
ráðgjafastörf fyrir einstaklinga, fasteignafélög, 
sjálfseignarstofnanir og opinbera aðila.

Æskilegt er að umsækjendur séu hugmyndaríkir, 
hafi frumkvæði og metnað til að takast á við  
krefjandi verkefni, einir eða í samvinnu við aðra. 
Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum. 
Viðkomandi þarf að hafa þekkingu á öllum helstu 
hönnunarforritum, þar með talið Revit.

Umsóknum fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt 
afriti af prófskírteinum.
Umsóknir verður farið með sem trúnaðarmál.
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.
Öllum fyrirspurnum verður svarað. 

Vinsamlegast sendið umsóknir til ella@thg.is fyrir 
16. október 2017.

www.thg.is

ARKITEKT

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

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

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

Hafðu samband við okkur og sjáðu 

hvað við getum gert fyrir þig. 

RÁÐNINGAR
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www.hveragerdi.is

Til sölu er íbúðarhús án lóðaréttinda til brottflutnings. Húsið sem er timburhús á 
tveimur hæðum er byggt árið 2003, samtals 197,7m2, og selst í því ástandi sem 
það er í og þar sem það er staðsett núna. Húsið skal fjarlægja af lóðinni eins fljótt 
og kostur er og eigi síðar en 1. mars 2018 eða samkvæmt nánara samkomulagi við 
seljanda. Húsið er staðsett á jörð Friðarstaða ofan við Hveragerðisbæ. 
Við brottflutning ber að fara eftir þeim reglum sem um slíkan flutning gilda. 

Húsið er til sýnis í samráði við Guðmund F. Baldursson, skipulagsfulltrúa, 
á skrifstofutíma í síma 483-4000 eða með tölvupósti á netfangið gfb@hveragerdi.is. 
Væntanlegir bjóðendur eru hvattir til að kynna sér ástand hússins vel.

Tilboð skulu berast Hveragerðisbæ, Breiðumörk 20, 810 Hveragerði, 
fyrir kl. 13 föstudaginn 3. nóvember þar sem tilboð verða opnuð
í viðurvist bjóðenda er þess óska.

Bæjarstjórinn í Hveragerði

Tilboð óskast í timburhús  
án lóðaleiguréttinda til brottflutnings

Auglýsing um sveinspróf

Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum verða haldin í  
desember, janúar, febrúar og mars ef næg þátttaka næst:

Í matreiðslu, framreiðslu, bakaraiðn og kjötiðn  
11.- 15. desember. Umsóknarfrestur er til 1. nóvember.

Í byggingagreinum í desember – janúar.  
Umsóknarfrestur er til 1. nóvember 

Í málmiðngreinum í febrúar - mars.Í málmiðngreinum í febrúar - mars.Í málmiðngreinum í   
Umsóknarfrestur til 15. janúar 2018

Í snyrtifræði í febrúar.  
Umsóknarfrestur er til 15. janúar 2018

Í bifvélavirkjun í febrúar.  
Umsóknarfrestur er til 1. desember.

Í hársnyrtiiðn í mars. Umsóknarfrestur til 15. janúar 2018.

Nánari dagsetningar verða birtar á heimasíðu IÐUNNAR 
fræðsluseturs um leið og þær liggja fyrir 

Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi,  
lífeyrissjóðsyfirlit og burtfararskírteini með einkunnum  
eða staðfestingu skóla á því að nemi muni útskrifast í 
desember 2017.

Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður er mismunandi  
eftir iðngreinum.

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar,  
veffang: www.idan.is og á skrifstofunni.

Vatnagörðum 20, 104 Rvk.| sími: 590 6400 | netfang: idan@idan.is

Kynning á verkefnislýsingum:

Breytingar á Aðalskipulagi Mosfellsbæjar 2011-2030
Mosfellsbær auglýsir hér með til kynningar 3 
verkefnislýsingar skv. 30.gr. skipulagslaga nr. 123/2010: 

Athugasemdum og ábendingum varðandi lýsinguna má skila 
til þjónustuversins eða til undirritaðs og er æskilegt að þær 
berist fyrir lok október 2017. 

7. október 2017,
Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar

olafurm@mos.is 

Frístundasvæði í suðurhluta Mosfellsbæjar:  
Breytingin snýr að yfirlitstöflu nokkurra svæða fyrir 
frístundabyggð í kafla 4.11 í greinargerð aðalskipulags 
Mosfellsbæjar 2011-2030. Einnig er áformað að 
skilgreina svæði 533-F í yfirlitstöflu sem láðist að gera 
í aðalskipulagi Mosfellsbæjar 2011-2030.

Stækkun athafnasvæðis í Flugumýri/Desjamýri:
Breytingin felur í sér stækkun athafnasvæðis 
í Flugumýri/Desjamýri norðan Skarhólabrautar (svæði 
411-A). Skortur er á lóðum fyrir athafnastarfsemi
í sveitarfélaginu og með stækkun athafnasvæðis er
brugðist við eftirspurn eftir athafnalóðum. Áformað er að
stækka athafnasvæði (411-A) til austurs og minnka
íbúðarsvæði (407-íb) sem því nemur.

Stök íbúðarhús í Mosfellsbæ:
Breytingin felur í sér breytingu á skipulagsákvæðum 
stakra íbúðarhúsa á óbyggðum svæðum (Ó) og 
landbúnaðarsvæðum (L) sem sett eru fram í kafla 4.2 
í greinargerð aðalskipulagsins. Breytingin nær aðeins til 
stakra íbúðarhúsa í Mosfellsdal þar sem heimilt verður 
að byggja annað hús til viðbótar því sem fyrir er 
á viðkomandi landareign/lóð

Í verkefnalýsingu kemur lögum samkvæmt fram hvaða 
áherslur sveitarstjórn hefur við skipulagsgerðina og 
upplýsingar um forsendur og fyrirliggjandi stefnu og 
fyrirhugað skipulagsferli, s.s. um kynningu og samráð 
gagnvart íbúum og öðrum hagsmunaaðilum. Þeir sem viðja 
kynna sér málið nánar vinsamlegast hafið samband við 
skipulagsfulltrúa. 

