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Sérfræðingur í fjárhagsstöðu heimila  
og fyrirtækja

Starfið felst í undirbúningi og reglubundinni söfnun gagna um 
fjárhags stöðu heimila og fyrirtækja, tölfræðilegri úrvinnslu, 
greiningu, birtingu á niðurstöðum og samskiptum við notendur.

Hæfniskröfur
 3 Háskólapróf í hagfræði, viðskiptafræði, verkfræði eða  

sambærileg menntun.
 3 Þekking á tölfræðilegri úrvinnslu.
 3 Reynsla af greiningarvinnu er kostur.
 3 Reynsla af gagnagrunnsvinnslu er kostur.
 3 Frumkvæði, góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar.
 3 Nákvæm og skipulögð vinnubrögð. 

Sérfræðingur í launa- og tekjutölfræði

Starfið felst í útreikningum og útgáfu á launavísitölum, bæði 
reglulegri vinnslu og þróunarvinnu, svo og öðrum verkefnum 
við úrvinnslu og greiningu á launa- og tekjuupplýsingum.

Hæfniskröfur
 3 Háskólapróf á sviði tölfræði, verkfræði, stærðfræði eða annað sem 

nýtist í starfi.
 3 Góð þekking á íslensku efnahagslífi og vinnumarkaðnum er æskileg.
 3 Reynsla af greiningarvinnu er kostur.
 3 Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu og framsetningu tölulegra  

upplýsinga er kostur.
 3 Reynsla af gagnagrunnsvinnslu er kostur.
 3 Frumkvæði, góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar.
 3 Nákvæm og skipulögð vinnubrögð.

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að þeir sem ráðnir verða geti hafið störf sem fyrst. 
Laun eru samkvæmt kjara samningi fjármálaráðuneytis og hlutað eigandi stéttar félags. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex 
mánuði frá því að umsóknar frestur rennur út.
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Umsóknarfrestur er til 11. febrúar 2013.

Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða metnaðarfulla 
 og áhugasama starfsmenn
Hagstofa Íslands
leitar að metnaðarfullu og áhugasömu starfsfólki

Hagstofa Íslands er miðstöð opinberrar hagskýrslugerðar á Íslandi. Hlutverk Hagstofunnar er að vinna hlutlægar hagskýrslur, hafa forystu um samhæfingu hagtalna,  
stunda rannsóknir og stuðla þannig að upplýstri umræðu og faglegum ákvörðunum. Nánari upplýsingar má finna á www.hagstofa.is

Umsóknarfrestur er til og með 30. október 2017 og skulu umsóknir berast til: Starfsumsókn, Borgartúni 21a, 150 Reykjavík eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is.
Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknafrestur

rennur út. Nánari upplýsingar um störfin veitir Helga Hauksdóttir í síma 528-1000.

Sérfræðingar í umhverfistölfræði 
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða tvo metnaðarfulla 
og áhugasama starfsmenn í ný störf á fyrirtækjasviði. Á 
fyrirtækjasviði er framleidd tölfræði um afkomu og rekstur 
fyrirtækja eftir atvinnugreinum, gistinætur og ferðamál, 
nýsköpun, umhverfismál, sjávarútveg og landbúnað.

Störfin fela í sér uppbyggingu og þróun tölfræði um 
umhverfismál og  framleiðslu umhverfisreikninga. Um er 
að ræða frábært tækifæri til að taka þátt í mótun nýrrar 
tölfræði um brýnt málefni.

HÆFNISKRÖFUR
•	Háskólapróf	í	hagfræði,	verkfræði,	viðskiptafræði	eða		
 önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi
•	Reynsla	af	vinnslu	gagna	í	gagnagrunnsumhverfi	 
 er nauðsynleg
•	Reynsla	af	tölfræðilegri	úrvinnslu	og	framsetningu	gagna		
 er æskileg
•	Gagnrýn	hugsun	og	frumkvæði	
•	Góð	íslensku-	og	enskukunnátta
•	Góð	samskiptafærni
•	Sjálfstæð	og	skipulögð	vinnubrögð

Sérfræðingur í gagnasöfnun
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í 
gagnasöfnunardeild. Deildin hefur umsjón með gagnasöf-
nun og framkvæmir úrtaksrannsóknir á vegum Hagstofu 
Íslands. 

Starfið felur í sér sérhæfð tæknileg verkefni við un-
dirbúning, framkvæmd og frumúrvinnslu gagna vegna 
úrtaksrannsókna sem og innsöfnun gagna frá fyrirtækjum 
og stofnunum. Jafnframt kallar starfið á teymisvinnu við 
hönnun, innleiðingu og spurningalistagerð vegna nýrra 
gagnasafnana í samræmi við viðurkenndar aðferðir og 
verklagsreglur í hagskýrslugerð. 

HÆFNISKRÖFUR
•	Háskólapróf	sem	nýtist	í	starfi,	framhaldsmenntun	 
 er kostur 
•	Reynsla	af	vinnu	og	forritun	í	gagnagrunnum	(svo	sem		
 SQL) er nauðsynleg
•	Góð	þekking	á	tölfræðihugbúnaði	(svo	sem	R,	SPSS,		
 STATA) er æskileg
•	Reynsla	af	gagnasöfnun	er	kostur
•	Góð	ritfærni	á	íslensku	og	ensku		
•	Góð	samstarfs-	og	samskiptahæfni
•	 Frumkvæði,	sjálfstæði	og	skipulögð	vinnubrögð

Starfsmaður við gagnasöfnun
Hagstofa Íslands leitar að þjónustuglöðum og kraftmiklum 
einstaklingi sem hefur ánægju af samskiptum til starfa í ga-
gnasöfnunardeild. Deildin hefur umsjón með gagnasöfnun 
og framkvæmir úrtaksrannsóknir á vegum Hagstofu Íslands. 
Starfið felur í sér samskipti við gagnaveitendur Hagstofu 
Íslands, í gegnum síma eða með pósti. Í því felst meðal 
annars að sannfæra gagnaveitendur um mikilvægi þess að 
skila inn gögnum og leiðbeina þeim við skilin. Að auki felst 
starfið í því að slá inn gögn, gera grunnathugun á gögnum 
og koma að hreinsun gagna. 

HÆFNISKRÖFUR
•	Reynsla	af	gagnasöfnun,	símasölu	eða	annarri	þjónustu		
 við notendur í gegnum síma
•	Góð	almenn	tölvuþekking	er	nauðsynleg
•	Stúdentspróf	eða	sambærileg	menntun	er	kostur
•	Reynsla	af	vinnu	við	gagnagrunna	er	kostur
•	Góð	enskukunnátta	og	færni	í	að	vinna	með	texta	 
 er kostur
•	Þjónustulund,	færni	í	mannlegum	samskiptum	 
 og samstarfshæfni
•	 Frumkvæði,	nákvæmni	og	sjálfstæð	skipulögð	vinnubrögð

Framkvæmdastjóri

Leitað er að árangursdrifnum, metnaðarfullum og 
sókndjörfum einstaklingi til að leiða framúrskarandi  
hóp starfsmanna hjá hátæknivæddu iðnfyrirtæki. 
Framsýni og þroskaðir stjórnunarhættir eru meðal 
eiginleika sem sóst er eftir, ásamt metnaði til þess  
að leiða fyrirtæki í forystuhlutverki á íslenskum markaði. 
Starfsstöð framkvæmdastjóra verður í Reykjavík.

Hæfniskröfur
•  Mikil reynsla af stjórnun, rekstri og 

sölumálum
•  Brennandi áhugi á íslensku atvinnulífi, 

sérstaklega byggingarmarkaði
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•  Hæfni í mannlegum samskiptum
•  Framúrskarandi leiðtogahæfileikar

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 24. október nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Límtré Vírnet óskar eftir að ráða öflugan framkvæmdastjóra.

Límtré Vírnet er framsækið íslenskt iðnfyrirtæki með áratuga reynslu af framleiðslu og sölu á 
hágæða vörum fyrir íslenskan byggingariðnað. Starfsfólk fyrirtækisins býr yfir mikilli þekkingu á 
hönnun fyrir íslenskar aðstæður. Starfsstöðvar Límtrés Vírnets eru á þremur stöðum á landinu, á 
höfuðborgarsvæðinu, í Borgarnesi og á Flúðum.  



Capacent — leiðir til árangurs

Fyrirtækið er bæði í 
saltfiskvinnslu sem og sölu á 
ferskum og frosnum afurðum. 
Um er að ræða aðalvinnsluhús 
félagsins og þar fara í gegn yfir 
10.000 tonn af þorski og ýsu 
á ári ásamt 20.000 tonnum af 
uppsjávarfisk.

•
•
•
•
•

Umsóknarfrestur 

29. október 

Starfssvið
Daglegur rekstur á starfseminni.
Yfirumsjón með daglegri framleiðslu.
Áætlanagerð og starfsmannahald.
Samskipti við útgerðir sem selja fisk til fyrirtækisins.
Samskipti og skýrslugjöf til yfirstjórnar.

•
•
•
•

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/5816 

Hæfniskröfur
Góð reynsla af verkstjórn eða rekstri á fiskvinnslu.
Reynsla af stjórnun.
Enskukunnátta er skilyrði. 
Norskukunnátta eða kunnátta í öðrum norðurlandamálum er 
mikill kostur.

Öflugt útgerðarfyrirtæki leitar eftir starfskrafti til að stýra einu af vinnsluhúsum sínum í Noregi. Starfsemin fer fram í smábæ í 
Norður-Noregi en til greina kemur að starfsmaðurinn vinni í lotum, s.s. að unnið sé í �órar vikur í senn í Noregi á móti �órum vikum 
í fríi. 

Rekstrarstjóri fiskvinnslu í Noregi

Capacent — leiðir til árangurs

Kynnisferðir eru �ölþætt 
ferðaþjónustufyrirtæki, en 
innan samstæðu félagsins 
er m.a. rekstur hópbifreiða, 
ferðaskrifstofu og bílaleigu.  
 
Meðal vörumerkja félagsins eru 
Reykjavik Excursions, Flybus og 
Enterprise Rent-A-Car.  
 
Framkvæmdastjóri Kynnisferða 
ber ábyrgð á rekstri félagsins og 
situr í stjórnum dótturfélaga.

•
•

•
•

•

Umsóknarfrestur 

29. október 

Starfssvið
Ábyrgð og umsjón með daglegum rekstri.
Umsjón með stefnumótun og þróun félagsins í samráði við 
stjórn.
Áætlanagerð og kostnaðareftirlit.
Samskipti og náin samvinna við ólíka aðila innan 
samstæðunnar.
Erlend samskipti.

•
•
•
•

•
•

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/5817 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Haldgóð stjórnunar- og rekstrarreynsla.
Reynsla af viðskiptaþróun og breytingastjórnun kostur.
Leiðtogahæfni, innsæi og framúrskarandi hæfni í mannlegum 
samskiptum.
Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.
Mjög góð íslensku og enskukunnátta.

Kynnisferðir óska eftir að ráða framkvæmdastjóra til starfa. Leitað er að sjálfstæðum og metnaðarfullum einstaklingi með 
a�urðar samskiptahæfileika og jákvætt viðmót auk þekkingar á �ármálum og rekstri. Starfið veitir tækifæri til að vinna með 
�ölbreyttum hópi starfsmanna að þróun og eflingu starfseminnar.

Kynnisferðir

Framkvæmdastjóri

Danfoss

Sölumaður

Capacent — leiðir til árangurs

Danfoss hf. er sölu- og 
þjónustufyrirtæki í eigu Danfoss 
A/S í Danmörku. Danfoss hf. er 
með aðsetur að Skútuvogi 6 í 
Reykjavík.  
 
Hjá Danfoss hf. starfa tæknimenn 
með góða sérþekkingu hver 
á sínu sviði, sem leggja sig 
fram um að aðstoða við val 
á rétta búnaðinum við hvert 
úrlausnarefni.•

•
•
•

Umsóknarfrestur 

23. október 

Starfssvið
Sala á stjórnbúnaði fyrir hitakerfi.
Þjónusta og ráðgjöf til viðskiptavina.
Umsjón með vörukynningum og markaðssetningu. 
Önnur tilfallandi verkefni.

•

•
•
•
•
•

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/5735 

Menntunar- og hæfniskröfur
Menntun sem nýtist í starfi svo sem sveinspróf í pípulögnum / 
framhaldsmenntun kostur.
Þekking á hitastjórnbúnaði og innsýn inn í virkni hitakerfa. 
Framúrskarandi samskiptahæfni og þjónustulund.
Góð íslensku- og enskukunnátta, dönskukunnátta kostur.
Góð almenn tölvukunnátta.
Reynsla og áhugi á sölumálum er mikill kostur.

Danfoss óskar eftir að ráða þjónustulundaðan sölumann. Um er að ræða sölu á hitastjórnbúnaði ásamt öðrum vörum fyrirtækisins. 
Um fullt starf er að ræða. Vinnutími er alla virka daga nema föstudaga frá kl. 8:00 - 17:00. Á föstudögum er unnið frá kl. 8:00 - 14:30. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Um er að ræða framtíðarstarf hjá traustu fyrirtæki sem leggur metnað í 
þjálfun og starfsþróun sinna starfsmanna.



Capacent — leiðir til árangurs

Gildi - lífeyrissjóður er þriðji 
stærsti lífeyrissjóður landsins 
með um 21 þúsund lífeyrisþega, 
46 þúsund greiðandi sjóðfélaga 
og yfir 200 þúsund einstaklingar 
eiga réttindi hjá sjóðnum. 
Eignir sjóðsins nema um 490 
milljörðum króna. Sjóðurinn 
rekur bæði samtryggingardeild 
og séreignardeild. Hjá sjóðnum 
starfa 32 starfsmenn.

•

•
•
•

Umsóknarfrestur 

23. október 

Starfssvið
Umsjón með kynningar- og fræðslumálum m.a. útgáfumálum, 
ytri og innri vef og fréttaskrifum á heimasíðu. 
Ritstjórn ársskýrslu.
Skipulag funda og ráðstefna.
Fjölmiðlatengsl.

•
•

•

•
•
•
•

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/5812 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi.
Reynsla af samskiptamálum og vefumsjón, blaða- eða 
fréttamennsku.
Mjög góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni til tjáningar í 
ræðu og riti.
Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.
Jákvætt lífsviðhorf og framúrskarandi samskiptahæfileikar.
Þekking og áhugi á samskiptamiðlum.
Þekking á starfsemi lífeyrissjóða er kostur.

Gildi-lífeyrissjóður óskar eftir að ráða upplýsingafulltrúa í kre�andi og �ölbreytt starf hjá sjóðnum.

Gildi-lífeyrissjóður

Upplýsingafulltrúi

Framkvæmdastjóri

Capacent — leiðir til árangurs

Fjarðabyggð er stærsta 
sveitarfélagið á Austurlandi 
og 10.stærsta sveitarfélag 
landsins. Veruleg uppbygging 
hefur átt sér stað í Fjarðabyggð 
á liðnum árum, bæði í þjónustu 
og atvinnulífi. Í sveitarfélaginu 
er hátt þjónustustig, 
framúrskarandi skólar 
ásamt öflugu menningar-, 
afþreyingar-, og íþróttastarfi. 
Náttúran er stórbrotin bæði 
til að njóta og til útivista. Íbúar 
sveitarfélagsins eru um 4700 
talsins í sex byggðarkjörnum. 
Þú ert á góðum stað í 
Fjarðabyggð. 
 
Launakjör taka mið af 
launakerfi sviðsstjóra hjá 
sveitarfélaginu. Konur jafnt 
sem karlar eru hvattar til þess 
að sækja um stöðuna.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/5743 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi.
Reynsla af stjórnun og rekstri.
Þekking á stefnumótandi áætlanagerð og gerð rekstrar- og 
�árhagsáætlana.
Þekking og/eða reynsla af gæða- og öryggismálum er 
kostur.
Reynsla af verklegum framkvæmdum hafna er kostur.
Þekking og reynsla af samningagerð er kostur.
Þekking og reynsla af starfsumhverfi opinberrar stjórnsýslu 
og/eða hafnarmála er kostur.
Forystu-, skipulags- og samskiptahæfileikar.
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti.

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Ath. lengdur umsóknarfrestur

23. október 

Starfssvið
Ábyrgð á stjórnun og rekstri Fjarðabyggðarhafna.
Áætlanir, samningagerð og eftirlit með framkvæmdum og 
viðhaldi hafna.
Gæða og öryggismál.
Áætlanagerð og eftirfylgni.
Stefnumótun og samningagerð.
Undirbúningur og eftirfylgni funda. 
Samskipti við samstarfsaðila, ráðuneyti, opinberar stofnanir 
og hagsmunaaðila. 

Frekari starfslýsing og ábyrgð er að finna á  
www.�ardabyggd.is

Fjarðabyggð leitar að öflugum aðila í starf framkvæmdastjóra Fjarðabyggðarhafna. Framkvæmdastjóri hefur yfirumsjón 
með stjórnun og rekstri á Fjarðabyggðarhöfnum. Næsti yfirmaður er bæjarstjóri.

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.



Söluráðgjafi í verslun Brúnás innréttinga
Brúnás innréttingar óska eftir að ráða söluráðgjafa í verslun sína í Reykjavík. Helstu verkefni eru 
ráðgjöf, sala og þjónusta ásamt því að teikna upp innréttingar fyrir viðskiptavini. Vinnutími er alla 
virka daga frá 9-17 (lokað um helgar).  

Leitað er að aðila með menntun sem nýtist í starfi, s.s. innanhússarkitekt, tækniteiknara, 
byggingafræðingi eða sambærilegt. Kostur er ef viðkomandi hefur reynslu af sölustörfum. Starfið gæti 
einnig hentað nýútskrifuðum.

Sjá nánar á www.intellecta.is

www.intellecta.is

Áhugaverð störf og mikil tækifæri

•	 Kerfisfræðingar

•	 Hugbúnaðarþróun

Sjá nánar á www.intellecta.is

www.intellecta.is

Verkstjóri á lager verslunar
Stórt og traust fyrirtæki í Reykjavík óskar eftir að ráða verkstjóra á lager verslunar sem selur grófvöru. 

