
Atvinnuauglýsingar job.visir.is
Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@365.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@365.is 512 5426

Heildsalar og framleiðendur ath. 
Duglegur og reynslumikill sölumaður getur bætt við sig 
verkefnum á Norður- og Austurlandi, bæði við sölu og 

áfyllingar í verslunum, allt kemur til greina.  
Er með sendiferðabíl og lagerhúsnæði 

á Akureyri til umráða. 
Upplýsingar hjá Rúnari síma 848 3256 

eða á dreifing@simnet.is

olfus.is

Fasteignasalar

Skilyrði er að í umsókn komi fram 
hugmyndir um utanumhald og 
framkvæmd verkefnisins og þóknun.

Umsóknarfrestur er til 
miðnættis 17. desember. 

Umsóknir, ásamt öllum fyrirspurnum 
skulu sendar á netfangið 
fasteignir@olfus.is

Sveitarfélagið Ölfus óskar eftir samstarfi við 
fasteignasala/fasteignasölu við markaðs- 
setningu og sölu lóða fyrir atvinnuhúsnæði og 
athafnasvæði í og við þéttbýli Þorlákshafnar.

VERKEFNISSTJÓRI
Á VERKEFNASTOFU VIÐ HÁSKÓLA ÍSLANDS

Laust er til umsóknar fullt starf verkefnisstjóra H2020 rannsóknarverkefna á Verkefnastofu. Starfið er 
tímabundið til tveggja ára. Verkefnisstjórinn verður hluti af sameiginlegri Verkefnastofu Verkfræði- og 
náttúruvísindasviðs og Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands. Hlutverk stofunnar er að aðstoða rannsakendur 
við verkefnisstjórnun alþjóðlegra rannsóknarverkefna. Starfið er nýtt, fjölbreytt og spennandi. Það krefst 
skipulagshæfni og leikni í mannlegum samskiptum á alþjóðavísu.

Starfssvið:

• Fagleg verkefnisstjórnun H2020
 rannsóknarverkefna 
• Samskipti við þátttakendur í alþjóðlegum
 rannsóknarverkefnum
• Yfirsýn yfir rekstrarstöðu rannsóknarverkefna

Starfssvið:

• Fagleg verkefnisstjórnun H2020
 rannsóknarverkefna 
• Samskipti við þátttakendur í alþjóðlegum
 rannsóknarverkefnum
• Yfirsýn yfir rekstrarstöðu rannsóknarverkefna

Umsóknarfrestur er til og með 8. janúar 2018.
Sótt er um starfið hér: www.hi.is/laus_storf

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólapróf, framhaldsnám er kostur
• Menntun eða reynsla í verkefnisstjórnun 
• IPMA vottun eða sambærilegt er æskilegt
• Mjög góð enskukunnátta í ræðu og riti
 er nauðsynleg
• Framúrskarandi samskiptahæfni, nákvæmni,   
 útsjónarsemi og jákvæðni
• Sjálfstæð, skipulögð og lausnamiðuð vinnubrögð
• Æskilegt er að viðkomandi kunni skil á aðferðum
 verkefnastjórnunar og reikningshaldi
• Þekking á rannsóknarsjóði H2020
   (Horizon 2020) er kostur
  

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólapróf, framhaldsnám er kostur
• Menntun eða reynsla í verkefnisstjórnun 
• IPMA vottun eða sambærilegt er æskilegt
• Mjög góð enskukunnátta í ræðu og riti
 er nauðsynleg
• Framúrskarandi samskiptahæfni, nákvæmni,   
 útsjónarsemi og jákvæðni
• Sjálfstæð, skipulögð og lausnamiðuð vinnubrögð
• Æskilegt er að viðkomandi kunni skil á aðferðum
 verkefnastjórnunar og reikningshaldi
• Þekking á rannsóknarsjóði H2020
   (Horizon 2020) er kostur
  

 

Framkvæmdastjóri 
Vestfjarðastofu

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Stjórn Vestfjarðastofu ses. auglýsir eftir 
framkvæmdastjóra til þess að leiða starfsemi 
Vestfjarðastofu sem tók til starfa 1. desember sl. 
Vestfjarðastofa varð til við sameiningu verkefna 
sem áður heyrðu undir Fjórðungssamband 
Vestfirðinga og Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða hf. 

Menntunarkröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er skilyrði, 

framhaldsmenntun æskileg
• Haldbær reynsla af rekstri og farsæl 

stjórnunarreynsla
• Reynsla af stefnumótunarvinnu og innleiðingu 

stefnu er skilyrði 
• Þekking á opinberri stjórnsýslu/málefnum 

sveitarfélaga er æskileg

Kröfur um hæfni
• Leiðtogahæfni og góð hæfni í mannlegum 

samskiptum
• Geta til að sýna frumkvæði og rík 

skipulagshæfni
• Sjálfstæði í vinnubrögðum og geta til að 

taka þátt í mótun og stjórnun breytinga
• Rík aðlögunarhæfni og geta til að starfa 

undir álagi
•  Hæfni til að miðla flóknum upplýsingum á 

einfaldan hátt í töluðu og rituðu máli

Upplýsingar veita:

Katrín S. Óladóttir 
katrin@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 18. des. nk.

Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og einnar blaðsíðu 
kynningarbréf þar sem á kerfisbundinn hátt er gerð grein  
fyrir því hvernig viðkomandi uppfyllir hæfniskröfur starfsins.

Farið verður með fyrirspurnir sem trúnaðarmál. 

Markmið Vestfjarðastofu er að efla atvinnulíf á Vestfjörðum, stuðla að velferð íbúa, fjölbreyttu menningarstarfi og styrkja Vestfirði sem búsetukost og
áfangastað ferðamanna. Markmiði sínu hyggst Vestfjarðastofa ná með öflugu samstarfi atvinnulífs, sveitarfélaga, ríkisvalds og stoðkerfis hins opinbera.

Framkvæmdastjóri Vestfjarðastofu leiðir starfsemina og er ábyrgur gagnvart stjórn fyrir yfirstjórn og daglegum rekstri Vestfjarðastofu í umboði stjórnar. 
Hann undirbýr stefnumörkun, rýnir markmið og aðgerðir og vaktar innleiðingu stefnu Vestfjarðastofu í samvinnu við stjórn og starfsmenn. 
Framkvæmdastjóri undirbýr rekstrar- og starfsáætlun Vestfjarðastofu og ber ábyrgð á að reksturinn rúmist innan gildandi áætlana á hverjum tíma. 

Geirlaug Jóhannsdóttir 
geirlaug@hagvangur.is



Starf skjalavarðar/
upplýsingafræðings 

Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum óskar að 
ráða skjalavörð/upplýsingasfræðing til starfa í 70% starf 
frá og með 1. febrúar 2018.

Helstu verkefni:
• Móttaka og skráning erinda/mála.
• Frágangur skjala/mála í málaskrá.
• Leitir í skjalasafni, upplýsingaöflun og –miðlun.
• Pökkun skjala og skráning í geymsluskrá til afhendingar 

á Þjóðskjalasafn

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun/reynsla á sviði bókasafns- eða 
 upplýsingafræði.
• Þekking og reynsla af skjalastjórnunarkerfum reynsla 
 af notkun GoPro kostur 
• Þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur. 
• Ábyrgð, nákvæmni og vandvirkni.
• Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulags- 

hæfni.
• Mjög gott vald á íslensku er skilyrði.
• Mjög góð kunnátta í ensku er nauðsynleg og vald á einu 

Norðurlandamáli er kostur.
• Hæfni við miðlun upplýsinga.
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum og  

samstarfshæfni.

Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi Félags 
háskólakennara og fjármála- og efnahagsráðherra. 
Upplýsingar um starfið veitir Sigurborg Stefánsdóttir, 
fjármálastjóri, í síma 5254010

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og starfsferil 
skulu berast Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum 
fræðum, Árnagarði við Suðurgötu, 101 Reykjavík eða  
í tölvupósti á póstfangið rakelp@hi.is eigi síðar en  
mánudaginn 18. desember 2017. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu í starfið liggur fyrir.

Sérfræðingur í 
Kerfisstjórnun

Umsóknarfrestur er til og með  
18. desember nk.

Gildi Veðurstofunnar eru þekking, áreiðan
leiki, framsækni og samvinna. Ráðningar 
hjá stofnuninni taka mið af þessum gildum.

Veðurstofa Íslands er opinber stofnun 
sem heyrir undir umhverfis- og auðlinda-
ráðuneytið. Hjá stofnuninni starfa um 135 
manns með fjölbreytta menntun og starfs-
reynslu sem spannar mörg fræðasvið. Auk 
þess starfa um 100 manns við athugana- og 
eftirlitsstörf víðsvegar um landið. Hlut verk 
stofn un ar innar er öflun, varðveisla og 
úrvinnsla gagna, sem og miðlun upp lýs-
inga á helstu eðlisþáttum jarðarinnar, 
þ.e. lofti, vatni, jörð, snjó, jöklum og 
hafi. Starfsemin fer fram á fjórum sviðum: 
Eftirlits- og spásviði, Fjármála- og 
rekstr ar sviði, Athugana- og tæknisviði 
og Úrvinnslu- og rannsóknasviði. 

Nánari upplýsingar um stofnunina má 
finna á heimasíðu hennar www.vedur.is

Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða sér
fræð ing í kerfisstjórnun, til að sinna við haldi 
og rekstri á sérhæfðum miðlægum kerfum 
Veður  stofunnar, sem og taka þátt í hönnun og 
þróun á þeim. Viðkomandi mun starfa í upp
lýsinga tæknihópi Veðurstofunnar sem er hluti 
af Fjármála og rekstrarsviði. 

Meginhlutverk 
Veðurstofan rekur mörg krefjandi og sérhæfð 
upplýsingatæknikerfi í 24/7 umhverfi. 
Sérfræð ingurinn er hluti af öflugu teymi 
og kemur til með að hafa umsjón með, 
setja upp, prófa og í sumum tilfellum reka 
þessi sérhæfðu kerfi. Starfið felur í sér 
kerfis hönnun og þátttöku í þróunarferlum, 
ásamt því að koma kerfum/hugbúnaði í 
rekstur. Viðkomandi sér um samskipti við 
þjónustuaðila ef svo ber undir.

Menntunar- og hæfniskröfur 
  Háskólamenntun sem nýtist í starfi og/

eða farsæl reynsla á sviði tölvunar eða 
kerfisfræði

  Farsæl reynsla af umsjón og rekstri Linux 
tölvukerfa

  Þekking á hugbúnaðarþróun
  Frumkvæði, hæfni í mannlegum 

samskiptum og teymisvinnu
  Hæfni í kerfislæsi, þ.e. hæfni til að fá fljótt 

örugga yfirsýn yfir flókin kerfi/verkefni
  Æskileg er reynsla af kerfishönnun sem 

miðar að því að ná háum uppitíma
  Þekking á DevOps aðferðum er kostur
  Þekking á netkerfum og fjarskiptum er 

kostur
  Þekking á skjölun tölvukerfa er kostur
  Kunnátta í forritun í Python er kostur
  Gott vald á íslensku og ensku

Laun taka mið af kjarasamningum ríkisins og 
viðeigandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfið veita  
Vigfús Gíslason, hópstjóri upplýsingatækni 
(gislason@vedur.is) og Borgar Ævar 
Axelsson, mannauðsstjóri (borgar@vedur.is) 
í síma 522 6000.