Verkefnalýsing liggur frammi í þjónustuveri Mosfellsbæjar 
á 2. Hæð verholts 2, 270 Mosfellsbæ og á heimasíðu bæjarins
á slóðinni: 

mosfellsbaer.is/skipulagsauglysingar

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing
Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing
Ánægðir viðskiptavinir  

Sérfræðingar í 
ráðningum
Sérfræðingar í 
ráðningum
Sérfræðingar í 

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is



Verðkönnun
Selfossveitur bs. óska eftir tilboðum í uppsetningu og 
rekstur hæghleðslustöðva í Sveitarfélaginu Árborg.  
Óskað er eftir tilboðum í verkefnið eins og því er lýst í 
verðkönnunargögnum.
Um er að ræða uppsetningu og rekstur á fimm hæg-
hleðslustöðvum í Árborg, þrjár verða staðsettar á  
Selfossi, ein á Eyrarbakka og ein á Stokkseyri.   
Stöðvarnar skulu vera tilbúnar til notkunar fyrir 
almenning þann 31. janúar 2018.

Verðkönnunargögn verða afhent á .pdf formi frá og með 
9. október 2017.   
Beiðnir um afhendingu verðkönnunargagna skulu 
sendar á netfangið utbod@arborg.is þar sem fram koma 
upplýsingar um nafn, netfang og símanúmer bjóðanda.  
Nánari upplýsingar gefur Jón Tryggvi Guðmundsson í 
gegnum netfangið jont@arborg.is.  Tilboðum skal skilað 
á netfangið utbod@arborg.is eigi síðar en kl. 11:00 þann 
27. október 2017.

Byggðaþróun   
Styrkir til meistaranema

Byggðastofnun auglýsir styrki til meistaranema sem vinna að 
lokaverkefnum á sviði byggðaþróunar. Kostur er ef verkefnin 
hafa skírskotun til byggðaáætlunar. Til úthlutunar er allt að 
1.000.000 kr. og stefnt er að því að veita fjóra styrki. 

Rafrænt umsóknarform,  verklagsreglur vegna úthlutunar og 
byggðaáætlun 2014-2017 er að finna á vef Byggðastofnunar 
www.byggdastofnun.is.

Í umsókn skal meðal annars koma fram greinargóð lýsing 
á verkefninu, markmiðum þess og hvernig það styður við 
byggðaþróun.

Nánari upplýsingar veitir Sigríður K. Þorgímsdóttir.  
Netfang: sigga@byggdastofnun.is, sími 545 8600 og 869 7203

Umsóknarfrestur er til miðnættis  7. nóvember 2017.

„Hér njótum við hlunninda!“
Þetta er staðhæft í tillögu að svæðisskipulagi Dalabyggð-
ar, Reykhólahrepps og Strandabyggðar sem birt hefur 
verið á verkefnisvefnum www.samtakamattur.is

Í tillögunni er sett fram sameiginleg stefna sveitarfélag-
anna um eflingu atvinnulífs og byggðar með áherslu á 
nýtingu sérkenna og auðlinda svæðisins.  

Svæðisskipulagstillagan verður kynnt á opnum fundum 
í sveitarfélögunum þremur á næstunni: 
Í Dalabúð, 10. október, kl. 20:00-21:30
Í Reykhólaskóla, 11. október, kl. 17:00-18:30
Í Félagsheimili Hólmavíkur, 12. október, kl. 17:00-18:30

Íbúar sveitarfélaganna og aðrir hagsmunaaðilar eru 
hvattir til að mæta. 

Hægt er að senda inn ábendingar við tillöguna til  
28. október 2017. 

Þær skulu stílaðar á: 
Svæðisskipulagsnefnd Dalabyggðar, Reykhólahrepps og 
Strandabyggðar, b.t. formanns - Ingibjargar Emilsdóttur, 
skrifstofu Strandabyggðar Höfðagötu 3, 510 Hólmavík. 

Einnig má senda ábendingar með tölvupósti til 
ingaemils@strandabyggd.is

Svæðisskipulagsnefnd

Auglýsing um skipulag í 
Kópavogi.

Kársnes. Vesturvör 16, 18, 20, 22-24,  
26-28 og Hafnarbraut 20. Deiliskipulag. 

Bæjarráð Kópavogs hefur samþykkt í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, að auglýsa tillögu dags. 
31. júlí 2017 að deiliskipulagi við Vesturvör 16 til 28 og Hafnarbraut 20. 

Skipulagssvæðið sem er um 3.5 ha að stærð og afmarkast af lóðarmörkum Hafnarbrautar 12 og Vesturvarar 96 - 104 
til suðurs, lóðarmörkum Hafnarbrautar 25 og 27 til vesturs, Fossvogi til norðurs og lóðarmörkum Vesturvarar 14 og 
bryggjuhverfi til austurs. Svæðið er hluti þróunarsvæðis Kársness, svæði 5

Í tillögunni felst að sameina lóðirnar að Vesturvör 22 og 24 og byggja fjölbýlishús á 2-4 hæðum auk inndreginnar 
þakhæðar og kjallara í stað 1.530 m2 atvinnuhúsnæðis sem fyrir er á lóðunum. Hámarksflatarmál hússins verður eftir 
breytingu 8.400 m2 þar af 600 m2 í kjallara og 1.800 m2 í niðurgrafinni bílageymslu/skýli. Afmörkun lóðar breytist og 
verður hún 5.135 m2 að stærð eða um 330 m2 stærri en  samanlagt flatarmál fyrri lóða. Gert er ráð fyrir 59 íbúðum á 
lóðinni. Að jafnaði er gert ráð fyrir 1.3 bílastæðum á íbúð, í allt 79 stæði þar af 59 stæði í niðurgrafinni bílageymslu/
skýli. Í tillögunni felst einnig að sameina lóðirnar að Vesturvör 26 og 28 og byggja fjölbýlishús á 2-4 hæðum auk inn-
dreginnar þakhæðar og kjallara í stað 1.870 m2 atvinnuhúsnæðis sem fyrir er á lóðunum. Hámarksflatarmál hússins 
verður eftir breytingu 12.350 m2 þar af 900 m2 í kjallara og 2.750 m2 í niðurgrafinni bílageymslu/skýli. Afmörkun lóðar 
breytist og verður hún 4.784 m2 að stærð eða um 300 m2 stærri en samanlagt flatarmál fyrri lóða. Gert er ráð fyrir 
86 íbúðum á lóðinni. Að jafnaði er gert ráð fyrir 1.3 bílastæðum á íbúð, í allt 112 stæði þar af 86 stæði í niðurgrafinni 
bílageymslu/skýli.