Leitað er að metnaðarfullum og duglegum leiðtoga með góða samskiptahæfni. Helstu verkefni eru umsjón 

með lager, verkstjórn, leiðbeiningar til annarra starfsmanna og almenn lagerstörf. 

Leitað er að aðila með reynslu af lagerstörfum, reynslu af verkstjórn og góða þjónustulund. Kostur er ef 

viðkomandi hefur iðnmenntun og vinnuvélaréttindi. Góð laun í boði fyrir réttan aðila. 

Sjá nánar á www.intellecta.is

Sölustjóri hjúkrunarvöru

Cetus ehf. var stofnað 1998 og fagnar því 20 ára 

afmæli á næsta ári. Fyrirtækið er umboðsaðili fyrir 

leiðandi vörumerki í hjúkrunarvörum. Hjá Cetus 

er framúrskarandi þekking, færni og reynsla af 

farsælu samstarfi við helstu heilbrigðisstofnanir 

landsins, svo sem LSH. Viðskiptavinir Cetus eru 

traustir aðilar og birgjar eru leiðandi fyrirtæki á 

þessum vettvangi. Rekstur Cetus grundvallast 

einkum á samningum sem gerðir eru við 

viðskiptavini í framhaldi af auglýstum útboðum.

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á 

heimasíðu þess www.cetus.is

Nánari upplýsingar um starfið veita Bylgja Björk Pálsdóttir (bylgja@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is), í síma 
511-1225. Umsóknarfrestur er til og með 22. október 2017. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja 
starfsferilskrá og kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Cetus auglýsir laust til umsóknar starf sölustjóra hjúkrunarvöru. Viðkomandi þarf að vera tilbúinn að 
takast á við fjölbreytt verkefni  í sölu á hjúkrunarvörum og jafnframt að bera ábyrgð á mikilvægum 
samskiptum í rekstri. Staðan heyrir beint undir framkvæmdastjóra.

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Menntunar og hæfniskröfur

•	Háskólamenntun á sviði hjúkrunar er skilyrði
•	Haldmikil starfsreynsla innan heilbrigðisgeirans
•	Reynsla af rekstri og rekstrarþekking er mikill kostur
•	Sjálfstæði og vilji til að ná árangri
•	Þekking og reynsla af ferli útboða er kostur
•	Góð samskiptahæfni og jákvæðni er mikilvæg
•	Góð kunnátta í íslensku og ensku er nauðsynleg

Starfssvið

•	Þátttaka í opinberum útboðum
•	Stjórnun samninga, sala á hjúkrunarvörum,kynningar, 

markaðssetning og samskipti við viðskiptavini og birgja
•	Þátttaka í námskeiðum erlendis og samstarf við birgja
•	Stjórnun pantana með hliðsjón af veltuhraða og framlegð
•	Samskipti við flutningsaðila og sölufundir

Um er að ræða framtíðarstarf og mjög gott tækifæri fyrir réttan einstakling. Góð kjör eru í boði.

Síðumúla 5  •  108 Reykjavík  •  511 1225  •  intellecta.is

RÁÐNINGAR
RÁÐGJÖF

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

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

365 óskar eftir góðu fólki

MARKAÐSRÁÐGJAFI ÚTVARPSAUGLÝSINGA
365 auglýsir eftir duglegum, jákvæðum og
hugmyndaríkum einstaklingi með reynslu  
af auglýsingasölu.

Helstu kröfur:
- Reynsla af sölumennsku er skilyrði
- Sjálfstæði í starfi og hæfni til að vinna í hópi
- Rík þjónustulund og færni í mannlegum
   samskiptum
- Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæð vinnubrögð
- Þekking á íslensku viðskiptalífi
- Góð almenn tölvukunnátta

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

365 hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um.

Umsóknarfrestur er til og með 30. október 2017.
Stefnt er að því að umsækjandi hefji störf sem fyrst.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Brennur þú fyrir eldvörnum?
Mannvirkjastofnun leitar að kröftugu fólki til að taka þátt í áframhaldandi uppbyggingu stofnunarinnar. 
Í boði eru krefjandi störf hjá stofnun sem veitir starfsmönnum tækifæri til að sinna faglegri 
uppbyggingu í starfi með virkri endurmenntun og þjálfun. Góð vinnuaðstaða er í boði.

Hlutverk Mannvirkjastofnunar er einkum að sinna stjórnsýslu og samræmingu eftirlits á sviði byggingarmála, brunavarna og 
rafmagnsöryggismála og að annast markaðseftirlit á sviði rafmagnsöryggis, visthönnunar og orkumerkinga, byggingarvöru 
og timburvöru. Áhersla er lögð af hálfu stofnunarinnar á rafræna stjórnsýslu og gerð gagnagrunna við eftirlit.

Fagstjóri Eldvarnasviðs

Fagstjóri Eldvarnasviðs er faglegur leiðtogi 
starfsmanna á sviðinu og leiðir stefnumótun 
og markmiðasetningu sviðsins í samvinnu við 
forstjóra, samstarfsmenn og samstjórnendur.

Nánari upplýsingar veita:  
Guðmundur Gunnarsson, gg@mvs.is 
Inga S. Arnardóttir, inga@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 30. október nk. 

Sækja skal um starfið rafrænt í gegnum tengil sem má finna á hagvangur.is, 
mannvirkjastofnun.is og í auglýsingu stofnunarinnar á Starfatorgi.

Helstu verkefni:
• Leiða og þróa hlutverk Mannvirkjastofnunar 

við skipulagningu og samræmingu eftirlits með 
öryggisþáttum bygginga á sviði eldvarna

• Tryggja eldvarnir í mannvirkjum, m.a. með 
þátttöku í undirbúningi reglugerða og gerð 
leiðbeininga á sviði eldvarna

• Yfirumsjón með úttektum á slökkviliðum og 
búnaði slökkviliða

• Yfirumsjón með öllu námi innan Brunamálaskólans 
• Vera stjórnvöldum til ráðgjafar um þau mál sem 

heyra undir sviðið og veita umsagnir um álitamál

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meistarapróf í byggingarverkfræði eða 

byggingartæknifræði er skilyrði
• Amk. 5 ára reynsla af vinnumarkaði er skilyrði
• Farsæl stjórnunarreynsla
• Reynsla af byggingarleyfisskyldri mannvirkjagerð
• Reynsla af stefnumótandi áætlanagerð 
• Geta til að taka þátt í og stjórna breytingum, 

teymisstarfi og umbótaverkefnum
• Frumkvæði og ríkir skipulagshæfileikar
• Sjálfstæð vinnubrögð og færni í samskiptum

Verkefnastjóri á Eldvarnasviði

Verkefnastjóri á Eldvarnasviði hefur m.a. umsjón 
með úttektum stofnunarinnar á brunavörnum 
og eldvarnaeftirliti, gerð leiðbeininga ásamt því 
að hafa umsjón með viðhaldi gagnagrunna um 
slík málefni. Verkefnastjóri aðstoðar einnig við 
gerð verkefnaáætlana og árangursmælingar fyrir 
Mannvirkjastofnun í heild.

Helstu verkefni:
• Ráðgjöf til stjórnvalda um brunaöryggi mannvirkja
• Ráðgjöf um brunatæknileg málefni til almennings
• Gerð leiðbeininga vegna verkefna sviðsins
• Mat á brunahönnun og brunatæknilegum lausnum
• Gerð verkefnaáætlana og árangursmælingar fyrir 

Mannvirkjastofnun

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði bygginga eða bruna-

varna s.s. tæknifræði eða verkfræði er skilyrði
• Reynsla af hönnun, framkvæmdum eða eftirliti  

á eldvarnasviði
• Menntun og reynsla á sviði verkefnastjórnunar  

er kostur
•  Frumkvæði og ríkir skipulagshæfileikar
• Sjálfstæð vinnubrögð og færni í samskiptum

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.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi 
fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.

Starfshlutföll eru 100% og eru konur jafnt sem karlar 
hvattar til að sækja um störfin. 
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Klettagarðar 19 | 104 Reykjavík | +354 530 8400 | www.1912.is

VIÐSKIPTAGREIND 
BUSINESS INTELLIGENCE (BI)
1912 ehf. leitar að metnaðarfullum sérfræðingi í viðskiptagreind. 

HELSTU VERKEFNI
• Uppbygging og rekstur á vöruhúsi gagna
• Þátttaka í þróun á áætlunarferlum
• Rauntímaeftirlit
• Gagnagreining
• Þátttaka í innleiðingu og uppsetningu upplýsingatæknikerfa
• Utanumhald og rekstur á vöruhúsa- og aksturstýringakerfum
• Önnur verkefni á fjármálasviði

MENNTUNAR- & HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði eða viðskiptafræði
• Reynsla af sambærilegum verkefnum
• Þekking á viðskiptagreind og uppbyggingu gagnavöruhúsa
• Mikil greiningar-, skipulags- og samskiptahæfni
• Frumkvæði og drifkraftur

Um er að ræða fullt starf. Umsóknarfrestur er til 22. október nk. Frekari upplýsingar 
um starfið veitir María Arthúrsdóttir fjármálastjóri, maria.arthursdottir@1912.is. 

Áhugasamir geta farið á www.1912.is og sótt um starfið. 

Greina skal frá menntun, fyrri störfum og tekin fram sú reynsla sem umsækjandi telur 
að muni gagnast sér í starfi. Umsjón með ráðningu hefur Hildur Erla Björgvinsdóttir 
mannauðsstjóri. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur 
verið tekin. 

1912 er móðurfyrirtæki Nathan & Olsen 
og Ekrunnar sem eru leiðandi fyrirtæki á 
íslenskum matvæla- og dagvörumarkaði. 
Meginmarkmið fyrirtækjanna í mannauðs-
málum er að hafa ánægt og árangursdrifið 
starfsfólk með skýra ábyrgð og góða 
fagþekkingu. 

Til að vísa okkur veginn höfum við eftirtalin 
gildi að leiðarljósi: 

Frumkvæði – Liðsheild – Áreiðanleiki – Ástríða.

VIÐ ERUM AÐ LEITA AÐ 
KRAFTMIKLUM VERKEFNASTJÓRA

Verkefnastjóri óskast

Hlutverk Póstsins er að veita áreiðanlega þjónustu fyrir fyrirtæki og einstaklinga á sviði dreifingar-, samskipta- og flutningalausna. Framtíðarsýn 
Íslandspósts er að fyrirtækið verði nýjunga- og tæknidrifið fyrirtæki sem svarar síbreytilegum þörfum viðskiptavina.

Pósturinn leitar að öflugum verkefnastjóra til að stýra innleiðingum verkefna vegna nýrrar Persónuverndarlöggjafar. Verkefnastjóri mun einnig sjá 
um verkefnastjórn á öðrum verkefnum og vera með eftirlit á framkvæmd þeirra. Verkefnastjóri er staðsettur í skipuriti í verkefnastofu sem heyrir 
beint undir forstjóra. Um er að ræða krefjandi og fjölbreytt framtíðarstarf.

Umsóknarfrestur:
29. október 2017

Starfsumsóknir:
www.postur.is

Pósturinn hlaut Gullmerki jafnlaunaúttektar PwC árið 2016. Pósturinn leggur mikla áherslu á jafna stöðu 
kynjanna og er það mikilvæg staðfesting á því að vel sé staðið að jafnréttismálum hjá fyrirtækinu og að mikið sé 
lagt upp úr því að tryggja að allir fái jöfn tækifæri og eigi þann kost að vaxa og dafna í starfi á eigin verðleikum.

Menntun og reynsla
Háskólagráða í verkefnastjórnun eða háskólapróf sem nýtist í starfi.

Hæfniskröfur

Reynsla af verkefnastjórnun.

Þekking á LEAN straumlínustjórnun er kostur.

Þekking á gæðastjórnun er kostur.

Góð almenn tölvukunnátta.

Mjög góð færni í mannlegum samskiptum.

Frumkvæði og metnaður í starfi.

Hæfni í miðlun upplýsingu í töluðu og rituðu máli.

Góð íslensku- og enskukunnátta í töluðu og rituðu máli.

Sjálfstæð, öguð og nákvæm vinnubrögð.

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 veitir Ása Dröfn Fox Björnsdóttir, í síma 580-1000 eða í netfangi asadrofn@postur.is. 



VILTU TAKA ÞÁTT?

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins – Skógarhlíð 14 – S: 528 3000 – www.shs.is

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins 
(SHS) vill ráða starfsfólk til að sinna 
slökkvistarfi og/eða sjúkraflutningum. 
Um framtíðarstörf er að ræða og þeir 
sem eru ráðnir munu fá nauðsynlega 
menntun og þjálfun til að sinna 
starfinu. Allir starfsmenn verða að 
vera reiðubúnir að vinna vaktavinnu.

Við erum að leita að einstaklingum 
sem vilja láta gott af sér leiða og 
hafa áhuga á að tilheyra öflugu liði 
sem hefur það hlutverk að sinna 
útkalls þjónustu á höfuðborgar 
svæðinu. Við viljum gjarnan sjá fleiri 
konur í liðinu og æskilegt er að 
umsækjendur séu ekki eldri en 28 
ára vegna kröfu um eðlilega endur
nýjun í liðinu. 

Umsóknarfrestur er til 5. nóvember 
og nánari upplýsingar um hæfnis
kröfur og umsóknarferlið í heild sinni má 
finna á heimasíðu SHS (www.shs.is). 

Kynningarfundur verður haldinn 
fyrir umsækjendur á slökkvistöðinni í 
Hafnarfirði, Skútahrauni 6, þann 26. 
október nk. kl. 17:00. 

Nánari upplýsingar veita Ingibjörg 
Óðinsdóttir mannauðsstjóri í 
síma 528 3122 og Elías Níelsson 
íþróttaþjálfari í síma 528 3000.

Framtíðarstörf

www.shs.is

Slökkvilið 
höfuðborgarsvæðisins

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 seeking a Financial Manager of Innova Food Processing Software. The manager will contribute to the execution and 
development of short and long-term strategy for Innova. The manager will participate in management decision making, risk 
analysis, performance management, strategy and business development, while ensuring governance and compliance.

The Financial Manager is responsible for planning, implementing, 
managing and controlling all operational and �nancial reporting of 
Innova (software P&L).

Innova is Marel’s food processing software serving fish, meat and poultry 
processors. Innova enables processors to maximize yield and throughput, 
conform to quality standards and ensure food safety, with traceability built 
into every process step. Innova is a fast growing part of Marel’s business 
with over 160 employees worldwide.

Requirements
• Bachelor’s and/or Master’s degree in finance, business, economics or  
 equivalent
• Strong experience in finance controlling, forecasting and planning 
• Minimum 5 years experience in a financial position at a similar level  
 in an international environment
• Strong analytical and �nancial skills and knowledge of operational  
 excellence principles
• Good communication skills and ability to work in a team

FINANCIAL MANAGER - INNOVA 

For further information about the job please contact Hulda Björk Halldórsdóttir, HR Manager Commercial, hulda.halldorsdottir@marel.com. 
Please submit your application no later than October 25, 2017. Applications are accepted through the Marel website: marel.is/jobs.



Sérfræðingur á þjónustu- og upplýsingasviði
Fiskistofa óskar eftir að ráða metnaðarfullan og árangursdrifinn sérfræðing til starfa í höfuðstöðvar 
Fiskistofu á Akureyri. Um er að ræða fullt starf og er stefnt að ráðningu frá áramótum. 

Mannauður Fiskistofu er grunnstoðin í starfsemi hennar og er lögð mikil áhersla á starfsþróun, teymisvinnu 
og þekkingarmiðlun.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hildur Ösp Gylfadóttir mannauðs- og fjármálastjóri eða Þorsteinn Hil-
marsson, sviðsstjóri þjónustu- og upplýsingasviðs í síma 5697900. 
Umsókn sem inniheldur ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir hæfni viðkomandi í starfið 
sendist á netfangið starf@fiskistofa.is merkt „Sérfræðingur á Akureyri“
Umsóknarfrestur er til og með 30. október 2017.

Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við viðkomandi stéttarfélag. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 
3. tl. 2. mgr. 2. gr. regla nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum, sem settar 
eru samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.

Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun með sex starfsstöðvar um land allt og eru höfuðstöðvar á 
Akureyri. Stofnunin annast stjórnsýslu á sviði sjávarútvegs og lax- og silungsveiði ásamt því að safna og 
vinna úr upplýsingum um þá málaflokka. Nánari upplýsingar um Fiskistofu má finna á www.fiskistofa.is.  

Helstu verkefni:
• Utanumhald og úrvinnsla á upplýsingum um  
 byggðakvóta, strandveiðar og grásleppuveiðar.
• Eftirlit og uppfærsla á skipaskrá Fiskistofu.
• Frágangur og úrvinnsla á umsóknum sem  
 varða fiskveiðikerfið.
• Útgáfa veiðileyfa.
• Eftirlit með umframafla og viðbrögð við honum.
• Úrlausn mála sem varða millifærslur á kvóta.

Menntun- og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi, háskólamenntun   
 kostur.
• Mjög góð tölvukunnátta nauðsynleg, sér í lagi  
 Excel-kunnátta.
• Góð samskiptahæfni, jákvætt viðhorf og geta til   
 að starfa í hópi.
• Góð skipulagshæfni, frumkvæði sem og geta til að  
 vinna sjálfstætt.
• Góð íslensku- og enskukunnátta.
• Góð afköst og vönduð vinnubrögð.
• Þekking á sjávarútvegi er kostur. 

Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun með sex starfsstöðvar um land allt og eru höfuðstöðvar á Akureyri. Stofnunin annast stjórnsýslu á sviði sjávarútvegs 
og lax- og silungsveiði ásamt því að safna og vinna úr upplýsingum um þá málaflokka. Nánari upplýsingar um Fiskistofu má finna á www.fiskistofa.is

Viðskiptablaðið óskar eftir blaðamanni 
í fullt starf á ritstjórn blaðsins.
 