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að 
sækja um starfið á www.starfatorg.is.

www.vedur.is
522 6000

Software 
Engineer

Lead Graphics 
Software Engineer

Front End 
Software Engineer

Test 
Engineer  

Working within a 
development team in 
designing, implementing 
and deploying new software 
functions as well as 
improvements to current air 
traffic control systems.

Lead development of Tern 
Systems 3D environment for 
the air traffic control tower 
simulator. Working with the 
simulator development 
team on new functionality, 
improvements and special 
effects.

To work with designers 
and software engineers in 
implementing and deploying 
front end components in the 
air traffic control domain.

Working within a 
development team in 
ensuring that software 
systems meet requirements 
of the air traffic control 
domain.

To apply send your CV to jobs@tern.is.  For further information 
contact Tómas D. Þorsteinsson on 525-0500 or at tomas@tern.is.  
For more information see www.tern.is

Opportunities at Tern Systems

Tern Systems provides mission critical Air Traffic Control 
solutions for customers in Europe, Africa and Asia.



Ríkiseignir

Verkefnastjóri

 Capacent — leiðir til árangurs

Ríkiseignir hafa umsjón 
með fasteignum, jörðum og 
auðlindum í eigu ríkisins í 
umboði fjármálaráðuneytis. 
Hlutverk Ríkiseigna er að 
tryggja örugga og hagkvæma 
umsýslu þessara eigna. 
Umsýsla fasteigna felst 
einkum í útleigu húsnæðis 
til stofnana ríkisins, viðhaldi 
fasteigna og daglegum rekstri 
þeirra. Umsýsla jarðeigna 
felst aðallega í útleigu og 
ábúð á ríkisjörðum, umsjón 
með leigusamningum og 
samskiptum við leigutaka 
og ábúendur. Að auki annast 
Ríkiseignir umsýslu og 
skráningu auðlinda í eigu 
ríkisins.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6090 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf eða önnur framhaldsmenntun sem nýtist í 
starfi.
Stjórnunarreynsla, s.s. verkefnastjórnun.
Reynsla af eignaumsýslu og verkefnum tengdum 
landbúnaði er kostur.
Jákvætt viðmót og færni í mannlegum samskiptum.
Nákvæmni í vinnubrögðum.
Gott vald á íslensku í ræðu og riti.
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Umsóknarfrestur

18. desember 

Helstu verkefni
Hagsmunagæsla varðandi nýtingu lands, gæða og auðlinda 
á ríkisjörðum.
Ráðgjöf um verðmætasköpun og framtíðarþróun.
Skilvirk og hagkvæm meðferð jarða og auðlinda.
Fyrirsvar og upplýsingagjöf vegna sölu, leigu eða ábúðar á 
ríkisjörðum.
Aðstoð við uppgjör og frágang við lok ábúðar- og 
leigusamninga.
Aðstoð við gerð gagnagrunns um land og auðlindir.

Ríkiseignir óska eftir að ráða verkefnastjóra til að annast verkefni er varða land og jarðir í eigu ríkisins. Um er að ræða afar 
fjölbreytt og krefjandi verkefni.

Ásbrú fasteignir

Yfirverkefnastjóri
Ásbrú fasteignir er félag sem 
vinnur að útleigu, þróun og sölu 
fasteigna. Á skrifstofu félagsins 
starfa nú 5 starfsmenn. Félagið 
var stofnað um kaup á eignum 
að stærð 80.000 m² af íbúðar- 
og atvinnuhúsnæði á Ásbrú.  
 
Heimasíða félagsins er 
www.235.is.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6093 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf í byggingarverkfræði eða sambærileg 
menntun sem nýtist í starfi. 
Reynsla af stjórnun verklegra framkvæmda.
Reynsla af áætlanagerð.
Reynsla af samningagerð og samskiptum við verktaka.
Lipurð í mannlegum samskiptum.
Frumkvæði í starfi.
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Umsóknarfrestur

11. desember 

Starfssvið
Umsjón með verklegum framkvæmdum.
Verkefnastjórnun og eftirlit með framkvæmdum.
Samningagerð við verktaka.
Útboðslýsingar/útboðsgerð og innkaup.
Gerð verk- og kostnaðaráætlana.
Skýrslugerð, gagnasöfnun og úrvinnsla.

Ásbrú fasteignir í Reykjanesbæ leita að öflugum aðila með mikla reynslu af verklegum framkvæmdum.

Capacent — leiðir til árangurs

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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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Vélahönnuður

Starfssvið:
• Þróun og hönnun á vélbúnaði í tæknideild Héðins
• Þátttaka í uppsetningu og prófunum
• Ráðgjöf til viðskiptavina

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Vélaverkfræðingur eða tæknifræðingur
• Góð enskukunnátta
• Hæfni í samskiptum og rík þjónustulund

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 12. des. nk.

Héðinn hf. óskar eftir að ráða öflugan vélahönnuð til starfa. Margvísleg verkefni eru framundan 
sem snúa aðallega að eigin vörum fyrirtækisins, en einnig að sérverkefnum fyrir viðskiptavini. 
Unnið er í alþjóðlegu umhverfi en viðskiptavinir fyrirtækisins eru bæði hér á landi og erlendis.

Héðinn hf. er eitt stærsta fyrirtæki landsins í málmiðnaði og véltækni, með 120 starfsmenn. 
Starfsemin skiptist í tæknideild, véladeild, plötuverkstæði, renniverkstæði og Rolls-Royce 
Marine þjónustu. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru á Gjáhellu 4 í Hafnarfirði, en einnig rekur 
Héðinn þjónustuverkstæði á Grundartanga.

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is1a + 1b

5 x2 cm

2a + 2b
5x35 cm

3
8x2 cm

4
10x2 cm

5
6.5 cm

6
8.5 cm

7
8 cm

9
10 cm

10
10 cm

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

 

Hjúkrunarforstjóri Silfurtúns

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Staða hjúkrunarforstjóra Dvalar- og hjúkrunarheimilisins Silfurtúns í Búðardal er laus til umsóknar.  
Silfurtún er lítið heimili með 13 íbúum. Búðardalur er í 160 km fjarlægð frá Reykjavík.  
Stefnt er að því að viðkomandi hefji störf 1. febrúar 2018.

Starfssvið:
• Hjúkrun
• Ábyrgð á rekstri, daglegri stjórnun og 

starfsmannahaldi heimilisins
• Ábyrgð á faglegri þróun 

Hæfniskröfur:
• Hjúkrunarfræðimenntun
• Stjórnunarreynsla
• Framúrskarandi samskiptahæfni
• Hæfni til að vinna sjálfstætt og skipulega

Upplýsingar veitir:

Geirlaug Jóhannsdóttir 
geirlaug@hagvangur.is. 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 10. des. nk.

Silfurtún 
Dvalar  og hjúkrunarheimili

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi
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Do you want to take part in 
building a True Hybrid Cloud 
Concept in partnership with 
the biggest tech companies 
in the world such as Microsoft 
and AWS?

Do you love finding creative 
solutions to difficult challenges? 
Do you thrive as part of a 
committed team? Do you want 
to make an impact and help your 
career and your company advance 
together? 

Then join our Reykjavik team and 
help accelerate the leadership of 
NetApp in Hybrid Cloud globally. 

NetApp is the leader in data insight, access, and control for hybrid cloud environments. NetApp provides global organizations the ability to 
manage and share their data across on-premises, private, and public clouds.

We hire exceptionally talented people and support 
them to do what they do best. We value our employees’ 
input greatly, and urge them to take initiative and be 
innovative. Looking after our people is an important 
part of how we do business. We nurture a dynamic 
and exciting workplace, with great opportunity for 
career acceleration. NetApp has been listed in the top 
5 of the World’s Best Multinational Workplaces for 5 
consecutive years.

Senior Software Engineer

As an experienced developer, you will take a leading 
role in design and implementation of our current and 
future products. You are comfortable working on 
existing or new code, and able to quickly understand 
code architecture. You will mentor new team members 
and lead by example.

Software Engineer

As a part of our core team, you are comfortable 
working in a team of motivated people. You will work 
on implementing new solutions, as well as adding to 
existing codebases.

Frontend Developer

As a part of our frontend development team, you will 
work on implementing, testing and debugging our 
current and future products.

Quality Assurance Engineer

As a part of our QA team, you’ll execute manual 
tests, implement integration tests and help with 
our automation efforts. Working closely with 
our development and SRE teams on deployment 
verifications, you’ll also assist with adding new 
components to our build pipeline and testing suite.

Site Reliability Engineer

(Cloud Operations)

As a Site Reliability Engineer (SRE), you’ll engage 
in and improve the lifecycle of services from design 
through deployment, operation and refinement. 
You’ll maintain services by measuring and monitoring 
availability, latency and overall system health.

Visit www.qstack.com/careers to apply and find out 
more information. Note that only applications in 
English will be accepted.
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ELECTRICAL ENGINEER ANd
MECHANICAL ENGINEER 

(TEMpoRARy up To 2 yEARs pRojECT)

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöður Mechanical Engineer  
og Electrical Engineer lausar til umsóknar.

Umsóknarfrestur er til og með 17. desember 2017.  
 Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins:  

https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/ 

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individuals for the 
positions of  Electrical Engineer and Mechanical Engineer.  
The closing date for both postions is December 17, 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

Starfsmann vantar í fullt starf sem fyrst
Pólýhúðun ehf.  hefur verið stöðugt og öflugt fyrirtæki í 
duftlökkun (powder coating) síðastliðin 20 ár.  
Helstu verkefni er duftlökkun og sandblástur fyrir  
málm-, bygginga- bíla- og hönnunar iðnaðinn á Íslandi.
Starfslýsing og helstu verkefni
Hlutverk starfsmanns er að aðstoða við að undirbúa 
málmhluti  til lökkunar og frágang til afgreiðslu ásamt 
öðrum tilfallandi störfum.
Menntunar- og hæfniskröfur
Starfsmaður þarf að tala og skilja íslensku, vera heilsu- 
hraustur, eiga góð mannleg samskipti og vera stundvís. 
Kostur að hafa lyftararéttindi og iðnmenntun.
Starfskjör/launakjör
Fer eftir hæfni, þekkingu og reynslu
Tekið er við umsóknum á staðnum og netfangið:  
polyhudun@polyhudun.is fyrir 12. desember 2017.

 








 

The applicant should have the following qualifications: 

 

High School Diploma 

Category B Driver’s Licence and driving experience 

Work experience 

Good command of Icelandic and English (knowledge of German added plus) 

Computer Literacy 

Strong Working and Personal Skills 

 

For more detailed information on requirements and job description please 
consult the embassy’s website: 

http://www.reykjavik.diplo.de 

 

Please forward your application in English or German until  

31st December 2017. 