Aðkoma að lóðunum verður frá Hafnarbraut. Landnotkun á lóðinni Vesturvör 16-20 og Hafnarbraut 20 er óbreytt en 
sett er kvöð um hjóla- og gönguleiðir og akstur á lóðina að Hafnarbraut 20. 

Áætlað er að reitanýting fyrir svæði 5 breytist og hækki úr 0.2 í um það bil 0.7. 

Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:1000 ásamt greinargerð, skýringarmyndum, skipulagsskilmálum og  
skýringarhefti B, dags. 31. júlí 2017 auk minnisblaði frá verkfræðistofunni Mannviti dags. 31. júlí 2017 sem fjallar um  
umhverfismál og möguleg áhrif uppbyggingar á svæðinu á nærliggjandi byggð. Einnig fylgir erindinu umhverfis- 
skýrsla, Kársnes - Þróunarsvæði,  dags. 12. maí 2017 frá verkfræðistofunni Mannviti og húsakönnun dags. 6. 09 
2017. Vísað er í skipulagslýsinu fyrir Kársnes – Þróunarsvæði dags. 14. október 2016 og skýrslu verkfræðistofunnar 
VSÓ um uppbyggingu á Kársnesi, Áhrif á umferð, hljóðvist og loftgæði, dags. í desember 2016. Nánar vísast til  
kynningargagna.

Ofangreind tillaga er til kynningar á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is og í afgreiðslu skipulags- og  
byggingardeildar Umhverfissviðs að Digranesvegi 1 frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum 
frá 8:30 til 15:00. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Athugasemdir eða 
ábendingar skulu hafa borist skriflega til skipulags- og byggingardeildar Umhverfissviðs að Digranesvegi 1, 200 
Kópavogi eða á netfangið skipulag@kopavogur.is eigi síðar en kl. 15:00 mánudaginn 20. nóvember 2017.

Skipulagsstjóri Kópavogs.
Sími 528 9000    •    www.rarik.is

RARIK 17006
Plæging jarðstrengja á 

veitusvæði RARIK 2018-2019

Jarðvinnuverktakar sem áhuga hafa á 
þátttöku í útboði á plægingarverkefnum 
jarðstrengja á veitusvæði RARIK, þurfa að 

skila inn eftirfarandi upplýsingum  
fyrir 23. október 2017:

1. Nafn fyrirtækis
2. Kennitala
3. Netfang
4. Símanúmer
5. Tækjalisti
6. Helstu jarðvinnuverkefni  

síðustu tveggja ára

Magntölur:

Áætlað er að heildar magn jarðstrengja 
verði um 200 km á ári samtals fyrir 

Suðurland, Norðurland, Austurland og 
Vesturland. Verkefnin eru ekki samfelld.

Áætlað er að verkefnin verði unnin á 
tímabilinu maí til október hvort ár.

Sjá kröfur um tækjakost, mannafla og  
fleira á heimasíðu RARIK: 

www.rarik.is/strenglagnir

Skila skal umbeðnum upplýsingum 
rafrænt til innkaupastjóra á netfangið 

johbja@rarik.is

Forval
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Samorka óskar eftir tilboðum í jarðstrengi 
fyrir dreifiveitur innan samtakanna sbr. 
auglýsingu þar að lútandi þann 16. sept- 
ember 2017.

Komið hefur í ljós að nauðsynlegt er að 
gera breytingar á útboðsgögnunum. 
Nánari upplýsingar má sjá á heimasíðu 
SAMORKU - www.samorka.is. Einnig er 
hægt að fá upplýsingar með því að senda 
tölvupósti í netfangið baldur@samorka.is.

Með hliðsjón af framanrituðu hefur 
jafnframt verið ákveðið að fresta opnun 
tilboða til þriðjudagsins 7. nóvember 2017 
kl. 14:00

Samtök or
a

ÚTBOÐ – RAFMAGNSSTRENGIR 

Íþróttamiðstöðin við Ásgarð er vel staðsett í miðju Garðabæjar og þar er rekin glæsileg og 
fjölbreytt aðstaða fyrir hverskonar íþróttir fyrir íþróttafélög og almenning. Þar eru nú knatt-
spyrnuvellir til æfinga og kappleikja, tvö íþróttahús, fimleikahús og sundlaug. Daglega sækja 
fjölmargir þessa aðstöðu og voru gestir sundlaugarinnar um 110 þúsund árið 2016.

Garðabær óskar eftir umsóknum frá áhugasömum aðilum til að taka þátt í opnu útboðsferli 
um uppbyggingu, rekstur, fjármögnun og byggingu aðstöðu til heilsuræktar í og við íþrótta-
miðstöðina til að bæta enn frekar aðstöðu almennings til hollrar hreyfingar. Óskað er eftir 
umsóknum frá aðilum sem hafa fjárhagslegan styrk til að standa að slíku verkefni og reynslu af 
rekstri heilsuræktarstöðva eða sambærilegri starfsemi. Miðað er við að útboðsferlið verði í 
eftirfarandi þrepum:

•  Forval
•  Hugmyndavinna
•  Tilboðsgerð
•  Samningur

Kynningarfundur um verkefnið og útboðsferlið verður haldinn í Íþróttamiðstöðinni Ásgarði 
kl. 14:00, þriðjudaginn 17. október 2017. Mæting er í anddyri íþróttamiðstöðvarinnar.
Hægt verður að nálgast útboðsgögnin á vef Garðabæjar, gardabaer.is, frá og með 
mánudeginum 9. október kl. 12:00.

Umsóknum skal skilað í móttöku VSÓ Ráðgjafar, Borgartúni 20, 105 Reykjavík, eða sendar 
með tölvupósti á netfangið utbod@vso.is eigi síðar en kl. 14:00, þriðjudaginn 31. október 2017. 

Gunnar Einarsson,
bæjarstjóri.

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

HEILSURÆKTARMIÐSTÖÐ Í ÁSGARÐI
GARÐABÆ - FORVAL

FORVAL 
Byggingafélag Námsmanna óskar eftir umsóknum verktaka til að taka þátt í alútboði á 
byggingu 100 námsmannaíbúða við Stakkahlíð í  Reykjavík. Valdir verða 4-5 verktakar til 
þátttöku í alútboðinu.   

Forvalsgögn verða afhent rafrænt á vef THG arkitekta frá og með n.k. mánudag 9.október. 
Beiðni um aðgang að forvalsgögnum veitir Samúel Guðmundsson samuel@thg.is   

Umsóknum skal skila inn til THG arkitekta ehf, Faxafeni 9, 108 Reykjavík eigi síðar en 
24.október 2017 kl:14:00.  