Helstu verkefni:
• Skrif á vefinn vb.is og í Viðskiptablaðið
 
Hæfniskröfur:
• Reynsla af blaðamennsku æskileg
• Þekking og áhugi á viðskiptum skilyrði
• Háskólamenntun, s.s. á sviði hagfræði, viðskipta  
   eða lögfræði æskileg
• Geta til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku
• Frumkvæði, sjálfstæði, metnaður og öguð 
   vinnubrögð eru nauðsynlegir eiginleikar

Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um. 

Umsóknarfrestur er til og með 23. október nk.  
Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og 
kynningarbréf. Umsóknir sendist á starfsumsokn@
vb.is.

Blaðamaður

Læknisfræðileg myndgreining (Röntgen Domus) 
auglýsir stöðu móttökuritara lausa til umsóknar

Um er að ræða fjölbreytt starf á líflegum og skemmtilegum 
vinnustað þar sem samheldinn og þéttur hópur starfsmanna 
vinnur að sameiginlegu markmiði.

Reynsla af þjónustu og nám í móttökuritun er kostur.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst eða eftir 
samkomulagi.

Umsókn og frekari upplýsingar sendist á netfangið  
ragga@rd.is. Umsóknarfrestur er til og með 22. október nk.

Röntgen Domus | Sími 551-9333 – www.rd.is

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

Félagið á auk þessa Midi.is sem annast miðasölu á mannfagnaði og viðburði, 
svo sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, íþróttaleiki og fleira. 
Hjá 365 starfa um 400 manns.

365 óskar eftir góðu fólki

LANDSBYGGÐARBLAÐAMAÐUR Á FRÉTTABLAÐIÐ 
VILTU SLÁST Í HÓP ÖFLUGUSTU FRÉTTAMANNA LANDSINS?
Fréttablaðið óskar eftir  
blaðamönnum búsettum á:
•	 Suðurlandi
•	 Vestfjörðum
•	 Austurlandi

 Umsækjandi þarf:
•	að hafa góða þekkingu á íslensku samfélagi  

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

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á Sunnu 
Karen Sigurþórsdóttur í gegnum netfangið 
sunnak@365.is 

Reynsla af fréttamennsku er skilyrði.

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Hefur þú áhuga á stjórnkerfum?
Okkur vantar sérfræðing á sviði stjórnkerfa á lifandi og
kraftmiklum vinnustað.

Sérfræðingar í stjórnstöð mynda teymi sem gegnir lykilhlutverki í rekstri og þróun stjórnkerfa. 
Meðal helstu verkefna er umsjón með rekstri og forritun stýrivéla og skjákerfa, samskipti við ráðgjafa 
og verktaka ásamt þátttöku í stefnumótun og hönnun. Starfið er fjölbreytt og krefjandi og byggir á 
samvinnu við önnur teymi.

Metnaður, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð eru eiginleikar sem reynir á í þessu starfi. Ef þú 
býrð yfir slíkri færni, ert með próf í verk-, tæknifræði eða sambærilegu og hefur reynslu af forritun 
stjórnkerfa, viljum við heyra í þér. 

Kynntu þér vinnustaðinn Veitur á veitur.is og á Facebook

Hjá Veitum er frábær starfsandi, mikil ánægja með stjórnendur og allur aðbúnaður fyrsta flokks. Við leggjum mikla áherslu á 
jafnvægi vinnu og einkalífs, sí- og endurmenntun og möguleika til að vaxa í starfi. 
Rekstraröryggi og hagkvæmni í rekstri eru leiðarljós í öllum störfum okkar. Við leggjum áherslu á að byggja upp góðan hóp 
fagfólks sem annast rekstur og viðhald veitukerfanna. Hjarta þeirra er í stjórnstöðinni þar sem starfsmenn okkar gegna mikilvægu 
hlutverki við að halda viðskiptavinum okkar í sambandi – alla daga. 

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

Umsóknarfrestur er til og með 24. október.

Við tökum jafnréttið alvarlega og viljum hafa fjölbreyttan hóp starfsmanna. Því hvetjum við jafnt konur 
sem karla til að sækja um.

„Heildarlengd lagnanna okkar er 
svipuð vegalengdinni frá Reykjavík
til Sochi í Rússlandi - fram og til baka.”



VIÐ LEITUM AÐ 
STARFSMÖNNUM  

Á VERKSTÆÐI OKKAR
3 störf eru í boði. 

Eitt er á Keflavíkurflugvelli,  
unnið er eftir vaktakerfi þar 2,2,3 frá 8-18.

Annað í Selhellu 5, 221 Hafnarfirði.  
Unnið er virka daga milli 8-18.

Þriðja á Flugvallarvegi 5, 101 RVK.  
Unnið er eftir vaktakerfinu 2,2,3  

milli 7.45-18.45.
Helstu verkefni eru smur, dekk og  

minniháttar viðgerðir á bílum.
 

HÆFNISSKRÖFUR:
Reynsla af sambærilegu starfi

Geta unnið sjálfstætt 
Frumkvæði

Minniháttar tölvukunnátta
 

Viðkomandi þarf að geta hafið  
störf sem fyrst.

Áhugasamir mega senda umsókn 
á atvinna@hertz.is

Starf verkstjóra við þjónustustöð Vegagerðarinnar á Höfn í Hornafirði er laust til umsóknar. 
Um 100% starf er að ræða. Verkstjóri hefur umsjón og eftirlit með verkefnum á þjónustu-
stöð á Höfn og sér til þess að þau séu unnin í samræmi við markmið Vegagerðarinnar.

Starfssvið
•  Almenn þjónusta og viðhald vega sem og
 vegbúnaðar á svæði þjónustustöðvar á Höfn 
•  Viðhald og þjónusta á malarvegum 
 og bundnu slitlagi
•  Umsjón með lagerhaldi og áhaldahúsi
•  Eftirlit og stjórnun verkefna í sumarþjónustu 
•  Samskipti við verktaka
•  Eftirlit í vetrarþjónustu með færð á vegum, 
 upplýsingagjöf og stjórnun snjómoksturs 
	 í	samvinnu	við	yfirverkstjóra	og	vaktstöð	
 Vegagerðarinnar
•  Samskipti og eftirlit með verktökum í vetrarþjónustu

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Almenn menntun
•  Reynsla af stjórnun
•  Verkstjórnarnámskeið er æskilegt
•  Vinnuvélaréttindi
•  Meirapróf
•  Góð íslenskukunnátta
•  Góð tölvukunnátta
•	 Starfsreynsla	sem	nýtist	í	starfi
•  Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
•  Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í hóp

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum og í 
samræmi við starfsmannastefnu Vegagerðarinar eru konur með tilskyldar hæfniskröfur 
sérstaklega hvattar til að sækja um starfið.  
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 30. október 2017. Umsóknir berist Vegagerðinni á netfangið 
starf@vegagerdin.is. Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um 
þá menntun og hæfni sem óskað er.
Nánari	upplýsingar		um	starfið	veitir	Reynir	Gunnarsson	rekstrarstjóri	á	þjónustustöðinni	á	Höfn	í	
síma 522 1991 og í gegnum netfangið reynir.gunnarsson@vegagerdin.is og Davíð Þór Sigfússon 
byggingafræðingur í síma 522 1945 og í gegnum netfangið david.th.sigfusson@vegagerdin.is
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Verkstjóri

Frábært tækifæri fyrir kraftmikinn og skapandi stjórnanda.
Við leitum að hótelstjóra fyrir Icelandair hótel Akureyri. Það er eitt af glæsilegustu hótelum landsins með tæplega 
eitt hundrað fallega innréttuð herbergi auk þess að státa af Aurora, fyrsta flokks veitingastað og vinsælum bar.

Vilt þú stýra 
einu af flaggskipum 
íslenskrar 
ferðaþjónustu?

Icelandair hótel eru leiðandi keðja gæðahótela á Íslandi og reka nú alls 21 hótel undir fjórum ólíkum vörumerkjum: 
Icelandair Hotels, Eddu hótelin, Hilton Reykjavík Nordica og Canopy Reykjavík. Hjá félaginu starfa rösklega 800 manns.

Umsóknarfrestur er til 24. október 2017. 
Nánari upplýsingar og hæfnikröfur eru á www.icelandairhotels.com/atvinna
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442 1000
Þjónustuver opið:

Mán.-fim. 9:00-15:30
Fös. 9:00-14:0

rsk@rsk.is

  Fyrsta íbúð – Reykjavík/Akureyri
Frá og með 1. júlí 2017 tók gildi ný heimild til ráðstöfunar séreignar-
sparnaðar ætluð einstaklingum sem kaupa sér íbúðarhúsnæði í 
fyrsta skipti. Samkvæmt lögunum hefur ríkisskattstjóri með hönd-
um umsóknarferli, úrvinnslu og eftirlit með útgreiðslu iðgjalda.  
Um talsvert viðamikið verkefni er að ræða og því eru tvö störf við 
framkvæmdina nú laus til umsóknar. 

Frekari hæfnikröfur
•    Viðeigandi háskólamenntun, t.d. á sviði viðskiptafræði  

eða lögfræði 
•  Þekking á málsmeðferðarreglum æskileg
•  Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli

  Skatteftirlit - Reykjavík
Helstu verkefni eru að yfirfara gögn og upplýsingar um skattskil 
lög aðila og einstaklinga í þeim tilgangi að greina möguleg skatt-
undanskot og vantalda skattstofna, ásamt því að endurákvarða 
opinber gjöld.

Frekari hæfnikröfur
•   Viðeigandi háskólamenntun, t.d. á sviði viðskiptafræði  

eða lögfræði 
•   Þekking á reikningsskilum, málsmeðferðarreglum  

og almennri skattframkvæmd æskileg
•  Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli 

  Hugbúnaðarþróun - Reykjavík
Í undirbúningi er innleiðing nýrra upplýsingakerfa og þróun og 
endurbætur á eldri kerfum. Leitað er liðsauka til starfa við slík 
verkefni og eiga samskipti við samstarfsaðila vegna verkefna við 
skattframkvæmd.

Frekari hæfnikröfur
•  Menntun á sviði tölvunarfræði eða verkfræði
•  Góð þekking á upplýsingatæknimálum
•  Þekking og reynsla í forritun (C#, Oracle) er kostur
•  Reynsla og hæfni í verkefnastjórnun er kostur

  Virðisaukaskattur - Reykjavík
Starfið felst einkum í vinnu við framkvæmd virðisaukaskatts,  
s.s. mati á tilkynningum um atvinnurekstur, úrvinnslu umsókna, 
frumálagningu, endurálagningu og bréfaskrifum.

Frekari hæfnikröfur
•  Háskólamenntun á sviði lögfræði, viðskiptafræði eða hagfræði
•  Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli

  Þjónustuver - Akureyri
Þjónustuver ríkisskattstjóra er á starfsstöðinni á Akureyri. Helstu  
verkefni eru upplýsingagjöf um skattamál og símaþjónusta.

Frekari hæfnikröfur
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•  Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli

Krefjandi störf á góðum vinnustað
Ríkisskattstjóri er í fararbroddi innleiðingar rafrænnar stjórnsýslu. Helstu 
verkefni embættisins eru álagning opinberra gjalda, skatteftirlit og að 
halda lögbundnar skrár en að auki er embættinu falið að sinna ýmsum 
sérverkefnum.

Vinnustaðurinn er fjölmennur og dreifist starfsemin um landið. Megin-
stefna ríkisskattstjóra í mannauðsmálum byggir á gagnkvæmu trausti, 
tillitssemi og virðingu á milli stofnunar og starfsmanna og starfsmanna 
sín í milli. Ríkisskattstjóri er þátttakandi í eins árs tilraunaverkefni um 
styttingu vinnuvikunnar.

Nú er tækifæri fyrir jákvæða og öfluga einstaklinga til að bætast í  
kröftugan hóp starfsmanna embættisins því nokkur störf eru laus til 
umsóknar. Grunnkröfur fyrir öll störfin eru:

• Frumkvæði og metnaður 
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Fáguð framkoma og lipurð í mannlegum samskiptum
• Jákvæðni og þjónustulund 
• Geta til að vinna undir álagi 
• Góð almenn tölvukunnátta 

Umsóknir skulu fylltar út á rsk.is/starf eða á Starfatorgi. Ferilskrá sem inniheldur ítarlegar upplýsingar m.a. um menntun, fyrri störf, umsagnar aðila 
og annað er máli skiptir þarf að fylgja með svo umsókn teljist fullnægjandi. Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og  viðkomandi 
stéttarfélags. 

Umsóknarfrestur er til og með 30. október 2017 og verður öllum umsóknum svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin um ráðningar. 
Upplýsingar um störfin veita Inga Hanna Guðmundsdóttir og Birgitta Arngrímsdóttir í síma 442 1000. 



Má bjóða þér sæti?

Hæfniskröfur:
·       Gilt ökuskírteini, aukin ökuréttindi D.
·       Gilt ökuritakort.
·       Hreint sakavottorð.
·       Reynsla af akstri hópferðabifreiða æskileg.
·       Rík hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund.
·       Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og jákvæðni.
·       Snyrtimennska, stundvísi og samviskusemi.
·       Íslensku- og enskukunnátta.

Helstu verkefni:
·       Akstur og umhirða hópferðabifreiða.
·       Þjónusta við farþega.
·       Vinna eftir öryggis- og gæðastöðlum fyrirtækisins.

Við leitum að öflugum bifreiðastjórum í fjölbreyttar og 
skemmtilegar ferðir um landið á nýlegum Mercedes Benz
hópferðabifreiðum. Um er að ræða bæði hlutastörf og 
100% stöðu. 
Hvetjum konur jafnt sem karla til þess að sækja um.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 17. nóvember 2017. 
 Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á https://gjtravel.rada.is.  Með umsóknum þarf að fylgja ferilskrá og kynningarbréf. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Már Þorvarðarson í síma 520 5240 eða í tölvupósti á netfangið starf@gjtravel.is.

Guðmundur Jónasson ehf er eitt af elstu ferðaþjónustufyrirtækjum landsins. Fyrirtækið rekur öfluga ferðaskrifstofu og gerir út fjölda hópferðabifreiða. 
Hjá fyrirtækinu starfar samhentur hópur starfsfólks með breiða þekkingu og mikla reynslu af ferðaþjónusturekstri

Heildverslunin Regalo ehf.
Óskar eftir starfskrafti á lager og útkeyrslu

Vinnu tími er frá 9 til 17 alla virka daga.

Starfið felst í tiltekt vara og skipulagi á lager 
ásamt vörumótöku og útkeyrslu.

Hefur þú áhuga að slást í hópinn hjá okkur? 

Sendu okkur umsókn á netfangið  
umsóknir@regalo.is

www.regalo.is

BAADER-MANN vantar á Kleifaberg

Brim hf óskar eftir að ráða Baader-mann á Kleifaberg 
RE-70  í næsta túr sem hefst miðvikudaginn 18.október 

n.k. Um framtíðarstarf er að ræða fyrir góðan mann.

Nánari upplýsingar gefa:
Víðir Jónsson skipstjóri í síma 843-4266

Pálmi Hafþór Ingólfsson starfsmannastjóri  
í síma 849-0261

VIÐ LEITUM AÐ 
TRAUSTU 
STARFSFÓLKI

Hjá Olís er lögð áhersla á góðan aðbúnað starfsfólks, 
stuðning til náms og heilsueflingar, heiðarleika í 
samskiptum, snyrtimennsku og fagleg vinnubrögð.

Störfin fela í sér almenna afgreiðslu, 

áfyllingar vöru, vörumóttöku, þrif, 

þjónustu við viðskiptavini og annað 

tilfallandi.

Hæfniskröfur

• Snyrtimennska og reglusemi

• Jákvæðni, dugnaður, 

   þjónustulund og hæfni í

   mannlegum samskiptum

 

Í boði eru fjölbreytt störf í góðu 

starfsumhverfi. Starfsmenn njóta 

góðra afsláttarkjara og styrks 

til heilsueflingar.

Umsóknir á olis.is

Umsóknarfrestur er til 

22. október.   

FRAMTÍÐARSTÖRF
Á ÖLLUM ÞJÓNUSTU-
STÖÐVUM OLÍS

 12 ATVINNUAUGLÝSINGAR  1 4 .  O K TÓ B E R  2 0 1 7  L AU G A R DAG U R



Knattspyrnufélagið Fram óskar eftir að 
ráða bókara á skrifstofu félagsins.

Um 50% starfshlutfall er að ræða

Starfslýsing:
• Færsla bókhalds
• Launavinnsla
• Afstemmingar og frágangur á bókhaldi til uppgjörs
• Aðstoð við innri úttektir og eftirlit
• Innkaup á rekstrarvörum

Hæfniskröfur :
• Víðtæk reynsla af bókhaldi og launavinnslu
• Góð almenn tölvukunnátta
• Reynsla af sambærilegum störfum
• Nákvæm og vönduð vinnubrögð
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum

Knattspyrnufélagið Fram óskar eftir  
að ráða verkefnastjóra á skrifstofu  

félagsins.
Um 100% starfshlutfall er að ræða en launakjör að hluta 
til byggð á árangursþóknun

Starfslýsing:
• Verkefnastjórnun fyrir deildir félagsins
• Samningagerð
• Markaðssetning og skipulag auglýsinga og styrktar-
   mála
• Aðstoð við skipulagningu á íþróttastarfi
• Innheimta og aðstoð við æfingagjöld
• Almenn skrifstofustörf

Hæfniskröfur :
• Menntun sem nýtist í starfi
• Rekstrarþekking 
• Reynsla og þekking úr íþróttastarfi
• Nákvæm og vönduð vinnubrögð
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum

Áhugasamir vinsamlega sendið umsókn rafrænt ásamt 
starfsferilsskrá til framkvæmdastjóra Fram 
ludvik@fram.is  fyrir mánudaginn 30. október, sem  
jafnframt veitir nánari upplýsingar um starfið.

Visionær og ambitiøs centerdirektør
til Steno Diabetes Center Aarhus

Er du visionær, initiativrig og har strategisk 
ledelseserfaring samt internationalt udsyn? 
Brænder du for at etablere, udvikle og drive 
Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA) til gavn 
for patienter og personale? 