Job Vacancy 
The Embassy of the Federal Republic of Germany is 

looking for a driver with additional craftsman’s skills 
starting from February 2018

The applicant should have the following qualifications: 
• High School Diploma  
• Category B Driver’s Licence and driving experience  
• Work experience  
• Good command of Icelandic and English (knowledge of  
 German added plus) Computer Literacy  
• Strong Working and Personal Skills 

For more detailed information on requirements and job 
description please consult the embassy’s website: 
http://www.reykjavik.diplo.de 

Please forward your application in English or German until  
31st December 2017.

STÖRF Í BOÐI
Við hjá Einingaverksmiðjunni óskum eftir umsóknum um framtíðarstörf hjá fyrirtækinu. 

Við leitum að: 

Vélvirkjum/vélstjórum í viðhald og nýsmíði. 
Smiði í mótasmíði. 
Lagerstarfsfólki m. vinnuvélaréttindi og/eða meirapróf.

Umsóknir óskast sendar á svanur@ev.is fyrir 12. des. 
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu í síma 414 8770

Einingaverkmiðjan var stofnuð árið 1994. Frá upphafi hefur fyrirtækið 
framleitt forsteyptar einingar til húsbygginga. Innan fyrir-tækisins 
hefur skapast gríðarleg sérþekking og verkkunnátta í áranna rás. Við 
höfum á að skipa öflugum tækjabúnaði og afar fullkominni verksmiðju. 
Frá árinu 2008 höfum við einnig rekið verksmiðju í Færeyjum eftir að hafa 
flutt forsteyptar einingar þangað í allmörg ár. 

HELSTU VERKEFNI
Verkefnastofa heyrir undir Fjármála- og verkefnastjórn hjá RB. Starfið felur í sér mikil 
samskipti við starfsfólk þvert á fyrirtækið, sem og við viðskiptavini og birgja RB.
Verkefnastjóri hjá Verkefnastofu ber ábyrgð á:

 Áætlanagerð og uppgjöri verkefna
 Daglegri stjórnun og rekstri umfangsmikilla verkefna
 hvað varðar tíma, kostnað, aðföng og gæði

HÆFNISKRÖFUR
 Menntun sem nýtist í starfi, t.d. verkfræði, tæknifræði, MPM
 A.m.k. 5 ára reynsla af stýringu verkefna og/eða stjórnun mannauðs
 Vottun í aðferðafræði verkefnastjórnunar (Prince2, IPMA) og agile er kostur
 Þekking á ITIL og bankakerfum er kostur
 Mjög góð íslensku- og enskukunnátta er skilyrði
 Framúrskarandi samskiptahæfni, þjónustulund og lausnamiðuð hugsun
 Sjálfstæði, skipulögð vinnubrögð og mikill metnaður til að ná árangri

Við leitum að kraftmiklum verkefnastjóra á Verkefnastofu RB. Um þessar mundir eru í gangi nokkur stór og mjög spennandi 
verkefni hjá RB, meðal annars verkefni sem er einstakt á heimsvísu. Verkefnið felur í sér útskipti grunnkerfa banka sem starfa 
með rauntímagreiðslumiðlun — en það hefur hvergi í heiminum verið gert áður. Einnig vinnur RB nú að áhugaverðu verkefni 
sem varðar greiðslur, þar sem farnar eru algjörlega nýjar leiðir.

RB er framúrskarandi fyrirtæki samkvæmt lista Creditinfo yfir Framúrskarandi fyrirtæki á Íslandi 2016. Einungis 1,7% fyrirtækja 
á Íslandi eru á þeim lista.

RB hefur fengið gullmerki jafnlaunaúttektar PWC.

Verkefnastjóri hjá Verkefnastofu RB

100% KREFJANDI
OG SKEMMTILEGT

Nánari upplýsingar um starfið veitir Herdís Pála Pálsdóttir, framkvæmdastjóri 
Mannauðs- og markaðsstjórnar, herdis.pala.palsdottir@rb.is, sími 569 8877.

Umsóknarfrestur er til 10. desember.
Óskað er eftir því að áhugasamir fylli út umsóknir á heimasíðu RB, www.rb.is.
Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

ÍRIS HLÍN VÖGGSDÓTTIR 
ÖRYGGISSTJÓRN

Það sem fékk mig til að he�a störf hjá RB 
var vinnustaðurinn og hve vel er hugsað 
um starfsfólkið. Ég hlakka til að koma til 
vinnu á hverjum degi að hitta þetta 
yndislega fólk.

NÁNAR UM RB
RB er traust og öflugt þjónustufyrirtæki á sviði upplýsingatækni sem hefur þróað hinar ýmsu 

�ármálalausnir, þar á meðal öll megingreiðslukerfi landsins. Helstu viðskiptavinir RB eru �ármálafyrirtæki 
og vátryggingafélög. Framtíðarsýn RB er að auka gæði og hagkvæmni �ármálaþjónustu á Íslandi. RB nær 
því með þróun framsækinna og öruggra lausna og þjónustu sem eru bæði vel samþættar og samnýttar af 

markaðnum. Hjá RB starfar margt af öflugasta upplýsingtæknifólki landsins.

Við bjóðum góða vinnuaðstöðu, tækifæri til endurmenntunar og starfsþróunar, frábæra samstarfsfélaga 
og umhverfi þar sem fagmennska, öryggi og ástríða eru undirstaða allra verka.

REIKNISTOFA BANKANNA  |  Höfðatorg  |  Katrínartúni 2  |  105 Reykjavík  |  Sími: 569 8877  |  www.rb.is
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Heildsalar og framleiðendur ath. 
Duglegur og reynslumikill sölumaður getur bætt við sig 
verkefnum á Norður- og Austurlandi, bæði við sölu og 

áfyllingar í verslunum, allt kemur til greina.  
Er með sendiferðabíl og lagerhúsnæði 

á Akureyri til umráða. 
Upplýsingar hjá Rúnari síma 848 3256 

eða á dreifing@simnet.is
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U M S Ó K N A R F R E S T U R :
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Við leitum að fólki í störf aðstoðarmanna í flugturn á Keflavíkurflugvelli. 
Helstu verkefni eru að miðla flugheimildum til flugmanna, vakta og vinna 
úr skeytum í flugstjórnarkerfum, skráning í gagnagrunna, auk annarra 
verkefna sem stjórnendur ákveða.

Hæfniskröfur
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun.
• Tölvukunnátta og góður skrifhraði  
 á tölvu er æskilegur
• Góð enskukunnátta bæði í töluðu og rituðu 
 máli (gerum kröfu um ICAO level 4 að lágmarki)
• Nákvæm og öguð vinnubrögð
• Reglusemi og snyrtimennska

Nánari upplýsingar veitir Haraldur Ólafsson yfirflugumferðarstjóri, 
haraldur.olafsson@isavia.is.

Við óskum eftir að ráða umsjónarmann flugupplýsingakerfa sem hefur 
daglega umsjón með flugupplýsingakerfum Isavia, notendaþjónustu, 
yfirferð á gögnum auk fleiri verkefna.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er kostur
• Reynsla af störfum á flugvelli er mikill kostur
• Góð tækni- og tölvukunnátta er skilyrði
• Góð íslensku- og enskukunnátta bæði í töluðu og rituðu máli

Nánari upplýsingar veitir Sævar Garðarsson, deildarstjóri eignaumsýslu, 
saevar.gardarsson@isavia.is.

A Ð S T O Ð A R M E N N  
Í  F L U G T U R N I

U M S J Ó N A R M A Ð U R  
F L U G U P P L Ý S I N G A K E R F A

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

Isavia hefur hlotið gullmerki PwC fyrir launajafnrétti og hvetjum  
við bæði konur og karla til að sækja um þau störf sem í boði eru.

Sif stýrir flugumferð  
í flugturninum í Keflavík. 

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

Umsækjendur þurfa að vera með hreint sakavottorð. Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þurfa umsækjendur  
að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnskoðunar lögreglu. Nánari upplýsingar er að finna á isavia.is. 



Rauði krossinn 
á Íslandi vill ráða 
tvo mikilvæga 
liðsmenn

Sviðsstjóri Fjáröflunar 
og kynningarmála
Ábyrgðasvið
• Fjáröflun til mannúðarstarfs félagsins
• Kynningar- og markaðsmál
• Stefnumótun, markmiðasetning, 
   áætlanagerð og stjórnun

Hæfnikröfur
• Háskólapróf á sviði viðskipta, markaðs- 
   mála eða tengdra greina
• A.m.k. 5 ára starfsreynsla
• Sjálfstæði, fagmennska og skipulögð 
   vinnubrögð
• Frumkvæði og lausnamiðuð hugsun
• Framúrskarandi samskiptahæfni
• Mjög góð rit- og talfærni á íslensku 
   og ensku

Rekstrarstjóri Fataverkefnis
Ábyrgðasvið
• Yfirumsjón með fataverkefni félagsins, 
   þ.m.t. söfnun, flokkun og sölu fatnaðar 
   í verslunum Rauða krossins um allt land
• Viðskiptaþróun, markmiðasetning, 
   áætlanagerð og stjórnun
• Stuðningur við deildir og sjál�oðaliða 
   félagsins
• Gæðastjórnun

Hæfnikröfur
• Háskólapróf á sviði viðskipta, markaðs- 
   mála eða tengdra greina
• Rekstrarreynsla/reynsla af  
   verslunarrekstri
• Sjálfstæði, fagmennska og skipulögð 
   vinnubrögð 
• Frumkvæði og lausnamiðuð hugsun
• Lipurð í samskiptum og jákvæ� hugarfar
• Ástríða fyrir tísku og endurnýtingu 
  fatnaðar er kostur
• Reynsla af vinnu með sjál�oðaliðum 
   er kostur

Umsóknarfrestur er til og með 29.
desember nk. Umsækjendur eru 
vinsamlegast beðnir um að senda umsókn 
á netfangið starf@redcross.is.  Umsókn 
skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein 
fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur 
fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Allar nánari upplýsingar veitir 
Dögg Guðmundsdó�ir – dogg@redcross.is

Rauði krossinn á Íslandi er félag sjál�oðaliða 
sem stendur vörð um mannré�indi og virðingu 
einstaklinga og vinnur að verkefnum sem snúa 
að félagslegu öryggi og neyðarvörnum vegna 
áfalla og hamfara.  Meginhlutverk Rauða 
krossins á Íslandi er að bregðast við hvers konar 
neyð hvort heldur er af ná�úru- eða 
mannavöldum, standa vörð um og aðstoða þá 
sem verst eru staddir í samfélaginu og veita 
aðstoð er gerir fólk hæfara til að takast á við 
erfiðleika og bregðast við áföllum.  Félagar í 
Rauða krossinum á Íslandi eru yfir 20 þúsund 
og skráðir sjál�oðaliðar yfir 3000 sem starfa í 
42 deildum um land allt.  Rauði krossinn er elsta 
og umfangsmesta mannúðarhreyfing í heimi 
með um 100 milljónir félagsmanna og 
sjál�oðaliða í 192 löndum.  