 

 

FORVAL 
Byggingafélag Námsmanna óskar eftir umsóknum  
verktaka til að taka þátt í alútboði á byggingu 100 náms-
mannaíbúða við Stakkahlíð í  Reykjavík. Valdir verða  
4-5 verktakar til þátttöku í alútboðinu.   

Forvalsgögn verða afhent rafrænt á vef THG arkitekta frá 
og með n.k. mánudag 9.október. Beiðni um aðgang að for-
valsgögnum veitir Samúel Guðmundsson samuel@thg.is   

Umsóknum skal skila inn til THG arkitekta ehf, Faxafeni 
9, 108 Reykjavík eigi síðar en 24.október 2017 kl:14:00.

VATNSSTÍGUR 21, ÍB.602 – 101 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 8.OKT 
KL.15:00-15:30
-Þriggja herb., 136 fm íbúð á 6.hæð
-Vandaðar innréttingar og fataskápar
-Granít í borðplötum, gegnheilt parket
-Tvö baðherbergi og rúmgóð svefnherb
-Fallegt útsýni til vesturs/norðurs
-Suður-svalir og fallegt útsýni.

LAUS TIL AFHENDINGAR

V. 99 millj.

OPIÐ HÚS

SÍMI 512 4900 - HLÍÐARSMÁRI 2 - LANDMARK.IS

SVEINN 
EYLAND 

Löggiltur fasteignasali.  
S. 512 4900

Sameinumst og eflum liðsheild með aukinni reynslu og þekkingu 

Gatnagerð og lagnir í Mosfellsbæ 

Landsbankinn óskar e�ir tilboðum í gatna-
gerð við Tungumela í Mosfellsbæ, við  
Bugðufljót og Brúarfljót.

Um er að ræða jarðvinnu, holræsalagnir, vatns- 
og hitaveitulagnir auk lagningu strengja og 
ídráttarröra. Skila skal götum með frágengnu 
malbiki.

Verklok eru 1. maí 2018. 

Helstu magntölur eru:

Grö�ur 7.500 m3

Fylling 9.000 m3

Holræsi 1.530 m
Hitaveitulagnir 446 m
Vatnsveitulagnir 540 m
Strengjalagnir 2.200 m
Ídráttarrör 5.800 m
Malbik 4.550 m2

Útboðsgögn verða afhent í afgreiðslu Verkís,  
Ofanleiti 2, 103 Reykjavík, frá og með þriðju- 
deginum 10. október 2017. Tilboðum skal 
skila á sama stað eigi síðar en fimmtudaginn 
26. október 2017 kl. 14:00 þar sem þau verða 
opnuð.

F.h. Landsbankans,
Verkís hf.
Ofanleiti 2 
103 Reykjavík
Sími 422 8000
gkh@verkis.is

Landsbankinn
Útboð
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Senter

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITA
Gunnar Sverrir Harðarson
Sölufulltrúi
Sími 862 2001
gunnar@remax.is

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

Nýjar og fullbúnar íbúðir við Skyggnisbraut 2 í Úlfarsársdal. Íbúðirnar 
eru 3-5 herbergja. tilbúnar til afhendingar. Með hverri íbúð fylgir stæði 
í lokaðri bílgeymslu.

Heildareignin er 5 hæðir og eru íbúðirnar mismunandi á hverri hæð.

Íbúðirnar eru fullbúnar með parketi á gólfum og gardínum í gluggum. 
Stofurnar er opnar með eldhúsi.  Úr stofunum er gengið út á svalir 
(jarðhæð/garð). Eldhúsin eru með góðu borð og skápaplássi, eldavél, 
ofn og háf. Flísar á milli innréttinga.  Baðherbergin eru með flísum á 
gólfi og hluta til á veggjum, upphengdu salerni, góðri innréttingu og 
sturtu. Í svefnherbergjum eru fataskápar. Þvottahús með flísum á gólf-
um er innan hverra íbúðar. Að utan er húsið steinað og garðurinn að 
mestu frágenginn. 

Til sölu fullbúnar 3ja til 5 herbergja íbúðir á frábærum stað í Úlfarsárdal

Opið hús að Skyggnisbraut 2 
sunnudaginn 8. október kl. 15:00 -16:00

Verð frá 37.900.000 kr. til 59.900.000 kr.



Baugakór 19-23
203 KÓPAVOGUR

Falleg íbúð í lyftuhúsi með sérinngangi af 
svölum og stæði í bílgeymslu í rólegu og  
barnvænu hverfi. Laus við kaupsamning.

STÆRÐ: 88,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

39.900.000
Heyrumst
Harpa   772 5583
Löggiltur fasteignasali

Sólheimar 1
104 REYKJAVÍK

Efsta hæð með kvistum í góðu þríbýli. Þrjú  
svefnherbergi, möguleiki á fjórða. Suður svalir. 
Hús nýlega málað. 

STÆRÐ: 74,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

36.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Starfsheiti

Lækjasmári 102
201 KÓPAVOGUR

MJÖG FALLEG OG VEL SKIPULögð ÍBÚÐ 
ÁSAMT SÉRBÍLASTÆÐI Í BÍLAGEYMSLU.

STÆRÐ: 133,7 fm FJÖLBÝLI    HERB: 4-5

54.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Langalína 17
210 GARÐABÆR

Einstaklega falleg og vel skipulögð íbúð á annarri hæð í 

lyftuhúsi byggðu árið 2013. Tvennar svalir, þrjú svefn- 

herbergi, stórar og bjartar stofur. Stofa, borðstofa og  

sjónvarpsstofa. Sér bílastæði í bílakjallara.

STÆRÐ: 154,7 fm FJÖLDI HERBERGJA: 5

69.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Garðatorg 2B
210 GARÐABÆR

Bókið skoðun ** SÝNUM SAMDÆGURS ** 
Íbúð 701 með tveimur baðherbergjum og  
tvennum svölum samtals 70 fm.

STÆRÐ: 187 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

145.000.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Skólavörðustígur 40
101 REYKJAVÍK

Til sölu verslun með góðum leigusamning. 
Samningur gildir til 31.12 2024 
Fæst afhent strax.Forleiguréttur þegar að 
leigutíma líkur.

STÆRÐ: 68,6 fm VERSLUN

---
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Láland 1
108 REYKJAVÍK

Einstakt einbýlishús í Fossvogi. Húsið var 

tekið í gegn og endurnýjað árið 2004.  