Region Midtjylland etablerer pr. 1. januar 2018 med 
midler fra Novo Nordisk Fonden, Steno Diabetes 
Center Aarhus. Ambitionen er at etablere et interna-
tionalt førende diabetescenter, i Region Midtjylland. 

Som centerdirektør får du hovedansvaret for eta-
bleringen og udviklingen af SDCA.  Du skal være med 
til at skabe rammerne for udvikling af såvel forsk-
ning som  klinisk aktivitet? 

Du skal have en sundhedsvidenskabelig eller anden 
relevant akademisk uddannelse og have forståelse 
for politisk ledede organisationer. Du taler et skandi-
navisk sprog.

Se mere på midtjob.dk.

Ansøgningsfrist 30. oktober kl. 12.00

Søg et job med hjerne og 
hjerte på midtjob.dk

Umsjónarmaður í vöruhúsi Distica – Suðurhrauni
Distica vill ráða drífandi og duglegan starfsmann í stöðu umsjónarmanns vöruhúss 
félagsins í Suðurhrauni. Um er að ræða 9 manna vinnusvæði í örum vexti.
Umsjónarmaður sér um daglegan rekstur og þarf að vera gæddur leiðtogahæfileikum, 
hafa reynslu af því að stjórna fólki og metnað til að gera vel.  Hann þarf að geta 
unnið undir álagi og vera frábær í mannlegum samskiptum. Umsjónarmaður heyrir 
undir deildarstjóra vöruhúsa og er hluti af stjórnunarteymi vöruhúsa Distica. 

HELSTU VERKEFNI MENNTUN OG HÆFNISKRÖFUR

• Ábyrgð á daglegum rekstri vöruhússins
• Dagleg stjórnun starfsmanna og umsjón 

með starfsmannamálum
• Framkvæmd og skilgreining umbótaverkefna
• Samskipti við viðskiptavini, umbjóðendur 

og þjónustuaðila
• Gerð og framfylgni rekstraráætlunar
• Þátttaka í stjórnendateymi vöruhúsa 

Distica.

• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla og þekking á starfssemi 

vöruhúsa er skilyrði
• Reynsla af verkstjórn og/eða annars 

konar stjórnun er skilyrði
• Framúrskarandi samskiptahæfni og 

skipulagshæfileikar
• Góð tölvukunnátta er skilyrði og þekking 

á vöruhúsakerfum og NAV er mikill kostur
• Greiningarhæfni og umbótahugsun

Nánari upplýsingar um starfið veita:

• BIRGIR HRAFN HAFSTEINSSON, 
DEILDARSTJÓRI VÖRUHÚSA 
( 861 8168 | birgir@distica.is 

• VILBORG GUNNARSDÓTTIR, MANNAUÐSSTJÓRI 
( 824 7136 | vilborg@distica.is

Umsóknarfrestur er til og með 27. október.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um 
að sækja um starfið í gegnum ráðningar- 
vef á heimasíðu Distica (www.distica.is).
Umsókn um starfið þarf að fylgja starfs-
ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð 
er grein fyrir ástæðu umsóknar og rök-
stuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Distica sérhæfir sig í dreifingu á lyfjum, heilsuvörum, neytendavörum og
vörum fyrir heilbrigðisþjónustu og rannsóknarstofur. Fyrirtækið er með
um 70% markaðshlutdeild  í lyfjadreifingu á Íslandi. Nánar á www.distica.is.

Pantone:
Gulur =  Pantone 158
Grár  =  Pantone 432

CMYK:
Gulur =  M = 65, Y = 100 
Grár  =   C = 15, K = 80

Jafnlaunaúttekt
PwC 2015

GILDI DISTICA ERU
ÁREIÐANLEIKI, HREINSKIPTNI

OG FRAMSÆKNI

Medical Advisor
Vistor óskar eftir að ráða í stöðu Medical Advisor. Um er að 
ræða nýtt og krefjandi starf fyrir metnaðarfullan einstakling. 

MENNTUN OG HÆFNISKRÖFURHELSTU VERKEFNI

• Koma á og hafa umsjón með 
vísindalegu samstarfi og samskiptum 
við m.a. viðskiptavini, yfirvöld, 
markaðsleyfishafa og dreifingaraðila.

• Greina og miðla upplýsingum um 
klínískar rannsóknir í tengslum við 
þróun lyfja.

• Áætlunargerð og eftirfylgni.

• Læknisfræðimenntun, doktor í 
raunvísindum, master í lyfjafræði 
eða sambærileg háskólamenntun.

•  Framhaldsmenntun á sviði viðskipta 
er kostur.

• Mjög góð hæfni í samskiptum og 
framsögutækni. 

• Sjálfstæð vinnubrögð en jafnframt 
framúrskarandi hæfni í teymisvinnu 
og að leiða teymi.

• Mjög góð enskukunnátta.
• Reynsla af verkefnastjórnun.

Nánari upplýsingar um starfið veita:

• GUNNUR HELGADÓTTIR, FRAMKVÆMDASTJÓRI 
( 824 7160 | gh@vistor.is 

• VILBORG GUNNARSDÓTTIR, MANNAUÐSSTJÓRI 
( 824 7136 | vilborg@vistor.is

Umsóknarfrestur er til og með 
31. október nk.
Sótt er um starfið í gegnum ráðningar- 
vef á heimasíðu Vistor (www.vistor.is).
Óskað er eftir ítarlegri ferilskrá 
ásamt stuttri greinargerð þar sem 
fram kemur ástæða þess að sótt 
er um starfið og rökstuðningur fyrir 
því hvers vegna viðkomandi telur sig 
hæfan til að gegna því.

Vistor hf. er leiðandi fyrirtæki á sviði markaðssetningar
á lyfjum, heilsuvörum og dýraheilbrigðisvörum á Íslandi.

Jafnlaunaúttekt
PwC 2015

GILDI VISTOR ERU
ÁREIÐANLEIKI, HREINSKIPTNI

OG FRAMSÆKNI

Pantone litir:

Hjarta: Rautt: 200C
Letur:   Grátt: 424C

CMYK litir:

Hjarta: Cyan: 10, Magenta: 100, Yellow: 100, Svart: 20
Letur:   Cyan: 10, Magenta: 10, Yellow: 10, Svart: 60



Byggðastofnun óskar að ráða 
sérfræðing til starfa.

Byggðastofnun óskar eftir að ráða sérfræðing á þróunarsvið  
stofnunarinnar. Meginverkefni viðkomandi starfsmanns 
verður að sinna verkefninu Brothættar byggðir og gegna starfi 
landstengiliðar Norræna Atlantssamstarfsins (NORA) á Íslandi. 
Starfinu fylgja töluverð ferðalög. 
Þá þarf viðkomandi að vera tilbúinn til að vinna að öllum þeim 
þáttum byggðamála sem þróunarsviðið sinnir en það eru fjöl-
breytt verkefni svo sem vinnsla byggðaáætlunar, skýrslugerð og 
úttektir á sviði byggðamála, samskipti við atvinnuþróunarfélög, 
starfræksla landsskrifsstofa NPA og NORA og samskipti við 
ESPON, umsjón með AVS (rannsóknarsjóði í sjávarútvegi) og 
aflamarki Byggðastofnunar svo eitthvað sé nefnt.

Hæfniskröfur:
• Háskólanám sem nýtist í starfi.
• Reynsla af verkefnastýringu er kostur.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Frumkvæði og lipurð í mannlegum samskiptum.
• Hæfileiki til að vinna sjálfstætt og eiga auðvelt með að koma 

fyrir sig orði munnlega og skriflega.
• Viðkomandi þarf að hafa vald á dönsku, norsku eða sænsku 

auk ensku.

Staðsetning starfsins er á Sauðárkróki. Launakjör eru sam-
kvæmt kjarasamningi Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja.

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til 31. október nk. og skulu umsóknir með 
upplýsingum um menntun og starfsreynslu sendar til Byggða- 
stofnunar, Ártorgi 1, 550 Sauðárkróki eða á netfangið  
postur@byggdastofnun.is

Nánari upplýsingar veitir Snorri Björn Sigurðsson, forstöðu-
maður þróunarsviðs, snorri@byggdastofnun.is eða 895 8653 

Byggðastofnun hefur það að markmiði að vera eftirsóknarverður vinnustaður 
fyrir hæfa og metnaðarfulla starfsmenn, konur jafnt sem karla. 25 manns 
starfa hjá stofnuninni sem hefur á að skipa vel menntuðu fólki með fjölbreytta 
reynslu. Þar sem karlar eru í meirihluta starfsmanna á þróunarsviði eru konur 
sérstaklega hvattar til að sækja um starfið.

Sauðárkrókur er einn öflugasti byggðakjarni landsbyggðarinnar. Þar er 
fjölbreytt og öflugt atvinnulíf. Fjölbreytt þjónusta er í boði, góðir skólar á öllum 
skólastigum, kröftugt menningarlíf og öflugt íþróttalíf. Boðið er upp á skóla á 
öllu skólastigum, frá leikskóla til háskóla. Í sveitarfélaginu Skagafirði búa um 
4.000 manns.

postur@byggdastofnun.is

byggdastofnun.isSími:   455 54 00       Fax: 455 54 99

ÓSKUM EFTIR  
BAKARA OG BAKARANEMA 

Í BAKARÍIÐ HJÁ JÓA FEL

ÓSKUM EFTIR AÐ RÁÐA STRAX  BAKARA  OG  
BAKARANEMA .

VINSAMLEGA SENDIÐ UMSÓKN Á JOIFEL@JOIFEL.IS

Holtagarðar - Smáralind - Garðabær - Hringbraut

 
 

ÓSKUM EFTIR  AFGREIÐSLUFÓLK
 Í BAKARÍIÐ HJÁ JÓA FEL

Bakaríið hjá Jóa Fel óskar eftir að ráða afgreiðslufólk í fullt 
starf.
Unnið er á tvískiptum vöktum og aðra hvora helgi.
Um framtíðarstarf er að ræða. 

Einnig vantar okkur afgreiðslufólk í hlutastörf um helgar. 
 
STARFSKRÖFUR:
• Stundvísi, áreiðanleiki og góð þjónustulund.
• Íslenskukunnátta er skilyrði

Umsóknum skal skilað til Lindu á linda@joifel.is

Arion banki leitar að öflugum mannauðsráðgjafa 
Ráðgjafinn kemur til liðs við mannauðsdeild, en hlutverk hennar er að tengja saman fólk og ferla 
með upplifun viðskiptavina að leiðarljósi. Í einingunni starfar samstilltur og framsækinn hópur 
með skýra sýn og þekkingu á viðfangsefnum bankans. Mannauðsteymið veitir ráðgjöf og stuðning 
við val á starfsfólki, eflir hæfni, styður við starfsþróun auk þess að hvetja til stöðugra umbóta 
og aukinnar starfsánægju. Arion banki hefur skýra stefnu í jafnréttismálum og hefur verið 
jafnlaunavottaður síðan 2015.  

Ert þú meistari
í mannauðsmálum?

Helstu verkefni
•  Val og ráðningar nýs starfsfólks
•  Gerð ráðningarsamninga og starfslýsinga
•  Upplýsingagjöf og stuðningur 
  við starfsfólk
•  Þróun markmiða og mælikvarða 
  í mannauðsmálum 
•  Verkefni tengd jafnlaunavottun
•  Úrvinnsla tölfræðigagna

Nánari upplýsingar veita Jökull H. Úlfsson, forstöðumaður mannauðs, jokull.ulfsson@arionbanki.is 

Sótt er um starfið á arionbanki.is. Umsóknarfrestur er til og með 26. október nk. Fullum trúnaði 
er heitið og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Hæfniskröfur
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•  Starfsreynsla á sviði mannauðsmála 
•  Framhaldsmenntun í mannauðsstjórnun er æskileg
•  Góð færni í Excel 
•  Þekking á jafnlaunavottun er kostur
•  Framúrskarandi samskipta- og samvinnuhæfni
•  Sjálfstæði og frumkvæði í starfi 
•  Góð greiningarhæfni 

Arion banki er líflegur og spennandi vinnustaður. Við vinnum með viðskiptavinum okkar að 
því að búa í haginn fyrir framtíðina. Við ræktum jákvæðan starfsanda og leggjum áherslu á að 
starfsfólk okkar þroskist og þróist í starfi með markvissri fræðslu og þjálfun. Straum-
línustjórnun er hluti af daglegri menningu með stöðugum umbótum og samvinnu allra 
starfsmanna. Jafn réttur kvenna og karla til starfa er okkur hjartans mál og síðan árið 2015 
höfum við árlega fengið Jafnlaunavottun VR. Saman látum við góða hluti gerast.
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Ístak - Bugðufljóti 19 - 270 Mosfellsbær - Sími 530 2700 - www.istak.is

Ístak er leiðandi fyrirtæki á íslenskum verktakamarkaði. Ístak var stofnað árið 1970 og annast 
ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stóriðjuver, jarðvinnuverk, hafnarframkvæmdir, vega- og brúa-
gerð auk flugvalla, enn fremur húsbyggingar fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, fyrirtæki og 
einstaklinga. Ístak er dótturfélag Aarsleff Group sem er leiðandi verktaki með yfir 4.500 starfs-
menn í ýmsum heimsálfum.

Öflugur verkefnastjóri og hönnuður, til að stýra 
framleiðslu steinsteyptra eininga
Steypuskáli Ístaks hefur yfir að ráða fyrirtaks aðstöðu til framleiðslu 

á steyptum einingum. Leitað er að aðila sem getur útfært hönnun og 

haft yfirumsjón með framleiðslu eininga, í samvinnu við viðskipta-

vini, jafnt innan fyrirtækisins sem utan. Um er að ræða nýtt starf og 

mun viðkomandi aðili taka þátt í að móta starfsemi steypuskálans til 

framtíðar.

Hæfniskröfur:
•  Byggingarverkfræði eða -tæknifræði. 

• Þekking á framleiðslu steyptra eininga.

• Haldgóð reynsla af burðarþolshönnun.

• Góðir samskipta- og skipulagshæfileikar. 

• Fagleg og sjálfstæð vinnubrögð.

Helstu verkefni:
•  Hönnun á steinsteyptum einingum.

• Umsjón með framleiðslu og gæðaeftirliti.

• Umsjón með rekstri steypuskála og áætlana.

• Útbúa teikningar og gögn til framleiðslu eininga.

• Gerð tilboða.

Umsóknarfrestur er til og með 22. október.  Kostur er ef viðkomandi getur hafið störf sem fyrst.  Sótt er um starfið 
á www.istak.is/starfsumsókn/. Nánari upplýsingar veitir Ólöf Jóna Tryggvadóttir (olofj@istak.is) í síma 530 2705.

VERKEFNASTJÓRI Í VÖRUÞRÓUN

VERKFRÆÐINGUR Á GÆÐASVIÐI

Hefur þú brennandi áhuga á að takast á við krefjandi starf hjá einu framsæknasta fyrirtæki landsins?
Össur leitar að metnaðarfullum, jákvæðum og skipulögðum einstaklingi til að vinna í öflugum hópi.

STARFSSVIÐ
•   Verkefnastjórnun á sviði vöruþróunar í þverfaglegum

    verkefnateymum

•   Gerð verkefnaáætlana og framfylgd þeirra

•   Umsjón með skjölun og skjalastjórnun í verkefnum

STARFSSVIÐ
•   Greiningar á vörum og kvörtunum frá viðskiptavinum

•   Samþætting vinnuferla og upplýsingagjafar milli deilda

    og starfstöðva Össurar erlendis  

•   Þróun greiningarbúnaðar og aðferða fyrir

     bilanagreiningar

•   Upplýsingamiðlun og skýrslugerðir á niðurstöðum

     úr greiningum

•   Umsýsla upplýsinga sem tengjast greiningum

•   Stuðningur og samvinna við prófanir og úrlausnir

     á úrbótaverkefnum

HÆFNISKRÖFUR
•   Háskólapróf sem nýtist í starfi, BSc eða MSc í verkfræði,

    tæknifræði eða verkefnastjórnun

•   Að minnsta kosti fimm ára starfsreynsla á sviði

     verkefnastjórnunar

•   Leiðtogahæfileikar

•   Reynsla í Microsoft Project

•   Mjög góð enskukunnátta

•   Hæfni í mannlegum samskiptum

•   Sjálfstæð vinnubrögð

HÆFNISKRÖFUR
•   Háskólapróf sem nýtist í starfi, BSc í tæknifræði, verkfræði

    eða skyldum greinum

•   Reynsla af meðhöndlun vélbúnaðar og bilanagreiningum

•   Reynsla í úrvinnslu gagna í Excel- og Pivot- töflum kostur

•   Hæfni í mannlegum samskiptum

•   Sjálfstæð vinnubrögð

•   Mjög góð enskukunnátta

Umsóknarfrestur er til og með 22. október 2017.
Sótt er um starfið á vef Össurar, ossur.is/mannaudur.  Athugið að velja viðeigandi starf.
Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300. 

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja. 

Hjá félaginu starfa um 2800 manns í 20 löndum. 

Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki. WWW.OSSUR.COM



POLITICAL ASSISTANT

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu Political Assistant lausa til 
umsóknar. Umsóknarfrestur er til og með 20 octóber 2017.  Frekari 

upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins:  
https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/

JAFNRÉTTISSTAÐA: Sendiráðið veitir jafnrétti  í atvinnu til allra án 
tillits til kynþáttar, litar, trúarbragða, kyns, þjóðernis, aldurs, fötlunar, 

pólitískrar tengslar, hjúskaparstöðu eða kynhneigðar

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the 
position of  Political Specialist. The closing date for this postion is 

October 20, 2017. Application forms and further information  
can be found on the Embassy’s home page:  

https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/
Please send your application and resumé to :  

reykjavikvacancy@state.gov

EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY:  The U.S. Mission provides 
equal opportunity and fair and equitable treatment in employment to 
all people without regard to race, color, religion, sex, national origin, 
age, disability, political affiliation, marital status, or sexual orientation

Löggiltur fasteignasali
Rótgróin fasteignasala sem hefur mikil umsvif í fasteigna-

sölu auglýsir eftir löggiltum fasteignasala til starfa.