Lögfræðiráðgjöf Arion banka leitar að lögfræðingi 
Í lögfræðiráðgjöf Arion banka er unnið að krefjandi úrlausnarefnum fyrir öll svið bankans, þar 
sem kappkostað er að veita fyrsta flokks þjónustu. Laust er starf lögfræðings sem veitir þjónustu 
á sviði verðbréfamarkaðsréttar, fjármunaréttar og félagaréttar, ásamt því að veita ráðgjöf 
um lög og reglur á sviði lífeyrismála.

Ert þú lausnamiðaður
lögfræðingur?

Nánari upplýsingar veitir Jónína S. Lárusdóttir, framkvæmdastjóri lögfræðisviðs, netfang 
jonina.larusdottir@arionbanki.is, sími 444 6120. Einnig er hægt að hafa samband við 
Brynju B. Gröndal mannauðstjóra, netfang brynja.grondal@arionbanki.is, sími 444 6386.
 
Umsóknarfrestur er til og með 12. desember 2017. Sótt er um starfið á arionbanki.is. 

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Meistarapróf í lögfræði
•  Lögmannsréttindi eru æskileg
•  Starfsreynsla sem nýtist í starfi 
•  Góð þekking og reynsla á sviði verðbréfamarkaðsréttar er æskileg
•  Góð kunnátta í íslensku og ensku
•  Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
•  Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum

Helstu verkefni
•  Almenn lögfræðiráðgjöf
•  Ritun álita
•  Samninga- og skjalagerð
•  Samskipti við opinbera aðila og viðskiptavini

Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

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.
 

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



Vegagerðin auglýsir eftir byggingarverkfræðingi eða byggingartæknifræðingi 
á hönnunardeild með starfsstöð á Akureyri. Um er að ræða fullt starf, við hönnun 
umferðarmannvirkja. 
Á hönnunardeild vinna um 18 manns við ýmis hönnunar-, þróunar- og rannsóknarverkefni, 
sem tengjast umferðarmannvirkjum. 
Við erum að leita eftir verk- eða tæknifræðingi sem hefur áhuga á að takast á við krefjandi 
verkefni á sínu fagsviði frá frumstigum hönnunar til framkvæmda. Fjölmörg verkefni eru 
framundan varðandi uppbyggingu vegakerfisins á Íslandi. Um er að ræða spennandi starf 
við hönnun vega í krefjandi umhverfi, um fjallvegi, firði og í þéttbýli. 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Vinna við hönnun vega. 
• Verkefnastjórn hönnunar. 
• Verkefni tengd viðhaldi vega. 
• Þátttaka í rannsóknarverkefnum 
 tengdum umferðarmannvirkjum. 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Byggingarverkfræðingur, M.Sc. eða byggingartæknifræðingur B.Sc.
• Þekking og reynsla í notkun teikni- og hönnunarforrita.
• Reynsla af verkefnastjórnun er kostur.
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum.
• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu.
• Frumkvæði og faglegur metnaður.
•	 Skipulögð	og	öguð	vinnubrögð	í	starfi.
• Góð íslenskukunnátta.
• Kunnátta í ensku og einhverju Norðurlandamáli.

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.  
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 18. desember. Umsóknir berist Vegagerðinni á netfangið 
starf@vegagerdin.is. Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum 
um þá menntun og hæfni sem gerð eru til starfsins, þar með talið menntunar- og starfsferilsskrá. 
Nánari	upplýsingar	um	starfið	veitir	Guðmundur	Valur	Guðmundsson,	forstöðumaður	
hönnunardeildar (gudmundur.v.gudmundsson@vegagerdin.is) í síma 522 1000.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Verkfræðingur 
eða tækni fræðingur á
hönnunardeild á Akureyri

Vegna aukinna umsvifa leitum við að öflugum liðs
manni í hóp fyrirtækjaráðgjafar gamma. 

gamma Ráðgjöf hefur frá stofnun félagsins veitt bæði 
efna hags- og fyrirtækjaráðgjöf og unnið að greiningum fyrir 
stjórnvöld, sjóði, sveitarfélög, fyrirtæki og erlenda aðila.  

Fyrirtækjaráðgjöf veitir fyrirtækjum og fjárfestum m.a. 
ráðgjöf í tengslum við kaup og sölu á fyrirtækjum, ráðgjöf 
við hlutabréfa- og skuldabréfafjármögnun og aðstoðar við 
greiningu á mörkuðum og viðskiptatækifærum erlendis.

Sérfræðingur í 
fyrirtækjaráðg jöf

Helstu verkefni:
• Verðmat og greining á fyrirtækjum
 og fjárfestingakostum
• Uppsetning á nýjum fagfjárfestasjóðum
• Gerð kynningargagna
• Kynning og rökstuðningur greiningarefnis
• Samskipti við viðskiptavini

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun og framhaldsmenntun
 sem nýtist í starfi
• Starfsreynsla í fyrirtækjaráðgjöf
 eða sambærilegu starfi
• Þekking á reikningshaldi kostur
• Gott vald á notkun íslensku og ensku
 í mæltu og rituðu máli
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og kraftur

Nánari upplýsingar veitir Þórður Ágúst Hlynsson, forstöðumaður 
gamma Ráðgjafar, netfang: thordur@gamma.is.
Umsóknir óskast sendar á elka@gamma.is ásamt ferilskrá.  
Umsóknarfrestur er til og með 11. desember 2017.

Almennt skrifstofustarf
Idex ehf óskar eftir að ráða starfsmann í fullt starf.

Starfssvið:
•	Öll	almenn	bókhalds	innheimtu,	toll		og	launavinnsla.		
•	Samskipti	við	stjórnendur	og	endurkoðanda	fyrirtækisins

Hæfniskröfur:
•	Góð	og	haldbær	þekking	á	bókhaldi,	innheimtu,	tollskjalagerð
			og	launavinnslu
•	Rík	þjónustulund	og	famúrskarandi	mannleg	samskipti
•	Metnaður	til	að	skila	góðri	vinnu.
•	Nákvæmni	og	hugkvæmni
•	Reynsla	í	skilum	uppgjörs	til	endurskoðanda	er	skilyrði.

Umsóknum skal skilað með tölvupósti til idex@idex.is

Hefur þú kíkt 
á Job.is?
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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 400 manns.

365 óskar eftir góðu fólki

PHP-forritari óskast
Helsta viðfangsefnið verður að viðHalda og þróa vef sem skrifaður er  
í Craft Cms / Yii framework og Hýstur í aws. 

• hafa mikla starfsreynslu í object-oriented PHP 
 og vera Full Stack forritari.
• hafa auk þess mjög góða þekkingu á: MySQL, HTML, 

CSS, Javascript og AWS ásamt grunnþekkingu á 
Varnish og Linux.

• hafa haldgóða menntun sem nýtist í starfi.
• vera lausnamiðaður, sjálfstæður og agaður í 

vinnubrögðum.
• búa yfir lipurð í mannlegum samskiptum ásamt því að 

hafa ríka þjónustulund.

vinsamlegst sækið um á  
https://radningar.365.is  fyrir 12 des.

fyrirspurnir varðandi starfið má senda á 
ge@365.is

Viðkomandi þarf því að:

Skóla - og frístundasvið

Stærðfræðikennari í Árbæjarskóla

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut  
kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það  

margbreytilega samfélag sem borgin er.

Laus er staða kennara í stærðfræði í Árbæjarskóla 
Árbæjarskóli er einn stærsti grunnskóli landsins, staðsettur í 
einstöku umhverfi Elliðaárdalsins. Árbæjarskóli er grunnskóli 
fyrir nemendur í 1.-10. bekk og eru nemendur um 630 talsins. 
Skólinn er safnskóli á unglingastigi en til náms í 8. bekk koma 
saman nemendur þriggja skóla, Árbæjarskóla, Ártúnsskóla og 
Selásskóla. Starfsmenn skólans eru um 90 sem sinna mismun- 
andi störfum í þágu nemenda. Allt starf Árbæjarskóla byggir 
á teymisvinnu þannig að mikil samvinna ríkir um alla þætti 
skólastarfsins.  

Helstu verkefni og ábyrgð: 
• Annast kennslu nemenda í samráði við skólastjórnendur 
  og viðkomandi fagteymi. 
• Vinnur að þróun skólastarfs með stjórnendum og samstarfs- 
  mönnum. 
• Stuðlar að velferð nemenda í samstarfi við annað fagfólk  
  og foreldra. 

Hæfniskröfur: 
• Kennaramenntun og leyfi til að nota starfsheitið grunnskóla- 
  kennari.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.                                                                                          
• Faglegur metnaður. 
• Reynsla og áhugi á að vinna með börnum.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf og leyfisbréf til að nota 
starfsheitið grunnskólakennari.  
Ráðið verður í starfið frá 1. janúar 2018.  
Umsóknarfrestur er til og með 12. desember 2017. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags 
grunnskólakennara. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um 
starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar veitir Þorsteinn Sæberg, skólastjóri, 
í síma 411 7700 eða með því að senda fyrirspurnir á  
thorsteinn.saeberg@rvkskolar.is

Viltu vita meira um okkur hjá Landsneti, kíktu á www.landsnet.is, 

fylgdu okkur á Twitter, Facebook og á Landsnets-appinu.

Við leggjum áherslu á að skapa góðan vinnustað með spennandi verkefnum þar sem okkar 

starfsfólk hefur áhrif, nýtur stuðnings, góðrar þjálfunar í starfi og hefur tækifæri til þróunar.

Umsóknarfrestur er til og með 9. desember 2017
Nánari upplýsingar veitir Íris Baldursdóttir, framkvæmdastjóri Kerfisstjórnunarsviðs, sími: 563-9300; 

netfang, iris@landsnet.is og Ólafur Kári Júlíusson, mannauðssérfræðingur, sími: 563-9300, netfang: 

mannaudur@landsnet.is

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Landsnets, www.landsnet.is. 

Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu um- 

sóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

MÁ BJÓÐA ÞÉR 
RAFMAGNAÐA FRAMTÍÐ?

Landsnet leitar að leiðtoga með drifkraft og áhuga á því að tryggja öruggan rekstur upplýsingatækni- 

kerfa Landsnets í takt við þá mikilvægu starfsemi sem fyrirtækið rekur.  

 

Leitum við að þér? 
Ef svo er þá hefur þú tækifæri til þess að bera ábyrgð á daglegum rekstri og þróun upplýsinga- 

tæknimála hjá Landsneti og gegna þannig lykilhlutverki við stjórnun orkustjórnkerfis landsins. Þitt 

hlutverk verður m.a. rekstur orkustjórnkerfa, stoðkerfa og skrifstofukerfa, samskipti við birgja og verk- 

taka ásamt því að standa vörð um upplýsingaöryggi innan fyrirtækisins.

 

Okkur vantar einstakling með tækniþekkingu og stjórnunarreynslu sem getur leitt hópinn  í daglegum 

störfum, hefur reynslu af ferlamiðuðum rekstri ásamt því að stýra tæknilegri stefnumótun. Góð öryggis- 

vitund og þekking á áhættugreiningu upplýsingaöryggis er forsenda árangurs í þessu starfi. 