Sérsmíðaðar innréttingar og hurðir frá 

Borg, mikið af auka innréttingum. Ljós 

og ljósahönnun frá Lumex.  

Granítborðplötur, vönduð tæki,  

halogenlýsing, arinn í stofu.  

Fallegur garður, tvær verandir, skjól-

girðing í kringum hús ásamt heitum 

potti.  

Sjö svefnherbergi ásamt skrifstofuher-

bergi, fjögur baðherbergi, þrjár stofur. 

Tveggja herbergja 62 fm auka íbúð með 

sérinngangi, á neðri hæð, tekin í gegn 

2006.

Bókið skoðun

220.000.000

STÆRÐ: 501,8 fm EINBÝLI       HERB: 11

OPIÐ HÚS    8. október 17:00 – 17:30

Heyrumst

Gunnar Valsson  
Sölufulltrúi

  699 3702  
  gunnar@fastlind.is

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

OPIÐ HÚS    10. október 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS    8. október 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    11. október 16:15 – 16:45



Bragavellir 17
230 Reykjanesbær
Einbýli og rekstur

Stærð: 286 fm
Fjöldi herbergja: 10
Byggingarár: 1991

Fasteignamat: 53.050.000

Verð: 90.000.000
Glæsilegt vel staðsett einbýlishús með viðskiptatækifæri. Örstutt frá flugstöðinni. Í dag er rekin gisting
með leyfi til 2021. Gistingin er á booking.com White House b&b með einkunnargjöf 9,7" byggt á yfir 800
umsögnum. Sjö gistiherbergi allt upp í 25fm og eru þau öll með flatskjá. Fjögur baðherbergi og velbúið
eldhús. Stofa og borðstofa með góðri mataraðstöðu. Einnig er innréttuð ágætis íbúð í  tvöföldum
bílskúr. Húsið er allt hið snyrtilegasta og fallegur garður. Fasteignamat 2018 60.750.000.-

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Kristín Ósk
Sölufulltrúi

arg@remax.is

kor@remax.is

Bókið skoðun í síma 822 6800

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

899 6753

8226800

Svöluás 1a
221 Hafnarfjörður
Falleg þriggja herb íbúð

Stærð: 86,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2002

Fasteignamat: 31.800.000

Verð: 36.900.000
Jarðhæð með séringangi í viðhaldslitlu húsi.
Eldhús með viðarinnréttingu, nýjum ofni og nýju helluborði. Stofan er björt með stórum gluggum, parket
á gólfi og útgengt út á verönd. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf með hvítri innréttingu, baðkari með
sturtuaðstöðu og upphengdu salerni. Hjónaherbergi er rúmgótt, parketi á gólfi og góðum fataskáp
Barnaherbergið einnig rúmgott með fataskáp og parket á gólfi.
Þvottahús innan íbúðar. Geymsla í kj.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Kristín Ósk
Sölufulltrúi

arg@remax.is

kor@remax.is

Opið hús þriðjudag 10 okt kl. 17.30

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

899 6753

8226800

Sólheimar 25
104 Reykjavík
Fallegt fjölbýli, staðsetning góð

Stærð: 104,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1962

Fasteignamat: 34.250.000

Verð: 43.500.000
REMAX Senter kynnir: Fjögurra herbergja íbúð á þriðju hæð við Sólheima 25 með stórum
suður-svölum. Íbúðin er skráð 104,5 fm þar af er 3,6 fm geymsla í sameign / kjallara hússins. Húsið
hefur fengið gott viðhald síðustu ár og er nýbúið að mála það og viðgera að utan. Húsið er teiknað af
Guðmundi Kr. Guðmundssyni Arkitekt og hefur fengið það fengið mikið lof fyrir fallega hönnun.
Stutt er í alla þjónustu, leikskóla (sem er steinsnar frá húsinu) sem og bæði í grunn og menntaskóla.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sölufulltrúi

gulli@remax.is

gudmundur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 9. okt. kl.17:30-18:00

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

661-6056

898-5115

Ásvallagata 35
101 Reykjavík
Góð eign

Stærð: 70,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1937

Fasteignamat: 30.400.000

Verð: 38.400.000
Remax Fjörður kynnir: Fallega og bjarta töluvert endurnýjaða þriggja herbergja íbúð á 1.hæð við
Ásvallagötu 35.Nánari lýsing: komið inn í parketlagt anddyri. Rúmgott og bjart eldhús með endurnýjaðri
innréttingu.Stofa með parketi. Rúmgott og bjart hjónaherbergi með parketi á gólfi. Barnaherbergi með
parketi. Baðherbergi með sturtubaðkari, dúkur á gólfi. Í sameign er sér geymsla og sameiginlegt
þvottahús.Uppls gefur Páll Guðmundsson lögg,fasteignasali í síma 861-9300 eða pallb@remax.is

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

Sigrún
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

pallb@remax.is

sein@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 8 oktober 15:00 til 15:30

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

861-9300

894 2353

Drápuhlíð 40 
105 Reykjavík
Vel staðsett eign

Stærð: 74,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1949

Fasteignamat: 31.850.000

Verð: 36.900.000
RE/MAX Senter kynnir í einkasölu 74,7 fm risíbúð á eftirsóttum stað í hlíðunum. Íbúðin er að miklu leyti
upprunaleg og býður upp á ýmsa möguleika. Í dag er íbúðin í útleigu og eru útleigutekjur af henni 300
þús per mánuð, en skipan hennar er fjögur herbergi, forstofa, baðherbergi og eldhús. Möguleiki er fyrir
hendi að gera annaðhvort áframhaldandi leigusamning í eitt ár í senn við leigutaka eða fá íbúðina lausa
fljótt. Bókið skoðun í síma 661 6056 eða sendið tölvupóst á gulli@remax.is