Æskilegt er að viðkomandi hafi víðtæka reynslu af  
sölu- og leigumiðlun fasteigna, bæði íbúðar-  

og atvinnu húsnæðis. Góð föst laun í boði.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf 
umsækjenda berist  á netfangið box@frett.is merkt 

„Lögg. fast“ fyrir 27. október nk.

www.ruv.is

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

Verkefnastjóri
Hugbúnaðarþróun
RÚV auglýsir eftir öflugum verkefnastjóra 
til að leiða ört vaxandi verkefni á sviði 
hugbúnaðarþróunar í samræmi við stefnu RÚV 
til 2021.
Við leitum að drífandi og hæfileikaríkum 
einstaklingi með haldbæra reynslu af því að 
stýra verkefnum.

Umsóknarfrestur er til 24. október 2017.  

Upplýsingar um starfið og skil umsókna er að 
finna á www.ruv.is/laus-storf.

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

Lifandi og skemmtilegt skrifstofustarf

Mekka Wines & Spirits leitar að skemmtilegum samstarfsfélaga. Í boði er 
tímabundin vinna við fjölbreytt skrifstofustarf, bæði í innheimtu, við 

fjárhagsbókun og ýmiss konar verkefni með stóskemmtilegum 
vinnufélögum og samstarfsaðilum.

Helstu verkefni og ábyrgð:
- Innheimta og gjaldkerastörf
- Samskipti við viðskiptavini
- Bókhald og afstemmingar
- Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
- Reynsla sem nýtist í starfi og/eða menntun
- Frumkvæði og hæfni í mannlegum samskiptum
- Nákvæmni, samviskusemi og skipulögð vinnubrögð
- Excel kunnátta nauðsynleg

Við bjóðum samkeppnishæf og árangurstengd laun. 
Frábæra vinnuaðstöðu, hvetjandi vinnuumhverfi og skemmilegan starfsanda.

Um er að ræða afleysingar út október 2018 og er því tilvalið tækifæri til
auka við reynslu og þekkingu. Áhugasamir vinsamlega sendið inn ferilskrá

(ásamt mynd) og kynningarbréf á netfangið umsokn@mekka.is.
Umsóknarfrestur er til 20. október 2017.

HEFUR GÓÐA 
ÞJÓNUSTULUND

ERT LIPUR Í MANN-
LEGUM SAMSKIPTUM

HEFUR
BÓKHALDSREYNSLU

ERT
NÁKVÆM/UR

Við leitum 
að þér ef þú...

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar óskar eftir að ráða yfirverkfræðing samgöngumála á skrifstofu samgöngustjóra 
og borgarhönnunar. Unnið er að þróun samgangna út frá samþykktri stefnumörkun borgaryfirvalda og er nánari stefnumörkun, 
skipulag og undirbúningur verkefna næstu ára í þessum málaflokkum á ábyrgð skrifstofunnar. Yfirverkfræðingur samgöngumála 
er staðgengill samgöngustjóra. Skrifstofan er til húsa í Borgartúni 12-14.Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

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

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í verkfræði með sérhæfingu í samgöngum.
• Reynsla á viðkomandi starfssviði.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
• Stjórnunarhæfileikar til að leiða teymisvinnu og stýra starfi aðkeyptra ráðgjafa.
• Framsýni og geta til að sýna frumkvæði.
• Nákvæm, öguð og sjálfstæð vinnubrögð.
• Viðkomandi þarf að geta unnið vel undir álagi.
• Færni í notkun á algengum hugbúnaði sem tengist samgöngum.
• Færni til að setja fram ritað mál fyrir stjórnsýslu borgarinnar á greinargóðri íslensku.

Framkvæmda- og eignasvið

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

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

• Umsjón með samræmdri skráningu í verkbókhald vegna
skrifstofunnar.

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

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

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

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

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

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

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

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild

    

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild.

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

Starfssvið 

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

Menntunar- og hæfniskröfur 

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

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

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

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

Yfirverkfræðingur samgöngumála hjá samgöngustjóra

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Starfssvið
• Stefnumótun í samgöngumálum, samgönguskipulag í nýrri og eldri byggð, frumhönnun samgöngumannvirkja, gerð

kostnaðaráætlana og eftirfylgni í hönnunarferli.
• Yfirumsjón með umferðaröryggisáætlun Reykjavíkur – mótun og framfylgd.
• Stjórn aðkeyptrar vinnu ráðgjafa í hönnun og áætlanagerð.
• Þátttaka í starfs- og stýrihópum um samgönguskipulag og hönnun samgöngumannvirkja í samstarfi við embætti

skipulagsfulltrúa, Vegagerðina, önnur sveitarfélög og fleiri aðila.  
• Skýrslugerð og umsagnir um ýmis samgöngumál, þ.m.t. umsagnir um afnotaleyfi á götum og stígum í borgarlandi.
• Svörun fyrirspurna frá fag- og hverfisráðum, borgarráði, íbúum og hagsmunaaðilum.
• Upplýsingamiðlun til stjórnsýslu, íbúa og fjölmiðla.
• Tillögur og ákvarðanir um umferðarmerkingar á gatna- og stígakerfi borgarinnar.
• Þátttaka í mati á úrbótum og nýjungum í umferðarljósastýringum og miðlægri stýringu umferðarljósa.

Um er að ræða 100% starf. Launkjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags. Nánari
upplýsingar um starfið veitir Þorsteinn R. Hermannsson í tölvupósti thorsteinnrh@reykjavik.is.
Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir flipanum „Laus störf“ og „Yfirverkfræðingur 
samgöngumála“. Umsóknarfrestur er til 30. október 2017. Öllum umsækjendum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin. 

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi
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viðskipta

Hlíðasmári 6    201 Kópavogur    www.FASTLIND.is

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Almenn skrifstofustörf

 • Bókanir 
 • Samskipti við lánastofnanir og sýslumannsembættin
 • Aðstoð við undirbúning samninga
 • Skjalavinnsla, senda gögn til þinglýsingar
 • Móttaka viðskiptavina

Hæfni:
 • Sjálfstæði og víðsýni
 • Hæfni til að starfa í teymi
 • Dugnaður
 • Faglegur metnaður og ábyrgð í starfi
 • Jákvætt viðhorf og öryggi í samskiptum

Við bjóðum upp á:
 • Jákvætt  og skemmtilegt starfsumhverfi
 • Góð staðsetning og aðgengi að vinnustað
 • Frábært tækifæri til að bæta við sig þekkingu 
 • Metnaðarfullt og fjölbreytt starf

Um fullt starf er að ræða og þarf viðkomandi að geta 
hafið störf sem fyrst. 

Sótt er um starfið með því að senda náms- og 
starfsferilskrá ásamt kynningarbréfi  fyrir 24. október 
2017 á heidrun@fastlind.is

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

LIND fasteignasala er 
öflugt og framsækið 
fyrirtæki sem leggur 
metnað í störf sín. Mikil 
áhersla er lögð á ábyrga 
og góða þjónustu. LIND 
er ein af stærstu og 
öflugustu starfandi 
fasteignasölum á landinu 
þar starfar 22 manna 
hópur af löggiltum 
fasteignasölum, 
sölufulltrúum og 
starfsmönnum í 
skjalavinnslu. 

LIND fasteignasala leitar að jákvæðum 
einstaklingi til aflýsinga á skrifstofu í eitt ár
frá 1. desember 2017.

Skrifstofumaður/skjalavinnsla
Blikksmiður / Nemi

Blikksmiðjan Vík ehf. óskar eftir að ráða blikksmið 
eða starfsmann vanan málmsmíði.

Einnig óskum við eftir að ráða  nema til starfa.

Umsóknir sendist á  eyjolfur@blikkvik.is  
Öllum verður svarað.

Fjölmennt, símenntunar- og þekk- 
ingarmiðstöð óskar eftir starfsmanni.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Dagleg umsjón með húsnæði Fjölmenntar
• Móttaka og aðstoð við þátttakendur á námskeiðum Fjölmenntar

Hæfniskröfur:
• Reynsla af starfi með fötluðu fólki
• Félagsliðamenntun æskileg
• Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæði í vinnubrögðum

Um er að ræða 100% starf og æskilegt að viðkomandi geti byrjað 
sem fyrst

Laun eru samkvæmt samningi Fjölmenntar og SFR

Nánari upplýsingar gefur Helga Gísladóttir forstöðumaður  
Fjölmenntar í síma 530 1300

Umsóknir, ásamt ferilskrá, skulu sendar á netfangið  
helgag@fjolmennt.is

Umsóknarfrestur er til 22. október

VIÐ VITUM HVAÐ

SKIPTA MIKLU MÁLI
STAFRÆNAR LAUSNIR

Forstöðumaður Stafrænna verkefna

Við hjá VÍS ætlum að veita viðskiptavinum okkar bestu tryggingaþjónustu sem völ er á. Framfarir í stafrænni tækni eru 
lykillinn að einfaldari og betri þjónustu og þar ætlum við að vera í fararbroddi. Við leitum að forstöðumanni til að leiða 
áfram metnaðarfull verkefni í stafrænni þróun.

Forstöðumaður Stafrænna verkefna mun vinna að stafrænni vegferð VÍS og hafa yfirumsjón með teymum sem vinna að nýjum lausnum 
í rafrænni þjónustu. Viðkomandi mun vinna að þróunarverkefnum í nánu samstarfi við öll svið félagsins þar sem einblínt er á virði fyrir 
viðskiptavini. Við leitum að lausnamiðuðum og árangursdrifnum einstaklingi.

Helstu verkefni
 Stefnumótun og aðgerðaráætlun í stafrænum lausnum 
 Stýring á stafrænum þróunarverkefnum
 Ábyrgð á innleiðingu í samvinnu við önnur svið  
 Utanumhald um mælikvarða sem sýna árangur verkefna 

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Reynsla af verkefnum sem tengjast innleiðingu stafrænna lausna 
 fyrir viðskiptavini
 Brennandi áhugi á að einfalda og þróa þjónustu fyrir viðskiptavini 
 Framúrskarandi leiðtoga- og samskiptahæfni
 Háskólamenntun sem nýtist í starfi 

Í samræmi við jafnréttisstefnu VÍS hvetjum við konur jafnt sem karla til að sækja um starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 22. október. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu VÍS, 
www.vis.is/vis/mannaudur/storf/

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni 
viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar veitir Guðný Helga Herbertsdóttir, framkvæmdastjóri Stafrænnar þróunar, gudnyhh@vis.is

VÍS  |   ÁRMÚLA 3  |   108 REYKJAVÍK  |   SÍMI 560 5000   |   VIS.IS

VÍS er þjónustufyrirtæki með þjónustuskrifstofur víðsvegar um landið. Markmið VÍS er að vera alltaf í fremstu röð tryggingafélaga á Íslandi og er ánægja starfsfólks og 
viðskiptavina lykilatriði í velgengni félagsins. Hjá VÍS starfar framúrskarandi hópur einstaklinga sem saman myndar sterka liðsheild. Mikil áhersla er lögð á að skapa starfsfólki 
gott starfsumhverfi og aðstöðu til að veita viðskiptavinum góða þjónustu. VÍS vill fela starfsfólki störf við hæfi, þannig að hæfileikar þess og frumkvæði fái notið sín við 
áhugaverð og kre¢andi verkefni.



Heilsuver Suðurlandsbraut 22 
óskar eftir starfsmanni

Heilsuver er sérverslun með heilsuvörur og í starfinu 
felst m.a. almenn umsjón með búðinni, afgreiðsla, 
ráðgjöf, kynningar o.fl. Viðkomandi þarf að hafa góða 
menntun sem nýtist í starfi auk brennandi áhuga 
á heilsuvörum. Umsóknarfrestur er til 22.október. 
Nánari upplýsingar vetir Aðalsteinn, sími 533-6103 
eða  alli@lyfjaver.is

Rafiðnaðarskólinn
óskar eftir að ráða

í fullt starf sviðsstjóra
veikstraums.

Starfslýsing:
Í starfinu felst meðal annars að leiða og halda utan
um eftirmenntunarnámskeið á sviði veikstraums og

stýra innleiðingu nýrra námskeiða auk þróunar
núverandi námskeiða.

Viðkomandi starfsmaður starfar jafnframt með
öðrum starfsmönnum Rafiðnaðarskólans að fram-

gangi eftirmenntunar fyrir félagsmenn RSÍ og SART.

Sviðsstjóri veikstraums er talsmaður þess sviðs í
nánu samstarfi við skólastjóra. 

Gert er ráð fyrir að viðkomandi starfsmaður sinni
einhverri kennslu.

Starfskröfur:
• Víðtæk þekking og reynsla á sviði veikstraums 
• Frumkvæði, drifkraftur og metnaður
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti  

Nánari upplýsingar veitir Stefán Sveinsson,
skólastjóri, stefan@raf.is.

Umsóknarfrestur er til og með 20. október 2017.  
Öllum umsóknum verður svarað 

og 100% trúnaðar gætt.

Stórhöfða 27 | 110 Reykjavík | Sími 568-5010
Fax 581-2420 | www.raf.is | skoli@raf.is

NEED A JOB?
AÞ-Þrif is looking for people
– full time and part time jobs 

PROFESSIONALISM
GOOD SERVICE 
HONESTY

AÞ-Þrif is looking for people to hire, both 
for full time job and part time job.
Preferably between 20–40 years of age, icelandic 
and/or english speaking with driving license.
Clean criminal record required.

Please apply via www.ath-thrif.is or send email: 
gerda@ath-thrif.is

Samhentir Kassagerð óska eftir að 
ráða framtíðarstarfsmann á lager 

fyrirtækisins í Garðabæ.

Í starfinu felast öll almenn lagerstörf, 
t.d. móttaka og afgreiðsla pantana, 
frágangur og dagleg umhirða á lager.
Leitað er að þjónustulunduðum, 
skipulögðum og sjálfstæðum aðila 
með góða almenna tölvukunnáttu og 
jákvætt viðmót. 
Lyftararéttindi er kostur en ekki skilyrði.

Um framtíðarstarf er að ræða.
Vinnutími er frá kl. 8:00-17:00 
mánudaga til fimmtudaga 
en frá kl. 08:00-16:00 á föstudögum.

Umsóknarfrestur er til og með 22. okt. 
næstkomandi. Æskilegt er að viðkom-
andi geti hafið störf sem fyrst.

Fyrirspurnir og umsóknir berist á 
netfangið johannes@samhentir.is 
merkt „Lagerstarf“.

LAGERSTARF

Við leitum að glaðlyndum, snyrtilegum og félagslyndum einstaklingum til að kynna 

okkar góðu matvörur í verslunum á höfuðborgarsvæðinu, í Reykjanesbæ og á Selfossi. 

Vinnutíminn er allajafna milli 14:00 og 18:00 en er nokkuð sveigjanlegur. Unnir eru 15 

til 20 tímar í mánuði og því hentar þetta námsmönnum vel eða öðrum sem leita sér að 

aukavinnu og tekjum.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hafþór Úlfarsson, deildarstjóri 
markaðssviðs, í síma 575 6068 eða með tölvupósti; hafthor@ss.is.
Sláturfélag Suðurlands er 110 ára öflugt og framsækið matvæla-
fyrirtæki með starfsstöðvar í Reykjavík, á Selfossi og á Hvolsvelli. 
Hjá félaginu starfa um 300 starfsmenn. 
Upplýsingar um SS er að finna á heimasíðu fyrirtækisins, www.ss.is.

VINNA VIÐ KYNNINGAR Á VÖRUM 
SLÁTURFÉLAGS SUÐURLANDS

HÆFNISKRÖFUR FYRIR STARFIÐ ERU:
• Hafa gaman af að hitta fólk
• Hafa áhuga á mat
• Hafa góða framkomu

Áhugasamir vinsamlega sæki um á 

heimasíðu félagsins, www.ss.is fyrir 

20. október nk. 

Sinfóníuhljómsveit Íslands auglýsir lausa 
til umsóknar stöðu uppfærslumanns í 
horndeild frá og með haustinu 2018.

Hæfnispróf fer fram 23. og 24. nóvember 2017 í Hörpu.
 

 Einleiksverk:
1. Mozart
 W. A. Mozart hornkonsert nr. 4, K. 495, 
 fyrsti kafli með kadensu.

2. Strauss
 Richard Strauss hornkonsert nr. 1, 
 op. 11, fyrsti kafli.

 

STAÐA UPPFÆRSLUMANNS
HORNLEIKARI

Umsóknarfrestur er til og með 19. nóvember 2017.  

Umsóknir, ásamt ferilskrá og fylgiskjölum, skulu berast til 
Unu Eyþórsdóttur, mannauðsstjóra (starf@sinfonia.is).

Hljómsveitarpartar verða aðgengilegir þátttakendum að 
minnsta kosti tveimur vikum fyrir hæfnispróf. 

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

 

 

 

 

Sinfóníuhljómsveit íslands
Hörpu – Austurbakka 2
sinfonia@sinfonia.is
545 2500
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RAFVIRKJAR!
Óskum eftir rafvirkjum til framtíðar starfa. 