Upplýsingatækni fer með veigamikið hlutverk í allri starfsemi Landsnets og gerir okkur kleift að stjórna 

flutningskerfi raforku með öryggi að leiðarljósi. Einingin tekur einnig þátt í þeirri þróun sem á sér stað í 

rekstri flutningskerfisins á sviði snjallnetslausna þar sem upplýsingatækni og fjarskipti eru undirstaða 

frekari þróunar.

Forstöðumaður upplýsingatækni

Landsnet | Gylfaflöt 9 | 112 Reykjavík | Sími 563 9300 | landsnet@landsnet.is | www.landsnet.is

Hefur þú kíkt 
á Job.is?





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

Forstöðumaður - Heimili fyrir fötluð börn

Velferðarsvið

Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts
Laust er til umsóknar starf forstöðumanns á heimili fyrir fötluð börn í Reykjavík. Sólarhringsþjónusta er veitt á heimilinu. 
Þjónustan miðast við að efla færni, auka sjálfstæði og auka lífsgæði íbúa.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Stjórnun og fagleg ábyrgð á þjónustu við íbúa 
• Fjárhagsleg ábyrgð á rekstri heimilisins
• Stjórnun starfsmannamála og ábyrgð á framkvæmd starfs-

mannastefnu
• Samstarf og samráð við íbúa, aðstandendur og hagsmuna-

samtök fatlaðs fólks 
• Þátttaka í þverfaglegu samstarfi er snýr að þróun þjónustu 

við fatlað fólk
• Yfirsýn með vinnu við gerð einstaklings- og þjónustu- 

áætlana og eftirfylgd þeirra

Hæfniskröfur
• Starfsleyfi sem þroskaþjálfi eða háskólamenntun á sviði 

félags-, mennta- og/eða heilbrigðisvísinda sem nýtist í 
starfi

• Reynsla af störfum með fötluðum einstaklingum með flóknar 
og samsettar skerðingar

• Reynsla og þekking á einhverfu 
• Þekking á hugmyndafræði um sjálfstætt líf í þjónustu við 

fatlað fólk
• Þekking og reynsla af stjórnun og starfsmannahaldi
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Hreint sakavottorð í samræmi við lög og reglur Reykjavíkur-

borgar

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sólveig Ingibjörg Reynisdóttir í síma 4111200 og tölvupósti solveig.reynisdottir@reykjavik.is
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf
Umsóknarfrestur er til 8. desember n.k.

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins. Meginmarkmið bankans er 
að stuðla að stöðugu verðlagi. Seðlabankinn skal enn fremur stuðla að fjármálastöðugleika. 
Þá sinnir Seðlabankinn jafnframt viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðla-
banka, svo sem að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi. 
Hjá Seðlabankanum starfar öflug liðsheild og leggur bankinn ríka áherslu á metnaðarfullt 
starfsumhverfi sem einkennist af fagmennsku, þekkingu, sveigjanleika og jákvæðum sam-
skiptum. 

Helstu verkefni og ábyrgð: 
• Greining á stöðu og horfum heimila og útlána-

áhættu því tengdu
•  Bein aðkoma að þjóðhagsvarúðartækjum sem 

tengjast skuldsetningu heimila 
•  Þróun á greiningaraðferðum og mælikvörðum  

til að greina og meta kerfisáhættu 
•  Skrif í rit bankans, sér í lagi ritið Fjármálastöðug-

leiki
• Tilfallandi verkefni, umsagnir og ráðgjöf á 

ábyrgðarsviðum fjármálastöðugleika

Sótt er um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is en umsóknarfrestur er til og með 18. 
desember 2017. Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun 
bankans. Umsóknir gilda í sex mánuði og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur 
verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veita Eggert Þröstur Þórarinsson forstöðumaður þjóðhagsvarúðar, netfang eggert.
throstur.thorarinsson@sedlabanki.is og Íris Guðrún Ragnarsdóttir, mannauðsstjóri, netfang mannaudur@sedla-
banki.is.

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í deild þjóðhagsvarúðar á sviði fjármálastöðugleika. 
Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík. 

Fjármálastöðugleiki er svið innan Seðlabankans sem fylgist með þróun fjármálakerfisins, styrk þess og skilvirkni 
og áhrifum efnahagslegra þátta á kerfið í heild sinni. Meðal verkefna deildar þjóðhagsvarúðar er að rannsaka 
og greina áhættur sem raskað geta stöðugleika íslenska fjármálakerfisins. Deildin sér um umsýslu kerfisáhættu-
nefndar.

Sérfræðingur á sviði fjármálastöðugleika - þjóðhagsvarúð

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Meistarapróf í hagfræði, verkfræði, tölfræði  

eða sambærilegum greinum
•  Góð þekking á fjármálafræðum
•  Góðir samskiptahæfileikar og vilji til að starfa  

í hópi
•  Gott vald á upplýsingatækni og gagnavinnslu
•  Gott vald á mæltu og rituðu máli
•  Frumkvæði og geta til að vinna sjálfstætt

Ásafl ehf.  
Hjallahrauni 2, 220 Hafnarfirði
Sími: 562 3833
Opið 8:30 - 17 virka daga
asafl@asafl.is  -  asafl.is

Sölumaður
búnaðar fyrir sjávarútveg og verktakastarfsemi

Ásafl ehf. óskar eftir að ráða öflugan og 
áhugasaman sölumann í framtíðarstarf. 

Þarf að hafa góða íslensku, ensku og tölvukunnáttu 
ásamt brennandi áhuga á vélbúnaði og tæknilausnum. 

Vélfræðimenntun væri kostur en ekki skilyrði.  

Skemmtilegt starf þar sem réttur aðili getur fengið 
tækifæri til að byggja upp sitt framtíðarstarf fyrir sölu á 

búnaði fyrir sjávarútveg og verktakastarfsemi.
 

Upplýsingar veitir Örn H. Magnússon.
orn@asafl.is

kopavogur.is

Kópavogsbær

   

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Aðstoðarmaður í eldhúsi á Sólhvörfum   

· Deildarstjóri á Austurkór   

· Deildarstjóri á Grænatún   

· Deildarstjóri á Læk   

· Leikskólakennari/leiðbeinandi á Álfaheiði   

· Leikskólakennari/leiðbeinandi á Efstahjalla   

· Leikskólakennari/leiðbeinandi á Læk   

· Leikskólakennari/leiðbeinandi á Núp   

· Leikskólakennari/leiðbeinandi á Sólhvörfum   

· Leikskólakennari/leiðbeinandi á Austurkór   

· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi á Austurkór   

· Matráður á Sólhvörfum   

· Starfsmaður í sérkennslu á Læk   

· Starfsmaður í skilastöðu á Núp   

Grunnskólar

· Frístundaleiðbeinandi í Kársnesskóla   

· Frístundaleiðbeinendur í Salaskóla   

· Grunnskólakennari í Vatnsendaskóla   

· Sérkennari í Kársnesskóla   

· Umsjónarkennari í Vatnsendaskóla   

· Stuðningsfulltrúi í Vatnsendaskóla

Velferðarsvið

· Fulltrúi í Örva starfsþjálfun   

· Matráður í félagsmiðstöð aldraðra   

· Starfsmaður á vinnustað fyrir fatlað fólk   

· Starfsmaður í sértæka heimaþjónustu   

· Starfsmenn óskast á vinnustofur fyrir fatlað   
 fólk   

Umhverfissvið

· Eftirlitsverkstjóri hjá Kópavogsbæ    

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á 
heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is, 
þar sem jafnframt má finna fleiri störf og nánari 
upplýsingar.
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LS Retail Partner operations provides LS Retail 
partners and customers around the world 
with LS Retail software licenses and related 
services, including central management of 
partner agreements and programs.

Let’s make 
a deal!

Main assignments:
Central management and maintenance 
of LS Retail partner agreements

Maintaining the LS Retail Contract 
Framework

Maintaining the LS Retail Partner 
Program and following LS Retail 
Partners within the Program

Following new partners through the on-
boarding process, including negotiating 
necessary agreements

Proactively build and maintain strong 
product knowledge within the LS Retail 
suite of products 

Informing the LS Retail partner 
channel about changes to LS Retail 
programs, terms and more, with e.g. 
announcements or webinars

Reporting to management

Continuous improvement of projects 
and initiatives in the department

Requirements:
Bachelor’s Degree in Business and/
or Law and/or +2 years’ experience in 
contractual matters

Good verbal and written communication 
skills and fluency in written and spoken 
business English

Service-minded attitude

Solution based thinking and conflict 
resolution skills

Being able to work independently, 
prioritize tasks and have a pro-active 
approach to task completion.

Being able to work productively under 
pressure.

LS Retail Partner Operations has a great 
opportunity for an experienced candidate 
with strong negotiations skills and 
background in contract related matters.

Apply before December 13

---


























Við leitum að hressum og orkumiklum tómstundaleiðbeinanda sem hefur ódrepandi áhuga á 

að vinna með 14 - 15 ára ungmennum frá janúar til maí árið 2018 í Ungmenna- og 

tómstundabúðum UMFÍ að Laugum í Sælingsdal. Starfið felur í sér að leiðbeina á 

námskeiðum á daginn og sjá um viðburði tvö kvöld í viku. Húsnæði er á staðnum. 

Það er kostur ef starfsmaðurinn er yfir 20 ára aldri. Hreint sakavottorð, reyklaus lífsstíll og 

góð fyrirmynd eru forsendur fyrir starfinu.  

Tékkaðu á þessu! 

Umsóknarfrestur er til 5. desember. 

Nánari upplýsingar veitir Anna Margrét Tómasdóttir, forstöðukona Ungmenna- og 

tómstundabúðanna í síma 434-1600  / 861-2660. Þú getur sent okkur línu eða umsókn 

ásamt ferilskrá á netfangið laugar@umfi.is 

Ungmennafélag Íslands  I  Sigtún 42  I S. 5682929  I umfi.is

Við leitum að hressum og orkumiklum tómstundaleiðbeinanda sem hefur ódrepandi áhuga á 

að vinna með 14 - 15 ára ungmennum frá janúar til maí árið 2018 í Ungmenna- og 

tómstundabúðum UMFÍ að Laugum í Sælingsdal. Starfið felur í sér að leiðbeina á 

námskeiðum á daginn og sjá um viðburði tvö kvöld í viku. Húsnæði er á staðnum. 

Það er kostur ef starfsmaðurinn er yfir 20 ára aldri. Hreint sakavottorð, reyklaus lífsstíll og 

góð fyrirmynd eru forsendur fyrir starfinu.  

Tékkaðu á þessu! 

Umsóknarfrestur er til 5. desember. 