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Bókið skoðun

661-6056

Lautarvegur 4
103 Reykjavik
Einstök staðsetning

Stærð: 104,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2016

Fasteignamat: 6.270.000

Verð: 85.900.000

Remax Fjörður kynnir:  Sérlega glæsilega hæð með sérinngangi  á þriðjuhæð (þak  íbúð) á efstu hæð í  nýju
þriggja  hæða  fjölbýlihúsi  við  Lautarveg  í  Fossvoginum.  Íbúðin  skilast  fullbúin  að  utan  sem  innan  en  án
gólfefna nema á  forstofu,baðherbergi og þvottarhús sem eru flísalögð. Innréttingar í eldhúsi eru sérsmíðaðar
frá  Brúnás  úr  hnotu  og  hvítlakkað.  Eldhús  tæki  eru  að  vandaðri  gerð  frá   AEG.  Innréttingar  á  baði  eru
hvítlakkaðar, sturta flísalögð og öll blöndunartæki innfeld frá Grohe.  Gluggar og hurðir eru úr við en álklæddir
að utan í gráum lit. Húsið verður fullklárað að utan og lóð frágengin með torfi og hellulögnum,hiti í bílaplani.
Nánari  lýsing:  Sér  inngangur  .  Aukin  lofthæð  3.10  m.  Forstofa  með  góðu  skápaplássi.Tvö  rúmgóð  og  björt
svefniherbergi  með fataskápum. Bjart  og opið eldhús með fallegri  innréttingu.  Opið inn í  rúmgóða og bjarta
stofu.  Baðherbergi  með  flísum  í  hólf  og  gólf,  innrétting  og  sturta  sem  og  upphengt  wc.  Stórar  svalir  sem
skiptast í tvennt annarsvegar 22,3 fm með b-lokun og 20 fm þaksvalir. Sér geymsla í sameign.. Allar nánari
upps  gefur  Páll  Guðmundsson  lögg,fasteignasali  í  síma  861-9300  eða  pallb@remax.is

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

Sigrún
Sölufulltrúi (í

lögg.námi)

pallb@remax.is

sein@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 8 oktober milli 14:00 og 14:30

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

861-9300

894 2353

Lautarvegur 4
103 Reykjavik
Einstök staðsetning

Stærð: 172,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2016

Fasteignamat: 8.730.000
Bílskúr: Já

Verð: 93.500.000

Remax  Fjörður  kynnir:  Sérlega  glæsilega  nýja  fjögurra  herbergja  íbúð  í  nýju  fjölbýlishúsi  á  annri  hæð  með
bílskúr  við  Lautarveg  4  í  Fossvoginum.Íbúðin  skilast  fullbúin  að  utan  sem  innan  en  án  gólfefna  nema  á
forstofu,baðherbergi  og  þvottahús  sem  eru  flísalögð.  Innréttingar  í  eldhúsi  eru  sérsmíðaðar  frá  Brúnás  .
Innréttingar á baði eru hvítlakkaðar, sturta flísalögð og öll blöndunartæki innfeld . Gluggar og hurðir eru úr við
en álklæddir að utan í gráum lit. Húsið verður fullklárað að utan og lóð frágengin. Nánari lýsing: Sér inngangur
með  forstofuskáp  .  Þrjú  rúmgóð  og  björt  svefniherbergi  með  fataskápum,  Svalir  út  af  einu  þeirra,Frá
hjónaherbergi  er  gengið  út  á  svalir  og  innaf  herberginu  er  baðherbergi  .  Annað  baðherbergi  með  fallegri
innréttingu,  Baðtæki  handlaug  vegghengt  salerni.  Bjart  og  opið  eldhús  með  fallegri  innréttingu.  Opið  inn  í
rúmgóða  og  bjarta  stofu.  Annað  Baðherbergi  með  flísum í  hólf  og  gólf.  Þottahús  með  flísum á  gólfi.  60  fm
þaksvalir fylgja íbúðinni. Sér geymsla í kjallara . Þetta er sérlega glæsileg eign í nýju húsi á þessum vinsæla
stað  í  Fossvoginum.Nánari  uppl  gefur  Páll  Guðmundsson  lögg,fasteignasali  8619300

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

Sigrún
Sölufulltrúi (í

lögg.námi)

pallb@remax.is

sein@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 8 oktober milli 14:00 og 14:30

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

861-9300

894 2353



519 5500
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

4 herbergi 109,2 fm

Einsaklega snirtileg íbúð á annari hæð.

Héðinnfasteignasali

Þrastarhöfði 5

48.400.000

270 Mosfellsbær
Íbúð Stæði í bílastæðah.

848 4806

4-5 herb. 106,5 fm

Brandur fasteignasali

Dvergabakki 26

35.900.000

110 Reykjavík
Íbúð Snyrtileg sameign

897 1401

???

3-4  herbergi 118 fm

 Frábært útsýni til norðurs yfir borgina

Þóra fasteignasali

Kristnibraut 12

45.900.000

113 Reykjavík
Íbúð Lyftuhús

 777 2882

3 herbergi 86 fm

Falleg miðborgaríbúð með sterkan karekter

Þóra fasteignasali

Njálsagta 79

44.900.000

101 Reykjavík
Íbúð Góð lofthæð

 777 2882

Opið hús mán 9. okt. kl. 17.30-18.00Opið hús þri 10. okt. kl. 17.30-18.00

Opið hús  Sun 8. okt.  kl 15:00 - 15:30

5 herbergi 146 fm

Sérlega fallega íbúð á efstu hæð í litlu fjölbýli.

Þóra fasteignasali

Básbryggja 13

53.900.000

110 Reykjavík
Íbúð Laus við kaupsamning

 777 2882

Opið hús sun 8. ok.  kl 16.00-16.30

3  herbergi 157,7 fm 2 stæði í bílageymslu

Snyrtileg og falleg íbúð í nýlegu vönduðu fjölbýli

Úlfar Þór fasteignasali

Hrólfsskálamelur 8

87.500.000

170 Seltjarnarnes
Íbúð 208

897 9030

2 herbergi 52,5 fm

Brandur fasteignasali

Kelduland 15

32.500.000

108 Reykjavík
Íbúð Rólegur staðu

Útgengi út í garð

897 1401

Opið hús mán 9. okt. kl. 17.00-17.30

5 herbergi 190.4 fm

Sigurður Fannar fasteignasali

Lækjarsel 1 

57.900.000

109 Reykjavík
Neðri sérhæð Gott fjölskylduhús

897 5930

Fjögur svefnherbergi

Opið hús þri 10. okt. kl. 17:30 - 18:00

36.7  fm

Sigurður Fannar fasteignasali

Borgarhólsbraut 11

19.600.000

801 Selfoss
Sumarhús Glæsileg eignalóð 

897 5930

Hægt að skipta í tvær lóðir Auka herbergi í kjallara með eldhúsaðstöðu

Gróin Lóð í VAÐNESLANDI

3-4  herbergi 111,2 fm

Brandur fasteignasali

Eyrargata

22.900.000

820 Eyrarbakka
Einbýli Góður bílskúr

Staðsett við fjöruborðið.