Umsóknum ásamt ferilskrá sendist á  
rafbodi@rafbodi.is

Skeiðarás 3 - 210 Garðabær - 565 8098 - rafbodi@rafbodi.is

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Garðaskóli
 • Stuðningsfulltrúi
 
Bæjarból
 • Deildarstjóri
 • Starfsfólk 
 
Kirkjuból
 • Sérkennslustjóri

Ægisgrund - heimili fyrir fatlaða
 • Starfsmaður - 80% starfshlutfall

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

    

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

VIÐ ÓSKUM EFTIR VERSLUNARSTJÓRA Í KOX KRINGLUNNI

Helstu verkefni 

• Daglegur rekstur 

• Innkaup 

• Sala 

• Starfsmannahald

• Þjónusta við viðskiptavini

UMSÓKNIR BERIST FYRIR 18. OKTÓBER Á ATVINNA@S4S.IS

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

Hæfniskröfur

• Reynsla af verslunar- og þjónustustarfi

• Góð almenn tölvukunnátta 

• Framúrskarandi þjónustulund

• Færni í mannlegum samskiptum

• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

VERSLUNARSTJÓRA

S4S LEITAR AÐ

SÉRFRÆÐINGUR Í 
UPPLÝSINGAÖFLUN 
OG GREININGUM

Samtök or
a

Samorka óskar eftir að ráða drífandi einstakling sem býr yfir miklu 
frumkvæði, skipulögðum vinnubrögðum og getu til að sinna mikilvægum 
og spennandi verkefnum á sviði greininga. Um er að ræða skemmtilegt 
starf fyrir einstakling sem hefur áhuga og getu til að safna saman og 
greina hagtölur og ýmsar áhugaverðar upplýsingar sem varða orku- og 
veitustarfsemi á Íslandi og í nágrannalöndum okkar, og koma því til skila 
á mannamáli.
 
Samorka eru samtök orku- og veitufyrirtækja á Íslandi. Aðildarfélög 
Samorku eru um 50 talsins og með starfsemi um allt land. 
Hlutverk samtakanna er að starfrækja trúverðugan, fræðandi og jákvæðan 
vettvang um starfsemi orku- og veitufyrirtækja og styrkja þannig stöðu 
þeirra og rekstur.
 
Samtökin eru aðilar að Samtökum atvinnulífsins og eru staðsett í Húsi 
atvinnulífsins að Borgartúni 35. Í starfinu felst tækifæri til að vinna náið 
með ýmsum sérfræðingum aðildarfyrirtækja Samorku auk sérfræðinga 
annarra samtaka í Húsi atvinnulífsins.
   

HELSTU VERKEFNI:
•  Söfnun, greining og miðlun upplýsinga sem varða orku og veitustarfsemi,  
 þ.m.t. umhverfis- og loftslagsmál. 

•  Greining á áhrifum breytinga á rekstrarumhverfi orku- og    
 veitufyrirtækja. 

•  Skýr og greinargóð framsetning gagna og upplýsinga. 

•  Skipulagning og umsjón með framkvæmd opinna funda um málefni 

 orku- og veitugeirans. 

•  Faglegur stuðningur við ýmis verkefni sem unnið er að hverju sinni. 

•  Eftirfylgni með nýrri stefnu samtakanna.
 
MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi s.s. hagfræði eða verkfræði.

•  Hæfni og áhugi á að greina upplýsingar og hagstærðir sem varða orku- 
 og veitustarfsemi hér á landi og í nágrannalöndum.

•  Færni í markvissri framsetningu upplýsinga jafnt skriflega,    
 myndrænt og munnlega.

•  Jákvæðni og mikil samskipta- og samstarfsfærni.

•  Góð hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku.

NÁNARI UPPLÝSINGAR MÁ FINNA Á WWW.SAMORKA.IS
Bæði konur og karlmenn eru hvött til að sækja um starfið. Nánari upplýsingar um starfið veita Páll Erland, framkvæmdastjóri Samorku (pall@samorka.is), 
og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511-1225. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. 
Umsóknarfrestur er til og með 24. október. Farið er með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.



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 
gagnaflutningsþjónustu 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. 

Sérfræðingur í úrvinnslu  
gagna og prófagerð

Menntamálastofnun stuðlar að framförum í þágu mennt- 
unar í samræmi við stefnu stjórnvalda, bestu þekkingu og 
alþjóðleg viðmið. Stofnunin sinnir víðtæku hlutverki við mat 
á menntun, þróar og miðlar námsgögnum til nemenda og 
veitir margskonar þjónustu við menntakerfið.
Auglýst er laus til umsóknar  staða sérfræðings í úrvinnslu  
gagna og prófagerð á matssviði. Um er að ræða 
100% starf og laun eru greidd samkvæmt samningum 
fjármálaráðuneytisins og viðkomandi stéttarfélags.  
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf fljótlega. 

Helstu verkefni
• Prófagerð
• Úrvinnsla, meðferð, miðlun og greining gagna
• Aðkoma að framkvæmd rafrænna prófa
• Aðkoma að framkvæmd PISA
• Þátttaka í öðrum verkefnum á matssviði

Menntunar og hæfnikröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Öryggi, nákvæmni, ögun og reynsla í meðferð, greiningu 
  og úrvinnslu gagna skilyrði
• Þekking og reynsla af tölfræði úrvinnslu skilyrði
• Þekking og reynsla af skólastarfi æskileg
• Þekking og reynsla af stöðlun mælitækja er kostur
• Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
• Færni í miðlun upplýsinga í mæltu og rituðu máli
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Góð tölvukunnátta
• Færni í að vinna í teymum og að fjölbreyttum verkefnum
• Góðir samskiptahæfileikar

Nánari upplýsingar um starfið veitir:  
Sverrir Óskarsson, sviðsstjóri, í s. 514-7500,  
netfang: sverrir.oskarsson@mms.is

Umsókn um starfið fylgi skrá yfir menntun og starfsferil, 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsókn- 
ar með rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið ásamt 
upplýsingum um umsagnaraðila. Karlar jafnt sem konur eru 
hvattir til að sækja um starfið.

Umsókn sendist á skjalasafn@mms.is merkt sérfræðingur, 
matssvið. Öllum umsóknum verður svarað. Umsóknir gilda  
í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Umsóknarfrestur er til og með 26. október 2017.

Víkurhvarfi 3 • 203 Kópavogi  
postur@mms.is • www.mms.is • (+354) 514 7500

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Ræstingar, hlutastarf Þjóðminjasafn Íslands Reykjavík 201710/1639
Sérfræðingar, fyrsta íbúð Ríkisskattstjóri Rvk/Akureyri 201710/1638
Sérfræðingur, virðisaukaskattur Ríkisskattstjóri Reykjavík 201710/1637
Sérfræðingur, skattefirlit Ríkisskattstjóri Reykjavík 201710/1636
Þjónustufulltrúi Ríkisskattstjóri Akureyri 201710/1635
Sérfræðingur, hugbúnaðarþróun Ríkisskattstjóri Reykjavík 201710/1634
Verkefnastjóri eldvarnarsviðs Mannvirkjastofnun Reykjavík 201710/1633
Fagstjóri eldvarnarsviðs Mannvirkjastofnun Reykjavík 201710/1632
Aðstoðarmenn dómara Landsréttur Reykjavík 201710/1631
Sérfræðingur í heimilislækningum Heilsugæslan Hlíðum Reykjavík 201710/1630
Ljósmóðir Heilsugæslan Hlíðum Reykjavík 201710/1629
Starfsmannahjúkrunarfræðingur Landspítali, mannauðssvið Reykjavík 201710/1628
Deildarlæknir Landspítali, líknardeild Kópavogur 201710/1627
Sérfræðilæknir Landspítali, líknardeild Kópavogur 201710/1626
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður Landspítali, bráðamóttaka Reykjavík 201710/1625
Sjúkraliði Landspítali, dagdeild skurðlækninga Reykjavík 201710/1624
Sérfræðilæknir Landspítali, æðaskurðlækningar Reykjavík 201710/1623
Sérfræðingar í umhverfistölfræði Hagstofa Íslands Reykjavík 201710/1622
Sérfræðingur við gagnasöfnun Hagstofa Íslands Reykjavík 201710/1621
Starfsmaður við gagnasöfnun Hagstofa Íslands Reykjavík 201710/1620
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201710/1619
Hjúkrunarfræðingar - afleysing Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201710/1618
Læknaritari Heilbrigðisstofnun Vesturlands Borgarnes 201710/1617
Heilmilislæknir Heilsugæslan Seltjarnarnesi/Vesturbæ Seltjarnarnes 201710/1616
Almennur læknir Heilsugæslan Seltjarnarnesi/Vesturbæ Seltjarnarnes 201710/1615
Sjúkraliðar og sérhæfðir starfsm. Landspítali, röntgendeild Reykjavík 201710/1614
Sálfræðingur Landspítali, barna- og unglingageðd. Reykjavík 201710/1613
Verkefnastjóri Landspítali, kvenna- og barnasvið Reykjavík 201710/1612
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður Landspítali, öldrunarlækningadeild  Reykjavík 201710/1611
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201710/1610
Sérfræðilæknir í taugalækningum Landspítali, lyflækningasvið Reykjavík 201710/1609
Sérfræðingur Fiskistofa, þjónustu- og upplýsingasvið Akureyri 201710/1608
Verkstjóri Vegagerðin Höfn 201710/1607
Starfsmaður í ræstingu og búri Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201710/1606
Sjúkraliði, lyflækningadeild Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201710/1605
Hjúkrunarfræðingur Sólvangur Hafnarfjörður 201710/1604
Starfsmenn við aðhlynningu Sólvangur Hafnarfjörður 201710/1603
Sérfræðingur Byggðastofnun, þróunarsvið Sauðárkrókur 201710/1602
Ræstingar Menntaskólinn á Egilsstöðum Egilsstaðir 201710/1601
Sálfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Dalvík/Fjallab. 201710/1600
Embætti prests, Hjallaprestakall Biskupsembættið Kópavogur 201710/1599

Viðskiptablaðið óskar eftir blaðamanni 
í fullt starf á ritstjórn blaðsins.
 
Helstu verkefni:
• Skrif á vefinn vb.is og í Viðskiptablaðið
 
Hæfniskröfur:
• Reynsla af blaðamennsku æskileg
• Þekking og áhugi á viðskiptum skilyrði
• Háskólamenntun, s.s. á sviði hagfræði, viðskipta  
   eða lögfræði æskileg
• Geta til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku
• Frumkvæði, sjálfstæði, metnaður og öguð 
   vinnubrögð eru nauðsynlegir eiginleikar

Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um. 

Umsóknarfrestur er til og með 23. október nk.  
Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og 
kynningarbréf. Umsóknir sendist á starfsumsokn@
vb.is.

Blaðamaður



CCP IS HIRING!

Full descriptions and applications at www.ccpgames.com/careers 

Senior Manager, Communications, EVE Online & Reykjavík Studio.
The Senior Manager, Communications will oversee the communication efforts and lead a team for 
award-winning massively multiplayer online game EVE Online (as well as other projects originating from 
the Reykjavik studio) across multiple channels, including press, community, influencers, and social media.
Candidates must have proven success in developing and executing communications strategies for 
entertainment/consumer product companies. Expertise building and/or managing a community team 
and/or outreach program, and in creating meaningful conversations on social media outlets like 
Facebook and Twitter is preferred.

A deep knowledge of, and excitement for, massively multiplayer games is a plus.

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



kopavogur.is

Kópavogsbær

   

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Aðstoðarleikskólastjóri í Austurkór    

· Deildarstjóri í Austurkór    

· Leikskólakennari á Marbakka    

· Leikskólakennari á Núp    

· Leikskólakennari á Sólhvörfum    

· Leikskólakennari í Austurkór    

· Leikskólakennari í Fífusölum    

· Leikskólakennari vegna stuðnings á   
 Sólhvörfum    

· Leikskólakennari/Þroskaþjálfi á Kópastein    

· Leikskólasérkennari á Kópahvol    

· Leikskólasérkennari í Austurkór    

· Sérkennari-þroskaþjálfi á Baug    

· Starfsmaður á Núp    

· Þroskaþjálfi í fífusali    

Grunnskólar

· Frístundaleiðbeinendur í Kársnesskóla    

· Frístundaleiðbeinendur í Lindaskóla    

· Frístundaleiðbeinendur í Smáraskóla  

· Frístundaleiðbeinendur í Vatnsendaskóla    

· Kennari á yngsta stig í Vatnsendaskóla    

· Kópavogsskóli óskar eftir frístunda-  
 leiðbeinendum    

Velferðasvið

· Starfsmaður á heimili fyrir fatlað fólk    

· Starfsmenn óskast í frekari liðveislu    

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

Upplýsingar veitir Rúnar V. Gunnlaugsson  
rekstrarstjóri, runar@byko.is
Sótt er um á www.byko.is eða alfred.is  

Dugmikið starfsfólk óskast í helgarvinnu  
í Hólf&Gólf, BYKO Breidd.  
Starfið felur í sér ráðgjöf og sölu á t.d. parketi, flísum, 
innréttingum, innihurðum og hreinlætistækjum.

Hef� þú áhuga  
 á flo�ri hönnun?

BYKO BREIDD

HELGARVINNA

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

Félagið á auk þessa Midi.is sem annast miðasölu á mannfagnaði og viðburði, 
svo sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, íþróttaleiki og fleira. 
Hjá 365 starfa um 400 manns.

365 óskar eftir góðu fólki

BLAÐAMAÐUR Á FRÉTTABLAÐIÐ 
VILTU SLÁST Í HÓP ÖFLUGUSTU BLAÐAMANNA LANDSINS?
Áhugavert starf á skemmtilegum vinnustað í 
stöðugri sókn

 Umsækjandi þarf:
•	að hafa góða þekkingu á íslensku samfélagi
•	og brennandi áhuga á málefnum líðandi stundar
•	að hafa gott vald á íslenskri tungu
•	að vera fær í mannlegum samskiptum
•	að geta unnið undir álagi

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á Sunnu 
Karen Sigurþórsdóttur í gegnum netfangið 
sunnak@365.is 

Reynsla af fréttamennsku er skilyrði.

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
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byko.is

SPENNANDI 
FRAMTÍÐARSTÖRF

fagmennska - dugnaður  
lipurð - traust

BYKO ehf. var stofnað 1962 og 
starfar á byggingavörumarkaði og 
smásölumarkaði. Hjá okkur starfar 
öflugur hópur starfsmanna sem myndar 
frábæra liðsheild með skýra stefnu 
fyrirtækisins að leiðarljósi. Mikil 
�ölbreytni ríkir í starfsemi BYKO og 
erum við ávallt að leita að góðu fólki. 
Við bjóðum mjög góða vinnuaðstöðu  
og mikla framtíðarmöguleika.

STARFSSVIÐ  
Starfið felur í sér sölu, ráðgjöf og tilboðsgerð  
til verktaka, iðnaðarmanna og einstaklinga  
í framkvæmdum.

HÆFNISKRÖFUR 
Við leitum að öflugum einstaklingi með ríka  
þjónustu lund og hæfni í mannlegum samskiptum.  
Viðkomandi þarf að búa að góðri kunnáttu um 
flest er varðar bygg ingarefni og meðhöndlun 
þess ásamt því að hafa metnað til að takast á við 
kre andi verkefni. Viðkomandi þarf að búa yfir 
stundvísi, jákvæðni og heiðarleika.

SÖLUMAÐUR Í  
TIMBURVERSLUN

STARFSSVIÐ  
Starfið felst í afgreiðslu, tiltekt á pöntunum  
til viðskiptavina og önnur almenn lagerstörf.

HÆFNISKRÖFUR 
Starf sem hentar öllum aldurshópum.  
Lyftarapróf er kostur en ekki nauðsynlegt.

AFGREIÐSLUMAÐUR 
Í TIMBURVERSLUN

Um er að ræða framtíðarstörf í 100% stöður.  
Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.  
Nánari upplýsingar veitir Renzo Gústaf Passaro, 
verslunarstjóri Timburverslunar, renzo@byko.is.
Sótt er um á www.byko.is og umsóknarfrestur er til 23. okt.

ÞAÐ ER ALDREI LEIÐINLEGT Í 
TIMBURVERSLUN BREIDD

Alfreð
Þú sækir um með

Alfreð
Þú sækir um með

VIÐ ERUM AÐ LEITA AÐ 
KRAFTMIKLUM VERKEFNASTJÓRA

Verkefnastjóri óskast

Hlutverk Póstsins er að veita áreiðanlega þjónustu fyrir fyrirtæki og einstaklinga á sviði dreifingar-, samskipta- og flutningalausna. Framtíðarsýn 
Íslandspósts er að fyrirtækið verði nýjunga- og tæknidrifið fyrirtæki sem svarar síbreytilegum þörfum viðskiptavina.

Pósturinn leitar að öflugum verkefnastjóra til að stýra innleiðingum verkefna vegna nýrrar Persónuverndarlöggjafar. Verkefnastjóri mun einnig sjá 
um verkefnastjórn á öðrum verkefnum og vera með eftirlit á framkvæmd þeirra. Verkefnastjóri er staðsettur í skipuriti í verkefnastofu sem heyrir 
beint undir forstjóra. Um er að ræða krefjandi og fjölbreytt framtíðarstarf.

Umsóknarfrestur:
29. október 2017

Starfsumsóknir:
www.postur.is

Pósturinn hlaut Gullmerki jafnlaunaúttektar PwC árið 2016. Pósturinn leggur mikla áherslu á jafna stöðu 
kynjanna og er það mikilvæg staðfesting á því að vel sé staðið að jafnréttismálum hjá fyrirtækinu og að mikið sé 
lagt upp úr því að tryggja að allir fái jöfn tækifæri og eigi þann kost að vaxa og dafna í starfi á eigin verðleikum.

Menntun og reynsla
Háskólagráða í verkefnastjórnun eða háskólapróf sem nýtist í starfi.

Hæfniskröfur

Reynsla af verkefnastjórnun.

Þekking á LEAN straumlínustjórnun er kostur.

Þekking á gæðastjórnun er kostur.

Góð almenn tölvukunnátta.

Mjög góð færni í mannlegum samskiptum.

Frumkvæði og metnaður í starfi.

Hæfni í miðlun upplýsingu í töluðu og rituðu máli.

Góð íslensku- og enskukunnátta í töluðu og rituðu máli.

Sjálfstæð, öguð og nákvæm vinnubrögð.

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 veitir Ása Dröfn Fox Björnsdóttir, í síma 580-1000 eða í netfangi asadrofn@postur.is. 



Til leigu eru veislusalir Fáks 

Í félagsheimili Fáks er 150 manna  
salur og í reiðhöllinni í Víðidal er  

100 manna salur. 