Nánari upplýsingar veitir Anna Margrét Tómasdóttir, forstöðukona Ungmenna- og 

tómstundabúðanna í síma 434-1600  / 861-2660. Þú getur sent okkur línu eða umsókn 

ásamt ferilskrá á netfangið laugar@umfi.is 

Ungmennafélag Íslands  I  Sigtún 42  I S. 5682929  I umfi.is

Ert þú tómstundaleiðbeinandinn 
sem við leitum að? 

Við leitum að hressum og orkumiklum leiðbeinanda 
sem hefur ódrepandi áhuga á að vinna með ungling-
um frá janúar – maí 2018 í Ungmenna- og tómstunda- 
búðunum UMFÍ að Laugum í Dalabyggð. 

Starfsmaður þarf að vera orðin 20 ára, góð fyrirmynd 
og með hreint sakavottorð. Hægt er að kynna sér 
málið betur á ungmennabudir.is

Umsóknarfrestur er til 10. desember 

http://www.ungmennabudir.is/  

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Umsóknarfrestur er til og með 10. desember 2017. 
Þú sækir um starfið á vefnum okkar, airicelandconnect.is/umsokn.
Þar finnur þú líka allar upplýsingar um starfið, hæfniskröfur og fylgigögn. 

Við hlökkum til að heyra frá þér.

Starfið:  
• Störf á flughlaði við komur og brottfarir flugvéla 

• Akstur eldsneytisbíls á flughlaði,  
eldsneytisafgreiðsla og uppgjör

• Akstur með vörusendingar

• Almenn afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini

• Önnur tilfallandi verkefni sem tengjast daglegu starfi

Menntun/hæfni: 
• Meirapróf

• Réttindi á minni vinnuvélar og lyftara æskileg

• Jákvætt hugarfar og rík þjónustulund

• Árvekni og sjálfstæði í vinnubrögðum 

• Reglusemi og hreint sakavottorð

Starfsmaður í flugþjónustu
Okkur vantar fólk í flugþjónustu
Við viljum bæta við okkur flugþjónustumanni eða –konu á Akureyri. Ef þú ert kraftmikill  
og áhugasamur einstaklingur með meirapróf, gæti fjölbreytt starf í farþega- og flugþjónustu 
verið einmitt fyrir þig. Unnið er á vöktum. 



Háskólamenntaðir fulltrúar á sviði 
þróunarsamvinnu

Utanríkisráðuneytið óskar eftir að ráða háskólamennt
aða fulltrúa til starfa á sviði alþjóðlegrar þróunarsam
vinnu s.s.  á sviði  tvíhliða og fjölþjóðlegrar þróunar
samvinnu, svæðasamstarfs,  samstarfs við atvinnulífið 
og borgarasamtök auk Heimsmarkmiða SÞ. 

Helstu verkefni:
• Verkefnastjórnun þróunarsamvinnuverkefna.
• Þátttaka í tvíhliða og fjölþjóðlegu samstarfi og  
 samstarf við stofnanir og ráðuneyti hérlendis  
 og erlendis.
• Undirbúningur að málum sem til úrlausnar eru  
 í ráðuneytinu.
• Upplýsinga og gagnaöflun, ritun minnisblaða,  
 efnislegur undirbúningur funda o.fl. 

Kröfur til umsækjenda:
• Háskólapróf á meistarastigi í fagi sem nýtist í starfi. 
• Þekking á alþjóðamálum, alþjóðlegri þróunarsam 
 vinnu og reynsla af störfum á því sviði, þ.m.t  
 verkefnastjórnun, er kostur. 
• Mjög gott vald á íslensku og ensku og færni til að   
 tjá sig í ræðu og riti. Kunnátta í Norðurlandamáli,   
 frönsku, spænsku eða portúgölsku er kostur.
• Góð tölvukunnátta.
• Frumkvæði, samskiptalipurð og góð framkoma.
• Góð tölvukunnátta.
• Frumkvæði, samskiptalipurð og góð framkoma.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Félags 
háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins 
og fjármála og efnahagsráðherra. Starfið er háð 
flutnings skyldu í utanríkisþjónustunni skv. 10. gr. laga 
nr. 39/1971 um utanríkisþjónustu Íslands.

Umsóknarfrestur er til og með 18. desember 2017. 
Umsóknir skulu berast á netfangið umsokn@mfa.is, 
merkt „Háskólamenntaðir fulltrúar á sviði þróu-
narsamvinnu 2017“. Ráðuneytið hvetur karla jafnt 
sem konur til að sækja um starfið. Litið verður svo á 
að umsóknir gildi í sex mánuði frá því að umsóknar
fresti lýkur. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvarðanir um ráðningar hafa verið teknar.

Nánari upplýsingar veitir Þórarinna Söebech  
(thorarinna.soebech@utn.stjr.is), s. 5459900.

Upplýsingafulltrúi á sviði  
Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna

Utanríkisráðuneytið óskar eftir að ráða upplýsinga
fulltrúa á sviði Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. 
Upplýsingafulltrúinn þróar og vinnur upplýsingaefni 
til að auka meðvitund og skilning á Heimsmarkmiðu
num og hugar sérstaklega að samþættingu þeirra við 
starfsemi Stjórnarráðsins.  

Helstu verkefni
• Greining og vinnsla upplýsingaefnis, þar með talið   
 tölfræði, um Heimsmarkmiðin.
• Þróun og uppfærsla upplýsingaefnis á íslensku og   
 ensku fyrir utanríkisráðuneytið og sendiráð er varðar  
 efnahagsmál, menningarmál, jafnréttismál o.fl. með   
 tengingu við Heimsmarkmið SÞ.
• Önnur verkefni á sviði upplýsingamála utanríkis   
 þjónustunnar sem tengjast Heimsmarkmiðum SÞ.
• Þátttaka í stórum átaksverkefnum er varðar  
 formennsku í alþjóðastofnunum og kynningu á   
 Íslandi út á við.

Kröfur til umsækjenda:
• Háskólapróf á meistarastigi í fagi sem nýtist í starfi.  
• Þekking og færni í framsetningu upplýsinga, þ.m.t.   
 myndrænt og í tölum.
• Mjög gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá  
 sig í ræðu og riti. 
• Góð tölvukunnátta, þ.m.t. í notkun samskiptamiðla.
• Frumkvæði, samskiptalipurð og góð framkoma.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Félags 
háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins 
og fjármála og efnahagsráðherra. Starfið er háð 
flutnings skyldu í utanríkisþjónustunni skv. 10. gr. laga 
nr. 39/1971 um utanríkisþjónustu Íslands.

Umsóknarfrestur er til og með 18. desember 2017. 
Umsóknir skulu berast á netfangið umsokn@mfa.is, 
merkt „Upplýsingafulltrúi á sviði Heimsmarkmiða 
Sameinuðu þjóðanna 2017“. Ráðuneytið hvetur 
karla jafnt sem konur til að sækja um starfið. Litið 
verður svo á að umsóknir gildi í sex mánuði frá því að 
umsóknarfresti lýkur. Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvarðanir um ráðningar hafa verið teknar.

Nánari upplýsingar veitir Urður Gunnarsdóttir  
(urdur.gunnarsdottir@utn.stjr.is), s. 5459900.

VERSLUNARSTJÓRA OG HELGARSTARFSMANNI

S4S LEITAR AÐ

    

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

VIÐ ÓSKUM EFTIR VERSLUNARSTJÓRA Í KAUPFÉLAGIÐ SMÁRALIND

Helstu verkefni 
• Daglegur rekstur 
• Innkaup 
• Sala 
• Starfsmannahald
• Þjónusta við viðskiptavini

Umsóknir berist fyrir 8. desember á atvinna@s4s.is

VIÐ ÓSKUM EFTIR STARFSFÓLKI Í HELGARSTARF Í SKECHERS SMÁRALIND 

Helstu verkefni 

Sala og þjónusta við viðskiptavini

Hæfniskröfur
• Reynsla af verslunar- og þjónustustarfi er æskileg en ekki nauðsynleg 
• Góð almenn tölvukunnátta
• Framúrskarandi þjónustulund
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Umsóknir berist fyrir 8. desember á skecherssm@s4s

Hæfniskröfur
• Reynsla af verslunar- og þjónustustarfi
• Góð almenn tölvukunnátta 
• Framúrskarandi þjónustulund
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Rauði krossinn 
á Íslandi vill ráða 
tvo mikilvæga 
liðsmenn

Sviðsstjóri Fjáröflunar 
og kynningarmála
Ábyrgðasvið
• Fjáröflun til mannúðarstarfs félagsins
• Kynningar- og markaðsmál
• Stefnumótun, markmiðasetning, 
   áætlanagerð og stjórnun

Hæfnikröfur
• Háskólapróf á sviði viðskipta, markaðs- 
   mála eða tengdra greina
• A.m.k. 5 ára starfsreynsla
• Sjálfstæði, fagmennska og skipulögð 
   vinnubrögð
• Frumkvæði og lausnamiðuð hugsun
• Framúrskarandi samskiptahæfni
• Mjög góð rit- og talfærni á íslensku 
   og ensku

Rekstrarstjóri Fataverkefnis
Ábyrgðasvið
• Yfirumsjón með fataverkefni félagsins, 
   þ.m.t. söfnun, flokkun og sölu fatnaðar 
   í verslunum Rauða krossins um allt land
• Viðskiptaþróun, markmiðasetning, 
   áætlanagerð og stjórnun
• Stuðningur við deildir og sjál�oðaliða 
   félagsins
• Gæðastjórnun

Hæfnikröfur
• Háskólapróf á sviði viðskipta, markaðs- 
   mála eða tengdra greina
• Rekstrarreynsla/reynsla af  
   verslunarrekstri
• Sjálfstæði, fagmennska og skipulögð 
   vinnubrögð 
• Frumkvæði og lausnamiðuð hugsun
• Lipurð í samskiptum og jákvæ� hugarfar
• Ástríða fyrir tísku og endurnýtingu 
  fatnaðar er kostur
• Reynsla af vinnu með sjál�oðaliðum 
   er kostur

Umsóknarfrestur er til og með 29.
desember nk. Umsækjendur eru 
vinsamlegast beðnir um að senda umsókn 
á netfangið starf@redcross.is.  Umsókn 
skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein 
fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur 
fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Allar nánari upplýsingar veitir 
Dögg Guðmundsdó�ir – dogg@redcross.is

Rauði krossinn á Íslandi er félag sjál�oðaliða 
sem stendur vörð um mannré�indi og virðingu 
einstaklinga og vinnur að verkefnum sem snúa 
að félagslegu öryggi og neyðarvörnum vegna 
áfalla og hamfara.  Meginhlutverk Rauða 
krossins á Íslandi er að bregðast við hvers konar 
neyð hvort heldur er af ná�úru- eða 
mannavöldum, standa vörð um og aðstoða þá 
sem verst eru staddir í samfélaginu og veita 
aðstoð er gerir fólk hæfara til að takast á við 
erfiðleika og bregðast við áföllum.  Félagar í 
Rauða krossinum á Íslandi eru yfir 20 þúsund 
og skráðir sjál�oðaliðar yfir 3000 sem starfa í 
42 deildum um land allt.  Rauði krossinn er elsta 
og umfangsmesta mannúðarhreyfing í heimi 
með um 100 milljónir félagsmanna og 
sjál�oðaliða í 192 löndum.  