897 1401

7-8 herbergi 328 fm

Brandur fasteignasali

Þingholt

Tilboð

101 Reykjavík
Einbýli Auka íbúð

Glæsilegt einbýli

897 1401

Þórufell 18

26.900.000

111 Reykjavík

Vilborg fasteignasali  853 7030

stórar svalir og mikið útsýni.

2 herb. 57.3 fmÍbúð Nýmáluð/nýtt parket

LAUS VIÐ 
KAUPSAMNING



Dalbraut 50
465 BÍLDUDALUR

Snoturt einbýli á einni hæð sem skiptist í forstofu, gang, 

eldhús, stofu, fjögur svefnherbergi, baðherbergi, þvot-

tahús og geymslu. Trépallur/verönd fyrir framan húsið 

við innganginn. Einnig er sólpallur vestanmegin við húsið.

STÆRÐ: 114,4 fm EINBÝLI       HERB: 5

Tilboð 
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Njörvasund 16
104 REYKJAVÍK

Góð þriggja herbergja íbúð í kjallar á frábærum stað 

í Sundunum. Tvö góð svefnherbergi, eldhús, stofa og 

baðherbergi. Íbúð öll endurnýjuð fyrir nokkru. Hús nýlega 

málað að utan.

STÆRÐ: 71,8 fm FJÖLBÝLI       HERB: 3

35.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    8. október 16:30 – 17:00

Perlukór 3A
203 KÓPAVOGUR

Falleg og vel skipulögð neðri sérhæð ásamt 
stæði í bílageymslu. Fjögur svefnherbergi, 
gestasnyrting og sérafnotareitur til suðurs og 
vesturs.

STÆRÐ: 150,4 fm FJÖBÝLI      HERB: 5

69.500.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/löggiltur leigumiðlari

Lómasalir 10
201 KÓPAVOGUR

Góð fjögurra herbergja endaíbúð með sér inn-
gangi af svölum og bílastæði í lokuðum kjallara 
og fallegu útsýni.  Íbúðin er á annari hæð í 
fjögurra hæða húsi.

STÆRÐ: 124,2 fm FJÖLDI HERBERGJA: 4

49.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Klappakór 1B
203 KÓPAVOGUR

Falleg íbúð á jarðhæð með verönd og stæði í 
upphitaðri bílageymslu. Sér inngangur,  
innbyggð uppþvottavél og ísskápur geta fylgt. 
Laus í desember.

STÆRÐ: 88,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

41.900.000
Heyrumst
Arna   692 5515
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    8. október 14:30 – 15:00

Skógarbraut 922
235 REYKJANESBÆR

Frábært tækifæri til að eignast 
heimili á sanngjörnu verði.  
EINSTAKLEGA VEL SKIPULAGÐAR 
OG MIKIÐ ENDURÝJAÐAR 2-3 og 5 
HERBERGJA ÍBÚÐIR AÐ  
SKÓGARBRAUT  REYKJANESBÆ.

Búið er að endurnýja:  
Baðinnréttingu, salerni, blöndunar-
tæki, rafmagnstöflu, raflagna- 
efni(rofa, tengla og rafmagnstöflu), 
skipta um ofna, gler að hluta, múra 
og mála húsið að utan.  
Ný eldhúsinnrétting í 5 íbúðum.

Til sölu eru 16 íbúðir.

22-24.900.000

STÆRÐ: 89-126 fm FJÖLBÝLI  HERB: 2-5

Heyrumst

Gunnar Valsson  
Sölufulltrúi

  699 3702  
  gunnar@fastlind.is

Heyrumst

Kristján Þórir Hauksson 
Sölufulltrúi

  696 1122  
  kristjan@fastlind.is

OPIÐ HÚS   Sunnudaginn 8. október 13:30 – 14:30

OPIÐ HÚS    7. október 14:00 – 14:30



Baugakór 19-23
203 KÓPAVOGUR

Falleg íbúð í lyftuhúsi með sérinngangi af 
svölum og stæði í bílgeymslu í rólegu og  
barnvænu hverfi. Laus við kaupsamning.

STÆRÐ: 88,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

39.900.000
Heyrumst
Harpa   772 5583
Löggiltur fasteignasali

Sólheimar 1
104 REYKJAVÍK

Efsta hæð með kvistum í góðu þríbýli. Þrjú  
svefnherbergi, möguleiki á fjórða. Suður svalir. 
Hús nýlega málað. 

STÆRÐ: 74,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

36.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Starfsheiti

Lækjasmári 102
201 KÓPAVOGUR

MJÖG FALLEG OG VEL SKIPULögð ÍBÚÐ 
ÁSAMT SÉRBÍLASTÆÐI Í BÍLAGEYMSLU.

STÆRÐ: 133,7 fm FJÖLBÝLI    HERB: 4-5

54.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Langalína 17
210 GARÐABÆR

Einstaklega falleg og vel skipulögð íbúð á annarri hæð í 

lyftuhúsi byggðu árið 2013. Tvennar svalir, þrjú svefn- 

herbergi, stórar og bjartar stofur. Stofa, borðstofa og  

sjónvarpsstofa. Sér bílastæði í bílakjallara.

STÆRÐ: 154,7 fm FJÖLDI HERBERGJA: 5

69.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Garðatorg 2B
210 GARÐABÆR

Bókið skoðun ** SÝNUM SAMDÆGURS ** 
Íbúð 701 með tveimur baðherbergjum og  
tvennum svölum samtals 70 fm.

STÆRÐ: 187 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

145.000.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Skólavörðustígur 40
101 REYKJAVÍK

Til sölu verslun með góðum leigusamning. 
Samningur gildir til 31.12 2024 
Fæst afhent strax.Forleiguréttur þegar að 
leigutíma líkur.

STÆRÐ: 68,6 fm VERSLUN

---
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Láland 1
108 REYKJAVÍK

Einstakt einbýlishús í Fossvogi. Húsið var 

tekið í gegn og endurnýjað árið 2004.  

Sérsmíðaðar innréttingar og hurðir frá 

Borg, mikið af auka innréttingum. Ljós 

og ljósahönnun frá Lumex.  

Granítborðplötur, vönduð tæki,  

halogenlýsing, arinn í stofu.  

Fallegur garður, tvær verandir, skjól-

girðing í kringum hús ásamt heitum 

potti.  

Sjö svefnherbergi ásamt skrifstofuher-

bergi, fjögur baðherbergi, þrjár stofur. 