 Salirnir eru lausir frá 1. feb 2018.
Áhugasamir sendi póst á fakur@fakur.is

Löggiltur fasteignasali
Rótgróin fasteignasala sem hefur mikil umsvif í fasteigna-

sölu auglýsir eftir löggiltum fasteignasala til starfa.

Æskilegt er að viðkomandi hafi víðtæka reynslu af  
sölu- og leigumiðlun fasteigna, bæði íbúðar-  

og atvinnu húsnæðis. Góð föst laun í boði.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf 
umsækjenda berist  á netfangið box@frett.is merkt 

„Lögg. fast“ fyrir 27. október nk.

Seltjarnarnesbær 

Alþingiskosningar
28. október 2017

Kjörfundur á Seltjarnarnesi er frá kl. 09:00 til kl. 22:00 í

Valhúsaskóla við 
Skólabraut

    
Kjörskrá Seltjarnarnesbæjar liggur frammi, almenningi til sýnis 
frá 18. október á bæjarskrifstofum Seltjarnarness  Austurströnd 
2, í þjónustuveri á 1. hæð, á opnunartíma skrifstofunnar.
    
Kosning utan kjörfundar  er í Smáralind, Kópavogi. Akæða- 
greiðslan fer fram vestanmegin á 2. hæð í Smáralind. Þar verður 
opið alla daga milli kl. 10 og 22.
    
Kjörfundur á Seltjarnarnesi  þann 28. október 2017,  er í  
Valhúsaskóla við Skólabraut og hefst kl. 9:00 og lýkur kl. 22:00. 
 
    
Kosið er í þremur kjördeildum, eins og verið hefur í  
undanförnum kosningum.
    
www.kosning.is - Kosningavefur innanríkisráðuneytisins er 
með ýmsar upplýsingar um kosningarnar t.d. uppflettingu á 
vefnum „hvar ertu á kjörskrá?“.
    

Munið eftir persónuskilríkjum.
    
Aðsetur kjörstjórnar Seltjarnarnesbæjar á kjördag er í Valhúsaskóla.

F.h. Kjörstjórnar
Pétur Kjartansson, formaður

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

•	Hólaberg	86.	Stækkun	og	endurbætur,	 -   
 útboð nr. 14086.
•	Ræsting	í	leikskólanum	Hagaborg	–	
 útboð nr. 14084

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

Viðhald fasteigna
Lokuð útboð

Verksýn ehf. óskar eftir áhugasömum verktökum til þátt- 
töku í lokuðum útboðum á vegum félagsins. Eru útboðin 
haldin f.h. viðskiptavina okkar sem ýmist eru stofnanir, 
sveitarfélög, fasteignafélög eða húsfélög. Gerð er krafa 
um að forsvarsmaður viðkomandi fyrirtækis sé löggiltur 
iðnmeistari og að fyrirtækið hafi gæðakerfi, viðurkennt af 
Mannvirkjastofnun.

Þeir verktakar sem koma til álita verða beðnir um gögn er 
varða skil á opinberum gjöldum, skil á lífeyrissjóðsgjöldum 
og ársreikningum.

Áhugasamir eru beðnir að senda tölvupóst  
á netfangið andri@verksyn.is 

Verksýn ehf. • Síðumúla 1, 108 Reykjavík 
www.verksyn.is • verksyn@verksyn.is

Í samræmi við 1. mgr. 41. greinar  skipulagslaga nr. 123/2010 auglýsir Garðabær hér með 
kynningu á tillögu að deiliskipulagi íbúðarbyggðar í Arnarnesi. Tillagan er nú kynnt Í þriðja 
sinn með nokkrum breytingum og lagfæringum.

Deiliskipulagstillagan er sett fram á tveimur uppdráttum og í greinargerð. Þar er kveðið á 
um öll atriði deiliskipulags eins og áskilið er í skipulagslögum og skipulagsreglugerð, s.s. 
byggingarreiti, nýtingarhlutfall, hæð húsa, útfærslu opinna svæða o.s.frv.

Við gerð tillögunnar hefur verið leitast við að viðhalda þeim ákvæðum sem voru hluti af 
upphaflegu skipulagi Arnarness frá 1961 en auk þess eru nú sett ákvæði um nýtingarhlutfall 
íbúðarhúsa og breytta landnotkun á háholtinu sem skilgreint er sem almenningsgarður í 
tillögunni.

Deiliskipulag Arnarness tók gildi þann 23.maí 2014. Þann 17. mars 2016 felldi úrskurðar-
nefnd umhverfis- og auðlindamála deiliskipulagið úr gildi í kjölfar kærumála. Nefndin 
komst að þeirri niðurstöðu að breytingar þær sem gerðar voru á deiliskipulaginu við 
afgreiðslu þess að lokinni kynningu hafi varðað grundvallaratriði þess og bæri því að 
auglýsa það að nýju. Þær breytingar sem bæjarstjórn gerði var ætlað að koma til móts við 
fjölda athugasemda sem borist höfðu í athugasemdarfresti.

Þær helstu breytingar sem gerðar eru á tillögunni frá áður samþykktu skipulagi eru að í 
stað 4 einbýlishúsa efst í Hegranesi er nú gert ráð fyrir raðhúsum með alls 12 íbúðarein-
ingum. Auk þess eru gerðar ýmsar smærri lagfæringar.

Tillagan liggur frammi á bæjarskrifstofum Garðabæjar, Garðatorgi 7 frá 13. október til 
og með 27. nóvember 2017. Hún er enn fremur aðgengileg á vef Garðabæjar gardabaer.is.  
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
tillöguna. Frestur til þess að skila inn athugasemdum rennur út mánudaginn 27. nóvember  
2017.  Skila skal athugasemdum á bæjarskrifstofur Garðabæjar og skulu þær vera skrif-
legar og undirritaðar.  

Arinbjörn Vilhjálmsson
skipulagsstjóri Garðabæjar

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

AUGLÝSING UM DEILISKIPULAG 
Í GARÐABÆ - ARNARNES

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi
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Álalind 10
201 KÓPAVOGUR

FULLBÚNAR ÍBÚÐIR TIL SÝNIS. 

Nýjar og glæsilegar íbúðir að Álalind 10, 201 
Kópavogi. Afhending Nóvember 2017. Íbúðir 
skilast fullbúnar með öllum gólfefnum. Léttir 
innveggir eru hlaðnir með Lemga steinum frá 
Steypustöðinni. Húsið er 4ra hæða lyftuhús 
með 11 íbúðum og fylgir öllum íbúðum stæði í 
upphitaðri bílageymslu. 

204 – 3 herb. 110 fm. V.55,5 m.
303 – 3 herb. 108,2 fm. V.56,5 m.
403 – 3 herb. 110,1 fm. V. 59 m.
201 – 5 herb. 158,5 fm. V.76 m.

STÆRÐ: 106-188 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-5

 Verð frá 55 M
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg, fasteignasala

Sóltún 30
105 REYKJAVÍK

Falleg fimm herbergja endaíbúð á 5. hæð 
með fallegu útsýni. Sérinngangur af svölum. 
Tvö sérmerkt bílastæði á lóð. Suðursvalir. 
Fasteignamat næsta árs 47.000.000

STÆRÐ: 108,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

48.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Lómasalir 10
201 KÓPAVOGUR

Falleg fjögurra herbergja íbúð á annari hæð í 
lyftuhúsi með bílastæði í bílakjallara. Mikið og 
fallegt útsýni er úr stofu og af svölum sem eru 
til suðvesturs.

STÆRÐ: 124,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

49.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasai

Klappakór 1B
203 KÓPAVOGUR

Falleg 3 herbergja íbúð á jarðhæð með verönd 
og stæði í upphitaðri bílageymslu. Sér inngan-
gur, innbyggð uppþvottavél og ísskápur geta 
fylgt. Laus í desember.

STÆRÐ: 88,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

39.900.000
Heyrumst
Arna   692 5515
Löggiltur fasteignasali

Gerðavellir 17
240 GRINDAVÍK

Mjög gott atvinnuhúsnæði með mikla 
möguleika til sölu. Byggingarréttur á lóð.

STÆRÐ: 150 fm ATVINNUHÚSNÆÐI

29.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Vitinn - Vitatorgi 7
245 SANDGERÐI

Einstakt tækifæri til að eignast veitingastað í 
góðum rekstri ásamt húsakynnum við Vitatorg í 
Sangerði. Veitingahúsið er með tveimur opnum 
sölum sem taka 70 manns í sæti.

STÆRÐ: 205 fm       VEITINGAHÚS

TILBOÐ 
Heyrumst
Helga   822 2123
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    16. okt 18:00 – 18:30

OPIÐ HÚS    15. okt 15:00 – 15:30

Verslun/Vefverslun

Vaxandi rekstur til sölu - Einstakt og spennandi 
tækifæri, fyrirtæki í fullum rekstri, endalausir 
mögleikar... hentar vel til dæmis fyrir samhentar 
vinkonur, mæðgur, systur.

Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    15. okt 16:30 – 17:00

OPIÐ HÚS    15. okt 15:00 – 15:30



Fasteignafélag með 
leiguíbúðir til sölu
Til sölu velrekið einkahlutafélag með 12 íbúðum.  

Allt eignir í klæddum, viðhaldslitlum, 
mjög vel staðsettum, fjölbýlishúsum.  

6 íbúðir í efra Breiðholti, 2 íbúðir á Völlunum  
í Hafnarfirði og 4 íbúðir á Akranesi.  

Allar með langtímaleigusamningum og góðum  
traustum leigutökum sem flestir hafa verið lengi 

leigutakar hjá félaginu. Heildarleiga á mánuði um  
2,1 milljón.

Heildarfermetrar 1015.

Ásett verð 360 milljónir / tilboð.  
Áhvílandi gott langtímalán ca 200 milljónir.  

Tilvalið fyrir stærri félög á sama sviði að bæta við sig.

Nánari upplýsingar veittar í síma 774-7117.  

450 Fasteignasala ehf.  kt. 620900-2490
Engjateigur 9, 105 Reykjavik - 450@450.is

450 Fasteignasala ehf.  kt. 620900-2490
Engjateigur 9, 105 Reykjavik - 450@450.is

Glæsileg eign með einstöku útsýni og bílskúr. Opið hús mánud. 
16. október kl. 17:30-18:30 og miðvikud. 18. okt. kl. 17:30-18:30
Íbúðin 130,8 fm, er á 5 hæð (efstu) bílskúr, 19 fm, innbyggður fylgir og 
innangegnt í hann úr sameign. 
Massíft parket á gólfum í stofum og herbergi. Kamína í stofu. Einstakt 
útsýni í suður og vestur. Sólstofa og suðursvalir. Sér þvottahús. 
Húsvörður í húsinu.
Öll sameign til fyrirmyndar að utan sem innan. Hús klætt að utan og 
viðhaldslétt. Aðeins má selja þeim sem að eru 63 ára og eldri. Falleg 
eign á efstu hæð í vönduðu fjölbýlishúsi með einstöku útsýni.  
Verð 78.5 milljónir. 

Upplýsingar um eignina veita Bárður H. Tryggvason í s: 896-5221 eða 
á bardur@450.is eða Erlendur Davíðsson lögg.fast. S: 450-0000 eða 
erlendur@450.is

OPIÐ HÚS

Þorragata 7 FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.

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
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OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 16. OKTÓBER 
KL. 17:30 – 18:00

Rúmgóð og björt 4ra herbergja íbúð á 2. 
hæð í viðhaldslitlu fjölbýli með lyftu. Eignin 
er skráð 110,9 fm. þar af er geymsla í  
kjallara sameignar skráð 6,9 fm. 
Verð: 47,9 millj.    

Vel staðsett 706,9 fm. sjávarlóð með útsýni 
yfir allan Faxaflóa og Snæfellsjökul. Gert er 
ráð fyrir 258 fm. bjálkahúsi skv. teikningum. 
Búið er að steypa fyrstu hæðina. Stutt er 
í alla þjónustu svo sem skóla, leikskóla og 
verslun. Allur frágangur götu og nánasta 
umhverfis lokið.  Verð: 15,9 millj.

Fallegt útsýni – lóðin liggur að Ytri-Rangá
Sumarbústaðaland 1,32 ha. í landi Svín-
haga að Fitjahrauni 1, Rangárþingi ytra.  
Lóðin er eignarlóð og má byggja allt að 300 
fm. á eigninni. Hún liggur að Ytri-Rangá 
og skartar fallegu útsýni. Búið er að 
gróðursetja um 2.000 trjáplöntur á eigninni. 
Uppspretta er á lóðinni.
Verð: Tilboð

Vel staðsett 737 fm. sjávarlóð með útsýni 
yfir allan Faxaflóa og Snæfellsjökul. Stutt 
er í alla þjónustu svo sem skóla, leikskóla 
og verslun. Allur frágangur götu og nánas-
ta umhverfis lokið.
Verð: 7,9 millj.

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

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 15. OKTÓBER 
KL. 14:00 – 14:30

Björt og rúmgóð 2-3 herbergja 84,4 fm. 
íbúð á jarðhæð með sér garði. Möguleiki 
er að útbúa annað herbergi. Þvottahús 
innan íbúðar. Snyrtileg sameign, hjóla- og 
vagnageymsla. Laus við kaupsamning.
Verð: 36,9 millj.

Kambasel 85 – 109 Reykjavík
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 15. 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. Glæsileg stofa með 
gólfsíðum gluggum á þrjá vegu. Góðar yfir-
byggðar suðursvalir. Eignin er mjög vönduð 
og falleg með einstöku útsýni.
Verð: 129 millj.

Vatnsstígur 20-22 – 101 Reykjavík

Svínhagi í Fitjahrauni – 850 Hella  

Guðnýjarbraut 14 – Innri Njarðvík

Lækjasmári 2 – 201 Kópavogur

Guðnýjarbraut 12 – Innri Njarðvík  

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

Brúnaland 34 – 108 Reykjavík 
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 17. OKTÓBER KL. 17:30 – 18:00

Glæsilegt og mikið endurnýjað 5-6 herb. 
raðhús sem er einstaklega vel staðsett við 
opið svæði í Fossvoginum. Eignin er 213,5 
fm. þar af er bílskúr í bílskúrslengju 22,2 fm. 
Suður garður og suður svalir. Ný sérsmíðuð 
eldhúsinnrétting frá Brúnás. Nýtt gegnheilt 
parket er á öllu húsinu. Dregið hefur verið 
nýtt rafmagn í allt húsið nema bílskúr. Nýjar 
innihurðir frá Agli Árnasyni. Nýtt glerhandrið 
úr hertu gleri frá Glerborg. Húsið stendur í 
innstu raðhúsalengju í götunni. Skipt var um 
járn á þaki og þak yfirfarið árið 2009.  
Verð: 115 millj. 

Rauðalækur 69 – 105 Reykjavík
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 17. OKTÓBER KL. 17:30 - 18:00 

Glæsileg og rúmgóð 4ra herbergja hæð við Rauðalæk 69. Eignin er skráð 118,8 fm. þar af eru 
tvær geymslur 1,3 fm. og 1,2 fm. Eignin er á efstu hæð í fjögurra íbúða húsi með suður svalir. 
Verð: 57,5 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Vatnsstígur 20-22 – 101 Reykjavík

OPIÐ HÚS

Kambasel 85 – 109 Reykjavík

OPIÐ HÚS

Lækjasmári 2 – 201 KópavogurLækjasmári 2 – 201 KópavogurLækjasmári 2 – 201 KópavogurLækjasmári 2 – 201 KópavogurLækjasmári 2 – 201 KópavogurLækjasmári 2 – 201 Kópavogur

OPIÐ HÚS
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OPIÐ HÚS mánudaginn 2. desember frá kl. 17:00 -18:00 

OPIÐ HÚS

A u s t u r v e g i  3 8  –  S í m i  4 8 2  4 8 0 0  –  w w w . a r b o r g i r . i s
SumarbústaðirHöfuðborgarsvæðið

Atvinnuhúsnæði

Suðurland

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.

Austurvegi 6 – Sími 482 4800 – www.arborgir.isA u s t u r v e g i  3 8  –  S í m i  4 8 2  4 8 0 0  –  w w w . a r b o r g i r . i s
SumarbústaðirHöfuðborgarsvæðið

Atvinnuhúsnæði

Suðurland

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.

A u s t u r v e g i  3 8  –  S í m i  4 8 2  4 8 0 0  –  w w w . a r b o r g i r . i s
SumarbústaðirHöfuðborgarsvæðið

Atvinnuhúsnæði

Suðurland

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.

A u s t u r v e g i  3 8  –  S í m i  4 8 2  4 8 0 0  –  w w w . a r b o r g i r . i s
SumarbústaðirHöfuðborgarsvæðið

Atvinnuhúsnæði

Suðurland

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.

A u s t u r v e g i  3 8  –  S í m i  4 8 2  4 8 0 0  –  w w w . a r b o r g i r . i s
SumarbústaðirHöfuðborgarsvæðið

Atvinnuhúsnæði

Suðurland

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.

Austurvegi 6 – Sími 482 4800 – www.arborgir.isA u s t u r v e g i  3 8  –  S í m i  4 8 2  4 8 0 0  –  w w w . a r b o r g i r . i s
SumarbústaðirHöfuðborgarsvæðið

Atvinnuhúsnæði

Suðurland

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.

A u s t u r v e g i  3 8  –  S í m i  4 8 2  4 8 0 0  –  w w w . a r b o r g i r . i s
SumarbústaðirHöfuðborgarsvæðið

Atvinnuhúsnæði

Suðurland

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.

A u s t u r v e g i  3 8  –  S í m i  4 8 2  4 8 0 0  –  w w w . a r b o r g i r . i s
SumarbústaðirHöfuðborgarsvæðið

Atvinnuhúsnæði

Suðurland

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.