Þarftu að ráða starfsmann?

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

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

Við leitum að svæðisstjóra á Norður- og Austurlandi
Arion banki leitar að framsæknum og metnaðarfullum aðila í starf svæðisstjóra á Norður- og 
Austurlandi sem heyrir beint undir framkvæmdastjóra viðskiptabankasviðs. Svæðinu tilheyra 
útibúin á Akureyri, Sauðárkróki, Blönduósi, Ólafsfirði, Fjallabyggð og Egilsstöðum.  Á svæðinu 
starfa alls um 45 starfsmenn. 

Svæðisstjóri ber ábyrgð á rekstri svæðisins en starfar jafnframt sem útibússtjóri á Akureyri. 
Viðkomandi stýrir og ber ábyrgð á lánanefnd svæðisins og hefur það mikilvæga 
hlutverk að efla tengsl við viðskiptavini og tryggja öfluga markaðssókn á svæðinu öllu.

Ert þú leiðtogi?

Nánari upplýsingar um starfið veita Iða Brá Benediktsdóttir, framkvæmdastjóri 
viðskiptabankasviðs, sími 444 7107, netfang ida.bra.benediktsdottir@arionbanki.is 
og Hildur Sigurðardóttir mannauðsstjóri, sími 444 6364, netfang 
hildur.sigurdardottir@arionbanki.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 13. desember 2017. Sótt er um starfið á arionbanki.is. 

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Háskólapróf sem nýtist í starfi
•  Reynsla af stjórnun og/eða rekstri
•  Reynsla af starfi í fjármálafyrirtæki
•  Góð þekking á lánamálum fyrirtækja og einstaklinga
•  Framúrskarandi leiðtoga- og samskiptafærni
•  Umbótahugsun, frumkvæði og drifkraftur

Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

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.
 

Starfsmann vantar í fullt starf sem fyrst
Pólýhúðun ehf.  hefur verið stöðugt og öflugt fyrirtæki í 
duftlökkun (powder coating) síðastliðin 20 ár.  
Helstu verkefni er duftlökkun og sandblástur fyrir  
málm-, bygginga- bíla- og hönnunar iðnaðinn á Íslandi.
Starfslýsing og helstu verkefni
Hlutverk starfsmanns er að aðstoða við að undirbúa 
málmhluti  til lökkunar og frágang til afgreiðslu ásamt 
öðrum tilfallandi störfum.
Menntunar- og hæfniskröfur
Starfsmaður þarf að tala og skilja íslensku, vera heilsu- 
hraustur, eiga góð mannleg samskipti og vera stundvís. 
Kostur að hafa lyftararéttindi og iðnmenntun.
Starfskjör/launakjör
Fer eftir hæfni, þekkingu og reynslu
Tekið er við umsóknum á staðnum og netfangið:  
polyhudun@polyhudun.is fyrir 12. desember 2017.

Heildsalar og framleiðendur ath. 
Duglegur og reynslumikill sölumaður getur bætt við sig 
verkefnum á Norður- og Austurlandi, bæði við sölu og 

áfyllingar í verslunum, allt kemur til greina.  
Er með sendiferðabíl og lagerhúsnæði 

á Akureyri til umráða. 
Upplýsingar hjá Rúnari síma 848 3256 

eða á dreifing@simnet.is

LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
Miklaborg fasteignasala óskar eftir löggiltum 

fasteignasala sem fyrst. 
Góð vinnuaðstaða og vinnuandi. 

Um er að ræða starf við skjalagerð,  
s.s. kaupsamninga, afsala, uppgjöra og  

eftirvinnslu skjala. 
Reynsla af skjalagerð ekki skilyrði. 

Þeir sem hafa áhuga vinsamlegast sendi umsókn 
eða fyrirspurn á jason@miklaborg.is   

(upplýsingar ekki veittar í síma). 

Farið verður með allar umsóknir sem 
trúnaðarmál.
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ACCOUNTING SPECIALIST

CCP is looking for an Accounting Specialist for its Finance and 
Accounting group. Reporting to the Senior Accounting Manager, the 
Accounting Specialist will be responsible for global revenues, payment 
processing and cash management.

•  BS in Business with an emphasis on Accounting or equivalent
•  Work experience in Accounting
•  Comprehensive understanding of accounting principles & IFRS
•  Experience with Navision or similar accounting system
•  Strong experience with Microsoft Excel and Word
•  Strong interpersonal & analytical skills
•  Highly organized with the ability to prioritize
•  Excellent attention to detail
•  Ability to work independently and show initiative
•  Ability to multi-task, work under pressure & meet deadlines
•  Fluency in Icelandic & English

Required experience/skills

A full description and application at 
www.ccpgames.com/careers  

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.

Skóla - og frístundasvið

Stærðfræðikennari í Árbæjarskóla

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut  
kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það  

margbreytilega samfélag sem borgin er.

Laus er staða kennara í stærðfræði í Árbæjarskóla 
Árbæjarskóli er einn stærsti grunnskóli landsins, staðsettur í 
einstöku umhverfi Elliðaárdalsins. Árbæjarskóli er grunnskóli 
fyrir nemendur í 1.-10. bekk og eru nemendur um 630 talsins. 
Skólinn er safnskóli á unglingastigi en til náms í 8. bekk koma 
saman nemendur þriggja skóla, Árbæjarskóla, Ártúnsskóla og 
Selásskóla. Starfsmenn skólans eru um 90 sem sinna mismun- 
andi störfum í þágu nemenda. Allt starf Árbæjarskóla byggir 
á teymisvinnu þannig að mikil samvinna ríkir um alla þætti 
skólastarfsins.  

Helstu verkefni og ábyrgð: 
• Annast kennslu nemenda í samráði við skólastjórnendur 
  og viðkomandi fagteymi. 
• Vinnur að þróun skólastarfs með stjórnendum og samstarfs- 
  mönnum. 
• Stuðlar að velferð nemenda í samstarfi við annað fagfólk  
  og foreldra. 

Hæfniskröfur: 
• Kennaramenntun og leyfi til að nota starfsheitið grunnskóla- 
  kennari.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.                                                                                          
• Faglegur metnaður. 
• Reynsla og áhugi á að vinna með börnum.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf og leyfisbréf til að nota 
starfsheitið grunnskólakennari.  
Ráðið verður í starfið frá 1. janúar 2018.  
Umsóknarfrestur er til og með 12. desember 2017. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags 
grunnskólakennara. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um 
starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar veitir Þorsteinn Sæberg, skólastjóri, 
í síma 411 7700 eða með því að senda fyrirspurnir á  
thorsteinn.saeberg@rvkskolar.is

Hefur þú kíkt 
á Job.is?
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Við leitum að brautryðjanda í þjónustu við börn og �ölskyldur 
Ert þú eldhugi sem vilt vinna brautryðjandastarf með okkur hjá Hafnar�arðarbæ?

Við erum að leita að líflegum og lausnarmiðuðum einstaklingi til að halda utan um nýtt verkefni. Um er að 
ræða nýja nálgun í þjónustu við börn og fjölskyldur í sveitarfélaginu. Við hyggjumst taka skref í átt til framfara 
og frekari íhlutunar á fyrri stigum. Sveitarfélagið undirbýr verkefni sem felst í því að vinna að snemmtækri 
íhlutun í samvinnu fjölskylduþjónustu, fræðslu- og frístundaþjónustu, leik- og grunnskóla og frístundaheimila 
bæjarins.

Starfsstöð verður á fjölskylduþjónustu og  heyrir beint undir sviðsstjóra en föst viðvera verður í leik- og 
grunnskólum. Unnið verður í samvinnu við stjórnendur, sérfræðinga og annað starfsfólk sem vinnur með 
börnum og  fjölskyldum þeirra í Hafnarfirði. Markmiðið með verkefninu er að koma í veg fyrir að mál barna og 
ungmenna þróist þannig að erfitt og jafnvel ómögulegt sé að takast á við vandann. Með nýju verklagi skapast 
sterk tenging og virkt samstarf milli fjölskyldu- og fræðslu- og frístundaþjónustu. 

Ef þú ert hefur brennandi áhuga á að bæta aðstæður fjölskyldna og barna í samfélaginu þá ert þú rétti 
einstaklingurinn. Hafnarfjarðarkaupstaður er að fara nýjar leiðir til að bæta stöðu barna í sveitarfélaginu og 
leitar að starfsmanni sem getur innleitt nýjar aðferðir og lausnir.

Sótt er um hafnar�ordur.is og óskað eftir að ferilskrá og ítarlegt kynningarbréf fylgi. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. desember nk.

Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um starfið.

Menntunar- og hæfniskröfur:
·  Háskólamenntun á sviði uppeldis- og menntunarfræða eða á sviði heilbrigðis- 

og félagsvísinda s.s. eins og í sálfræði, þroskaþjálfun eða félagsráðgjöf 
· Framhaldsmenntun í stjórnun æskileg
· Víðtæk reynsla af starfi með börnum og fjölskyldum
· Reynsla af vinnu í opinberri stjórnsýslu
· Reynsla af teymisvinnu
· Samstarfs- og samskiptahæfni og leiðtogahæfileikar
· Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni
· Góð íslenskukunnátta og ritfærni og enskukunnátta

Nánari upplýsingar veitir Rannveig Einarsdóttir, sviðsstjóri fjölskylduþjónustu: 
rannveig@hafnar�ordur.is og Fanney Dóróthe Halldórsdóttir, sviðsstjóri 
fræðslu- og frístundaþjónustu: fanney@hafnar�ordur.is

585 5500
hafnarfjordur.is

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTUVER
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 
ALLA VIRKA DAGA

Heildsalar og framleiðendur ath. 
Duglegur og reynslumikill sölumaður getur bætt við sig 
verkefnum á Norður- og Austurlandi, bæði við sölu og 

áfyllingar í verslunum, allt kemur til greina.  
Er með sendiferðabíl og lagerhúsnæði 

á Akureyri til umráða. 
Upplýsingar hjá Rúnari síma 848 3256 

eða á dreifing@simnet.is

Skráðu þig frítt á
atvinnuvef Vísis

Umsóknarfrestur er til og með 10. desember 2017. 
Þú sækir um starfið á vefnum okkar, airicelandconnect.is/umsokn.
Þar finnur þú líka allar upplýsingar um starfið, hæfniskröfur og fylgigögn.

Við hlökkum til að heyra frá þér.