Tveggja herbergja 62 fm auka íbúð með 

sérinngangi, á neðri hæð, tekin í gegn 

2006.

Bókið skoðun

220.000.000

STÆRÐ: 501,8 fm EINBÝLI       HERB: 11

OPIÐ HÚS    8. október 17:00 – 17:30

Heyrumst

Gunnar Valsson  
Sölufulltrúi

  699 3702  
  gunnar@fastlind.is

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

OPIÐ HÚS    10. október 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS    8. október 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    11. október 16:15 – 16:45



- með þér alla leið -  

569 7000   Lágmúla 4   www.miklaborg.is

OPIN HÚS SUNNUDAGINN 8.OKTÓBER

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Glæsileg mikið endurbætt 2ja herbergja íbúð
Fermetrar nýtast vel
Eldhús, baðherbergi og gólfefni endurnýjuð
Aðeins sex íbúðir í húsi, tvær á hæð
Aukin lofthæð í íbúð 2,70 m
Vinsæl staðsetning í miðbæ Reykjavíkur

Draumaeign fyrir fyrstu kaupendur

kl.14:00-14:30 Verð : 35,9 millj.

Laugavegur 98 101 Reykjavík

Fallega 2ja herbergja íbúð fyrir borgara +55 ára  
Í lyftuhúsi á annarri hæð / Húsvörður 
Yfirbyggðar suðvestur svalir 
Næsta hús við Droplaugastaði,  
í boði að kaupa snyrtingu
Aðstaða fyrir þvottavél innan íbúðar 
Eigninni fylgir sérmerkt stæði á plani 
Vinsæl staðsetning

kl.13:00-13:30 Verð :

Snorrabraut 56b 101 Reykjavík

Fallega 2ja herbergja á 7. hæð 

Bílastæði í lokaðri bílageymslu 
fylgir íbúðinni 

Góðar suðursvalir 

Mikið útsýni 

Laus strax

kl.15:30-16:00 Verð : 36,9 millj.
íbúð 701

Austurstönd 8 170 Seltjarnarnes

Einar Harðarsson  
Lögg. fasteignasali

s: 662 5599
einar@kaupstadur.net

Góð fjögurra herbergja íbúð þar sem einu herbergi hefur 
verið bætt við stofu. Frábær eign á fjölskylduvænum stað. 
Eignin verður sýnd í dag 7. október frá kl. 15:00 - 15:30.  
Allir velkomnir. Verð 38.9 millj.

Ármúla 8, 108 Reykjavík  
kaupstadur.net • kaupstadur.com • s. 546 0600

Kambasel 69, 109 Rvk.
OPIÐ HÚS
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Ábyrgðarmaður Domusnova: Haukur Halldórsson, hdl., lgf.

Vilborg Gunnarsdóttir 
Löggiltur fasteignasali

vilborg@domusnova.is
S: 6918660
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Ábyrgðarmaður Domusnova: Haukur Halldórsson, hdl., lgf.

Vilborg Gunnarsdóttir 
Löggiltur fasteignasali

vilborg@domusnova.is
S: 6918660
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Hvassaleiti 56, 103 Reykjavík  
OPIÐ HÚS sunnudaginn 8. okt. kl. 15:00 - 15:30

• 2ja herbergja íbúð á efstu hæð í lyftuhúsi (VR-blokkin)
• Glæsilegt útsýni
• Félagsmiðstöð á vegum Reykjarvíkurborgar er í húsinu
• 67,7 fm

Verð 42.900.000

Upplýsingar veitir Elín Rósa, aðstoðarmaður fasteignasala,  

gsm: 7737126

OPIÐ HÚS

Garðar B. Sigurjónsson
Í námi til löggildingar 
fasteigna-, fyrirtækja- og 
skipasala.
S: 898-0255

Erla Árnadóttir
BA í lögfræði.  
Hefur lokið prófi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasala.
S: 864-8463

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
S: 853-9779

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

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
S: 869-4879

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

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

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

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

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

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

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

VIÐ ERUM
TRAUSTI

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN  
11. OKTÓBER  KL. 17:30 - 18:00. 

Glæsileg og rúmgóð 124,7 fm. 
íbúð í lyftuhúsi með miklu útsýni í 
Sjálandinu. Svalir og sér verönd.
Tvö svefnherbergi, baðherbergi og 
þvottahús innan íbúðar.
Bílastæði er í bílakjallara.
EIGNIN ER LAUS VIÐ KAUP-
SAMNING

Verð: 63,9 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN  
8. OKTÓBER KL. 15:00 - 15:30 

Einstaklega glæsileg útsýnisíbúð í 
Skugganum á 8. hæð með  
óhindruðu útsýni til sjávar. Íbúðin 
er 137,2 fm. auk stæðis í bílakjallara 
og geymslu. Góðar yfirbyggðar 
suðursvalir. Eignin er mjög vönduð 
og falleg með einstöku útsýni.

Verð: 129 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN  
8. OKTÓBER KL. 16:00 - 16:30     

Glæsileg 116,9 fm. endaíbúð með 
sjávar útsýni á jarðhæð við Norður-
bakka í Hafnarfirði. Íbúðin er mjög 
björt  með fallegu útsýni og góðum 
sólpalli. Íbúðin er með þremur  
svefnherbergjum sem öll eru með 
skápum og parketi. Íbúðinni fylgir 
stæði í bílakjallara.

Verð: 56,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN  
9. OKTÓBER KL. 17:45 - 18:15

Glæsilegt  178,8 fm. parhús á einni 
hæð ásamt innbyggðum bílskúr 
á þessum vinsæla stað. Eignin 
sem var byggð 2016 er glæsilega 
hönnuð að innan sem utan. Aukin 
lofthæð er í húsinu, góð lýsing og 
vandaðar innréttingar. Stutt er í alla 
helstu þjónustu og útivistarsvæði.

Verð: 79,9 millj. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Norðurbakki 23 - 220 Hafnarfjörður

Hafraþing 4 - 203 Kópavogur Strandvegur 19 - 210 Garðabær

Vatnsstígur 20 - 22 - 101 Reykjavík

Húsnæði til leigu:
Auðbrekka 4
160 fm með innkeyrsluhurð

Nýbýlavegur 4
430 fm með innkeyrsluhurð og vörulyftu

Nýbýlavegur 8 “Portið”
55 fm verslunarbil

S: 690 3031
hafsteinn@lundurfasteignir.is

Þú ert ráðin/n!

FAST
Ráðningar

Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum
www.fastradningar.is