Austurvegi 6 – Sími 482 4800 – www.arborgir.is

Austurmörk 25 í Hveragerði  
- Spennandi fjárfestingarkostur

Þorsteinn Magnússon 
Lögg. fast. 
S. 894 2045

Austurvegi 6 - Sími 482 4800 - www.arborgir.is

Þorsteinn Magnússon lögg. fasteignasali

Skemmtilegt einbýlishús, skráð lögbýli, í mjög fallegu umhverfi 
í Austur-Landeyjum. 
Húsið er úr límtrés-
bjálka, 91,4 m2 að 
stærð og er byggt á 
steyptri plötu. Stallað 
járn er á þaki. Hiti er í 
öllum gólfum og eru öll 
gólf flísalögð. Góður 
sólpallur með skjól-
veggjum er framan 
við húsið, sólhús með 
rennihurðurm er á hluta pallsins. Landið sem fylgir er 3,7ha að 
stærð og eru ræktuð tún um 1,5 ha þar af. Einstakt útsýni er frá 
bæjarstæðinu. Verð: 30.9 millj. 

Úlfsey, 861 Hvolsvöllur

Sameinumst og eflum liðsheild með aukinni reynslu og þekkingu 

HLÍÐASMÁRA 2 // KÓPAVOGUR // SÍMI 512 4900 // LANDMARK@LANDMARK.IS // WWW.LANDMARK.IS

ÚLFARSBRAUT  82
NÝTT Á SKRÁ Í ÚLFARSÁRDAL  -   EINSTAKT ÚTSÝNI
OPIÐ HÚS  SUNNUDAGINN 15. OKT MILLI KL 17:00 OG 17:30  
Vandaðar íbúðir í nýju 4ra íbúða fjölbýli við Úlfarsbraut 82, allar með sér bílskúr. Íbúðirnar eru 3ja og 4ra herbergja, stærð 111 – 165 ferm 
með aukinni lofthæð og fallegu útsýni, skilast fullbúnar án gólfefna.

Verð frá 52.900.000 kr.

OPIÐ HÚS

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

STOFA/BORÐSTOFA
45,4 M2

HERBERGI
18,8M2

SVALIR
8,6M2

HERBERGI
25,7M2

AND-
DYRI
6,5M2

HERBERGI
9,5M2

HERBERGI
16,9M2

ELDHÚS
11,6M2

BAÐ
8,4M2

FÖT

BAÐ
5,4M2

ÞVOTTUR
4,0M2

 Miðsvæðis en þó friðsælt

 Nóg pláss, gott skipulag

 Gólfhiti og mikil lofthæð

 2 bílastæði í bílastæðahúsi

 Hjónasvíta og húsvörður

 Þrjú önnur herbergi fyrir 
 hvað sem er: börn, gesti,
  sjónvarp, hobbí, vinnu ...

 Tvö baðherbergi

 Stórt eldhús

 Hnotuspónn 
 á skáphurðum

 Granítborðplötur

 Parket og flísar

 Skjólgóðar suð-vestur 
 svalir

 Stutt í alla þjónustu,
 verslanir og veitingastaði

Lúxusíbúð nærri miðborginni
Vönduð / 5 herbergja / 198,3 fm / Efsta hæð / Mánatún 3 / 105 Reykjavík

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

OPIÐ HÚS

Í DAG

LAUGARDAG

14–14:30

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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519 5500
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

Opið hús sun 15. okt kl 15:00 -15:30 

4  herbergi 86,3  fm Sér inngangur

4 herbergja íbúð á 1. hæð

Úlfar Þór fasteignasali

Holtsgata 12

34.500.000

220 Hafnarfjörður
Íbúð á 1. hæð 

897 9030

5  herb. 180 fm Björt og rúmgóð sérhæð

Úlfar Þór fasteignasali

Hagamelur 44

79.900.000

107 Reykjavík
Efri sérhæð

897 9030

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

2  herb. 60,7 fm Frábær staðsetning

Úlfar Þór fasteignasali

Blönduhlíð 2

32.900.000

105 Reykjavík
Íbúð

897 9030

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Opið hús sun 15. okt kl. 16.00-16.30 Bókið skoðun hjá sölumanni

4  herb. 230,1 fm Gott raðhús í Fossvogi

Úlfar Þór fasteignasali

Brúnaland 26

88.500.000

108 Reykjavík
Raðhús

897 9030

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Opið hús mán 16. okt kl. 17.30-18.00

2  herb. 76,3 fm Suðurverönd, sérgarður

Úlfar Þór fasteignasali

Kringlan 61

40.900.000

103 Reykjavík
Íbúð -  0101

897 9030

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

4 herbergi 150,3 fm

Sigurður Fannar fasteignasali

Bjarkarás 17

69.900.000

210 Garðabær
Hæð Fallegt útsýni

897 5930

Glæsileg eign

Bókið skoðun hjá sölumanni

3 herbergi 60,1 fm

Sigurður Fannar fasteignasali

Barðavogur 21

28.400.000

104 Reykjavík
Íbúð Þríbýlishús

897 5930

Garður - möguleiki á sólpalli.

2 herbergi 102,8 fm

Brandur fasteignasali

Vatnsstígur 16-18

57.900.000

101 Reykjavík
Íbúð Laus strax 

Sjávarútsýni - Fullbúinn

897 1401

Opið hús mán 12. okt kl. 17.00-17.30

3  herbergi 100,3 fm

Brandur fasteignasali

Suðurhlíð 38d

69.900.000

108 Reykjavík
Íbúð Útsýni til sjávar

Tvö stæð í bílageymslu

897 1401

4 herbergi 120,0 fm

Brandur fasteignasali

Maríubaugur 103

47.800.000

113 Reykjavík
Íbúð Fjölbýli

Sérinngangur - fallegt útsýn

897 1401

98 + 8 fm alls 106 fm auk stæðis í bílageymslu

Einstaklega falleg íbúð á efstu 2 hæðum

Þóra fasteignasali

Tjarnarmýri 35

53.900.000

170 Seltjarnarnes
Íbúð 202

 777 2882

Opið hús þri 17. okt. kl 17.30-18.00

Bókið skoðun hjá sölumanni

Opið hús lau 14. okt. kl.  14.00-14.30 Opið hús mán 16. okt kl.  18.00-18.30

3 herbergi 86 fm

Falleg miðborgaríbúð með sterkan karekter

Þóra fasteignasali

Njálsagta 79

44.500.000

101 Reykjavík
Íbúð Góð lofthæð

 777 2882

Opið hús mið 18. okt. kl. 17.00-17.30



SenterSenter

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITA

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

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

Til leigu: Skólavörðustígur 25

Arkitekt Guðjón Samúelsson
Stærð 380fm

Hlíðarbraut 1
220 Hafnarfjörður
Góð staðsetning

Stærð: 233 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1943

Fasteignamat: 59.550.000
Bílskúr: Já

Verð: 69.900.000
Remax Fjörður kynnir: Einbýlishús á tveimur hæðum við Hlíðarbraut 1 í Hafnarfirði. Eignin er skráð
samkvæmt Þjóðskrá Íslands 233 fm og þar af bílskúr 28,3 fm2 Bílskúrinn er í dag innréttaður sem
íbúðarherbergi með salerni. Á neðri hæð eru 4 svefniherbergi, baðherbergi og þvottahús. Á efri hæð
eru 2 svefniherbergi eldhús og stofa og borðstofa. Allar nánari uppls gefur Páll Guðmundsson
lögg,fasteignasali í síma 861-9300

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

Sigrún
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

pallb@remax.is

sein@remax.is

Opið
Hús

sunnudaginn 15 oktober 13:30 14:00

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

861-9300

894 2353

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 15 oktober 14:30 til 15:00

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

861-9300

894 2353

Álfholt 44
220 Hafnarfjörður
Góð 4ra herb. íbúð á jarðhæð!!

Stærð: 101,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1991

Fasteignamat: 23.950

Verð: 39.900.000
Vel skipulögð 4ra herb. á jarðhæð með útgengi út á lokaðan pall með miklu útsýni.
Eignin skiptist í forstofu/hol með flísum á gólfi. Eldhús með góðri innréttingu með miklu skápa og
borðplássi, flísar á gólfi. Í eldhúsinu er borðkrókur. Stofan er rúmgóð með útgegni út á lokaða
timburverönd með fallegu útsýni. Hjónaherbergið er með fataskáp og parketi á gólfi. 2 barnaherbergi
með parketi á gólfi. Baðherbergi með baðkari/sturtu aðstöðu, innrétting með fínu skápaplássi, flísar á
gólfum og veggjum.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á sund. 15 okt kl.17.00-17.30

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

899 6753

8622001

Blönduhlíð 11
105 Reykjavík
Flott hæð á vinsælum stað!!

Stærð: 118,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1948

Fasteignamat: 42.300.000

Verð: 58.900.000
Sérhæð í Blönduhlíð. Falleg og vel umgengin 118,7 m² 4ra herbergja í litlu fjölbýli með sérinngangi.
Húsið hefur verið í góðu viðhaldi og mikið endurnýjað á síðustu árum. Húsið hefur verið endursteinað
að utan, fráveitulagnir endurnýjaðar, endurnýjað járn á þaki, nýlegt gler og gluggar, endurnýjuð
rafmagnstafla og lekaliðar. 2 stofur með tvöfaldri hurð á milli með parketi á gólfum og útgang út á
suðursvalir. 2 stór svefnherbergi með fata skápum.Skv. eignaskiptasamning fylgir bílskúrsréttur.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Kristín Ósk
Sölufulltrúi

arg@remax.is

kor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mán. 16 okt kl.19.00-19.30

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

899 6753

8226800

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 fata- 
skápar. Þvottahús með flísum á gólfum 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 
mánudaginn 16. október kl. 17:00 -18:00

Verð frá 37.900.000 kr. 



SenterSenter

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITA

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

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

Til leigu: Skólavörðustígur 25

Arkitekt Guðjón Samúelsson
Stærð 380fm

Hlíðarbraut 1
220 Hafnarfjörður
Góð staðsetning

Stærð: 233 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1943

Fasteignamat: 59.550.000
Bílskúr: Já

Verð: 69.900.000
Remax Fjörður kynnir: Einbýlishús á tveimur hæðum við Hlíðarbraut 1 í Hafnarfirði. Eignin er skráð
samkvæmt Þjóðskrá Íslands 233 fm og þar af bílskúr 28,3 fm2 Bílskúrinn er í dag innréttaður sem
íbúðarherbergi með salerni. Á neðri hæð eru 4 svefniherbergi, baðherbergi og þvottahús. Á efri hæð
eru 2 svefniherbergi eldhús og stofa og borðstofa. Allar nánari uppls gefur Páll Guðmundsson
lögg,fasteignasali í síma 861-9300

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

Sigrún
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

pallb@remax.is

sein@remax.is

Opið
Hús

sunnudaginn 15 oktober 13:30 14:00

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

861-9300

894 2353

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 15 oktober 14:30 til 15:00

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

861-9300

894 2353

Álfholt 44
220 Hafnarfjörður
Góð 4ra herb. íbúð á jarðhæð!!

Stærð: 101,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1991

Fasteignamat: 23.950

Verð: 39.900.000
Vel skipulögð 4ra herb. á jarðhæð með útgengi út á lokaðan pall með miklu útsýni.
Eignin skiptist í forstofu/hol með flísum á gólfi. Eldhús með góðri innréttingu með miklu skápa og
borðplássi, flísar á gólfi. Í eldhúsinu er borðkrókur. Stofan er rúmgóð með útgegni út á lokaða
timburverönd með fallegu útsýni. Hjónaherbergið er með fataskáp og parketi á gólfi. 2 barnaherbergi
með parketi á gólfi. Baðherbergi með baðkari/sturtu aðstöðu, innrétting með fínu skápaplássi, flísar á
gólfum og veggjum.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á sund. 15 okt kl.17.00-17.30

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

899 6753

8622001

Blönduhlíð 11
105 Reykjavík
Flott hæð á vinsælum stað!!

Stærð: 118,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1948

Fasteignamat: 42.300.000

Verð: 58.900.000
Sérhæð í Blönduhlíð. Falleg og vel umgengin 118,7 m² 4ra herbergja í litlu fjölbýli með sérinngangi.
Húsið hefur verið í góðu viðhaldi og mikið endurnýjað á síðustu árum. Húsið hefur verið endursteinað
að utan, fráveitulagnir endurnýjaðar, endurnýjað járn á þaki, nýlegt gler og gluggar, endurnýjuð
rafmagnstafla og lekaliðar. 2 stofur með tvöfaldri hurð á milli með parketi á gólfum og útgang út á
suðursvalir. 2 stór svefnherbergi með fata skápum.Skv. eignaskiptasamning fylgir bílskúrsréttur.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Kristín Ósk
Sölufulltrúi

arg@remax.is

kor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mán. 16 okt kl.19.00-19.30

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

899 6753

8226800

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 fata- 
skápar. Þvottahús með flísum á gólfum 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 
mánudaginn 16. október kl. 17:00 -18:00

Verð frá 37.900.000 kr. 



Einbýlishúsið að Hellatúni 2 í Ásahreppi ásamt ca einum hektara af landi.  
Mikið endurnýjað 167 fm íbúðarhús.
Möguleiki á að kaupa meira land með húsinu! Áhugaverð eign í fallegri sveit.

Allar nánari upplýsingar veitir:
Elka Guðmundsdóttir, viðskiptafræðingur og nemi til löggildingar. Sími 863-8813  
/ elka@gardatorg.is og Sigurður Tyrfingsson, löggiltur fasteignasali s. 545-0800

Hellatún 2 í Ásahreppi

GARÐATORGI 7,  210 GARÐABÆ  
Sími : 545-0800 | gardatorg@gardatorg.is  |  www.gardatorg.is

Hverafold 1-3 | www.fastgraf.is

Glæsileg sumarhús til sölu

Langanes 7, glæsilegt sumarhús um 5 km fyrir 
vestan Hvolsvöll, rétt við Rangá. Sannkallaða 
glæsivillu. Húsið selst með öllu innbúi.
Um er að ræða sumarhús af vönduðustu gerð. Það er fjögurra  
herbergja og selst með öllum búnaði. Húsið er sérstaklega hljóð- 
einangrað milli herbergja og hurðir eru það einnig. Í húsinu eru þrjú 
svefnherbergi og þrjú baðherbergi. Í tveimur herbergjum er gengið 
úr herbergi inn á bað og þaðan er hægt að ganga út á verönd. Eitt 
herbergi er með baði handan við ganginn og er einnig hægt að 
ganga út úr því út á verönd.

Glæsilegt sumarhús sem hannað er sem 
lúxushús með þremur svefnherbergjum og 
þremur baðherbergjum. Hægt er að ganga 
út á verönd úr baðherbergjunum. Innra 
skipulag hússins býður upp á góða nýtingu 
á rýminu. Húsið er á byggingastigi 4.

Nánari upplýsingar veitir
Jósep Grímsson löggiltur fasteignasali

s. 863-1126, josep@fastgraf.is

SELTSELTSELTSELT
Langanes 8. SELT
Langanes 8. 
Glæsilegt sumarhús sem hannað er sem SELT
Glæsilegt sumarhús sem hannað er sem 
lúxushús með þremur svefnherbergjum og SELT
lúxushús með þremur svefnherbergjum og SELTSELT

Lautasmári 22. Kópavogur

Vel staðsett og snyrtileg 113,6fm 4ra herbergja íbúð á 3.hæð.   
VERÐ 44,9 millj.
Nánari uppl. veita Linda Björk, S.868-7048, linda@gardatorg.is 
og Sigurður Tyrfingsson, S. 545-0800

Strandgata 43. Hafnarfjörður

Falleg og vel staðsett íbúð í miðbæ Hafnarfjarðar 114,4 fm 4ra 
herbergja íbúð á 2.hæð. VERÐ 48,9 millj.
Nánari uppl. veita Linda Björk, S.868-7048, linda@gardatorg.is 
og Sigurður Tyrfingsson, S. 545-0800

Barmahlíð 23. Reykjavík

91,2 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð í þríbýli. Talsvert endur- 
nýjuð. Húsið í góðu ástandi að utan.  VERÐ 42,9 millj.
Nánari uppl. veita Linda Björk, S.868-7048, linda@gardatorg.is 
og Sigurður Tyrfingsson, S. 545-0800 

GARÐATORGI 7,  210 GARÐABÆ  
Sími : 545-0800 | gardatorg@gardatorg.is  |  www.gardatorg.is

Sigurður
Tyrfingsson
Framkvæmdastjóri
Lögg. fasteignasali 
S: 898-3708
sigurdur@gardatorg.is 

Þóroddur S.
Skaptason
Skjalagerð - sala/leiga
Lögg. fasteignas./leigum. 
S: 868-4508
thoroddur@gardatorg.is 

Linda Björk  
Ingvadóttir 
í námi til lögg. 
fasteignasala. 
S: 868-7048 
linda@gardatorg.is

Bergþóra Lárusdóttir
Sölumaður og nemi til 
löggildingar
Sími 895 3868
bergthora@gardatorg.is

Birna Guðmundsdóttir
Sölumaður og nemi til 
löggildingar
Sími 6993665
birna@gardatorg.is

Elka 
Guðmundsdóttir
viðskiptafræðingur /
í námi til lögg.fastei-
gnasala 
s. 863-8813
elka@simnet.is

Möguleiki á 90 % láni. Seljandi lánar 10% af kaupverði. • Bókið skoðun - lyklar á skrifstofu. • Afhending við kaupsamning.

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Geysir Bed & Breakfast 
Miklaborg kynnir í einkasölu  
gistiheimili á frábærum stað í 
göngufæri við Geysi, möguleikar 
á stækkun og auknum tekjum.

68,0 millj.Verð:

Um er að ræða 229,9 fm fasteign 
á einni hæð auk 14 fm óskráðs 
starfsmannahúss.  

Eignin stendur á 1.5 hektara 
leigulóð, samningur til 50 ára,  
45 ár eftir.

Til sölu er fasteignin, rekstur, 
allt innbú og rekstrarmunir sem 
fylgja gistiheimilinu.

 
Gistiheimilið hefur verið rekið 
síðan 2014, öll leyfi í fullu gildi.  

Umsagnir á bókunarsíðum mjög 
góðar og fær gistiheimilið topp 
einkunnir þar.

Árgil í Haukadal
Gistiheimili 
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