Starfið:  
• Verkefnastýring og virk þátttaka  

í verkefnum deildarinnar

• Samskipti við rekstrarþjónustu- og þróunaraðila

• Skipulagning á uppfærslu og þróun kerfa

• Kynning, kennsla og innleiðing lausna

• Bestun og trygging tölvuöryggis 

• Teymisvinna þvert á allar deildir 

Menntun/hæfni: 
• Menntun sem nýtist í  

starfi / háskólamenntun æskileg

• Reynsla af verkefnavinnu og innleiðingu kerfa

• Þekking á viðskiptaferlum og góð greiningarhæfni

• Þekking á samþættingu upplýsinga milli kerfa

• Þekking á gagnagrunnsvinnslu og viðskiptagreind  
er kostur

• Frumkvæði og góð samskiptahæfni

• Hreint sakavottorð

Okkur vantar upplýstan starfskraft
Við viljum ráða starfsmann í upplýsingatæknideild, sem bætist í hóp upplýstra eðalstarfsmanna. 
Ef þú ert jákvæð eða jákvæður, með brennandi áhuga á upplýsingatækni og metnað til að vinna 
að umbótum, smellpassar þú í hópinn.

Starfsmaður  
í upplýsingatæknideild 



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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Sérfræðingur í mannauðsmálum Kjara- og mannauðssýsla ríkisins Reykjavík 201711/1874
Sérfræðingur í kerfisstjórnun Veðurstofa Íslands Reykjavík 201711/1873
Ljósmæður Landspítali, meðgöngu-/sængurlegud. Reykjavík 201711/1872
Skrifstofumaður Landspítali, öldrunarlækningadeild Reykjavík 201711/1871
Sérfræðingur Landspítali, heilbr.-/upplýsingatæknid. Reykjavík 201711/1870
Deildarlæknir Landspítali, augnlækningar Reykjavík 201711/1869
Gjaldkeri Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201711/1868
Verkefnastjóri  Ríkiseignir Reykjavík 201711/1867
Sérfræðingur Rannsóknarmiðstöð HA Akureyri 201711/1866
Verkefnisstjóri H2020 verkefna Háskóli Íslands, Verkefnastofa Reykjavík 201711/1865
Kennslufræðingur háskólakennslu Háskóli Íslands, Kennslumiðstöð Reykjavík 201711/1864
Verkfræðingur/tæknifræðingur Vegagerðin, hönnunardeild Akureyri 201711/1863
Verkfræðingur Vegagerðin, hafnadeild Reykjavík 201711/1862
Lögfræðingur Einkaleyfastofan Reykjavík 201711/1861
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Mjódd Reykjavík 201711/1860
Sérfr. á sviði fjármálastöðugleika Seðlabanki Íslands Reykjavík 201711/1859
Sérfræðingur á fjárhagssviði Seðlabanki Íslands Reykjavík 201711/1858
Starfsmaður í eldhús Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201711/1857
Hópstjóri  Barnaverndarstofa, Stuðlar Reykjavík 201711/1856
Skjalavörður/upplýsingafræðingur Stofnun Árna Magnússonar Reykjavík 201711/1855
Heilsugæslulæknir Heilbrigðisstofnun Vesturlands Borgarnes 201711/1854
Lyfjafræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201711/1853
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, meðgöngu-/sængurlegud. Reykjavík 201711/1852
Verkefnastjóri Landspítali, göngudeild Kleppi Reykjavík 201711/1851
Sjúkraliði Landspítali, bráðamóttaka barna Reykjavík 201711/1850
Pípulagningamaður, verkstjóri Landspítali, fasteignadeild Reykjavík 201711/1849
Sjúkraliði Landspítali, endurhæfingad. Grensási Reykjavík 201711/1848
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, dagdeild endurhæfingad. Reykjavík 201711/1847
Deildarlæknar Landspítali, kvennadeild Reykjavík 201711/1846
Félagsráðgjafi Landspítali, barna- og unglingageðd. Reykjavík 201711/1845
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, gigtar- og alm. lyflækn. Reykjavík 201711/1844
Sjúkraliðar Landspítali, smitsjúkdómadeild Reykjavík 201711/1843
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, smitsjúkdómadeild Reykjavík 201711/1842
Sjúkraliði Landspítali, krabbameinslækn. Reykjavík 201711/1841
Sjúkraliði Landspítali, hjartarannsóknarstofa Reykjavík 201711/1840
Prestur, Breiðholtsprestakall Biskupsembættið Reykjavík 201711/1839
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, Kleppur Reykjavík 201711/1838
Aðstoðardeildarstjóri Landspítali, göngudeild geðsviðs Reykjavík 201711/1837
Aðstoðarmaður Landspítali, bráða- og göngudeild Reykjavík 201711/1836
Varðstjórar Ríkislögreglustjóri Reykjavík 201711/1835
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður Landspítali, göngudeild BUGL Reykjavík 201711/1834
Starfsmaður í eldhús Heilbrigðisstofnun Norðurlands Siglufjörður 201711/1833
Hjúkrunarfræðingur, biðdeild Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201711/1832
Hjúkrunarfræðingur, heilsugæsla Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201711/1831

ÚTBOÐ
Norðurorka hf. óskar eftir tilboðum í:
Hitaveiturör og fittings

RANGÁRVÖLLUM | 603 AKUREYRI | SÍMI 460 1300 | no@no.is | www.no.is

Norðurorka óskar eftir tilboðum í 1700 m af 
foreinangruðum hitaveiturörum, 500 mm í þvermál.  
Einnig er óskað eftir tilboðum í tengistykki, �ttings 
og loka.

Nánari lýsing er í útboðsgögnum VB034208 en 
gögnin og frekari upplýsingar er hægt að fá hjá:
antonb@no.is

Tilboð verða opnuð á skrifstofu Norðurorku, 
Rangárvöllum, 603 Akureyri, föstudaginn 
5. janúar 2018 kl. 13:00.

Veitur ohf.
Bæjarhálsi 1   •   110 Reykjavík
Sími 516 6000   •   veitur.is

Veitur ohf.  •  Bæjarhálsi 1  •  110 Reykjavík
516 6000  •  veitur.is

Útboð

Veitur ohf.
Bæjarhálsi 1   •   110 Reykjavík
Sími 516 6000   •   veitur.is

Veitur ohf.  •  Bæjarhálsi 1  •  110 Reykjavík
516 6000  •  veitur.is

Útboð

Veitur ohf., óska eftir tilboðum í útboðsverkefnið:

Veitur ohf., óska eftir tilboðum í útboðsverkefnið. 
Dreifistöðvar Veitna uppsetning og frágangur.

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum „VEV-
2017-25 Dreifistöðvar Veitna uppsetning og frágangur “

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu frá og með 
þriðjudeginum 28.11.2017 á vefsíðu Orkuveitunnar 
https://www.or.is/fjarmal/utbod  

Tilboð verða opnuð hjá Veitum ohf., Bæjarhálsi 1, 110 
Reykjavík, fimmtudaginn 14.12.2017 kl. 10:30

VEV-2017-25 25.11.2017                                                                                

DREIFISTÖÐVAR VEITNA 
UPPSETNING OG FRÁGANGUR 

Orkuveita Reykjavíkur
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík

Fax 516 630 • Sími 516 6100
www.or.is/um/utbod

Útboð

Orkuveita Reykjavíkur
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík

Fax 516 630 • Sími 516 6100
www.or.is/um/utbod

Útboð

Samstæða Orkuveitu Reykjavíkur sef., óskar eftir 
tilboðum í útboðsverkefnið:

SORPHIRÐA  
Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum  
„ORÞ-2017-01 Sorphirða “

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu frá og með 
þriðjudeginum 28.11.2017 á vefsíðu Orkuveitunnar 
https://www.or.is/fjarmal/utbod 

Tilboð verða opnuð hjá Orkuveitu Reykjavíkur sef., 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík, fimmtudaginn 14.12.2017 
kl. 11:00

ORÞ-2017-01 25.11.2017                                                                               

Hefur þú kíkt 
á Job.is?



www.egfasteignamiðlun.is einar@egfasteignamidlun.is

www.egfasteignamiðlun.is

33,9 millj.

OPIÐ HÚS
Sunnudag milli kl. 14 og 14:30

einar@egfasteignamidlun.is

Falleg, vel skipulögð og talsvert endurnýjuð 2ja herbergja íbúð á 
6. hæð í góðu fjölbýlishúsi með lyftu ásamt stæði í bílageymslu á 
góðum stað í miðborginni. Björt og góð stofa og rúmgott svefnherbergi. 
Suðursvalir og stórglæsilegt útsýni í þrjár áttir. Hafðu samband og 
bókaðu skoðun eða kíktu í opið hús.

s.896 8767

ÁSHOLT 2  
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Ábyrgðarmaður Domusnova: Haukur Halldórsson, hdl., lgf.

Vilborg Gunnarsdóttir 
Löggiltur fasteignasali

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

Vilborg Gunnarsdóttir 
Löggiltur fasteignasali

vilborg@domusnova.is
S: 6918660
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Frítt verðmat
Fagljósmyndun

Traust og
Fagleg þjónusta

LEITUM AÐ EIGN Í ÞINNI GÖTU

 Leggjum okkur fram
við vönduð vinnubrögð 

svo eignin þín 
seljist sem fyrst

Fasteignasala venjulega fólksins...
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þjónusta í þína þágu.

Vilborg Gunnarsdóttir 
Löggiltur fasteignasali/

M.Sc. Alþj. Fjármál

vilborg@domusnova.is
S: 891 8660
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Nánari upplýsingar veitir Vilborg Gunnarsdóttir, löggiltur 
fasteignasali í síma 891-8660 eða vilborg@domusnova.is

TÆKIFÆRI Í FERÐAÞJÓNUSTSU
ENGLENDINGAVÍK, BORGARNESI 

REKSTUR TIL LEIGU. 
GISTIHÚS OG VEITINGASTAÐUR.
• Mjög góðar bókanir. 
• Langtímaleigusamningur í gildi.

Síðumúla 27, S: 588-4477
Ingólfur Gissurarson 
löggiltur
fasteignasali

Grænatún 8 Kópavogi
Glæsileg endurnýjuð sérhæð.

Glæsileg nær algerlega endurnýjuð neðri 
sérhæð í tvíbýli (beint inn) ásamt inn- 
byggðum bílskúr alls um 150 fm. 
Nýtt eldhús, bað, gólfefni, skápar, málun, 
þakjárn og fl.   4 svefnherbergi. Allt sér. 
Stór sólrík suðvestur verönd.  
Eign í sérflokki á góðum stað í Austurbæ Kópavogs.  Ásett verð: 63,5 m.  

Allar upplýsingar þar utan veitir Ingólfur Gissurarson lg.fs. í s: 896-5222  
eða ingolfur@valholl.is

Opið hús mánudaginn 4. desember  
frá kl. 12:15 – 12:45  og 16:30 – 17:30

OPIÐ HÚS

Nýtt gistiheimili með 24 litlum íbúðum til leigu. 
Er til afhendingar fljótlega fullbúið án húsgagna 
og lausra innréttinga. Mjög stór malbikuð lóð með 
fjölda bílastæða.

NÝTT 24 ÍBÚÐA 
GISTIHEIMILI TIL LEIGU

ÞORLÁKUR ÓMAR 
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
Löggiltur fasteignasali
GSM 820 2399

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR:

ATVINNUAUGLÝSINGAR  19 L AU G A R DAG U R   2 .  d e s e m b e r  2 0 1 7

Landmótun óskar eftir að ráða landslagsarkitekt til að sinna fjölbreyttum og áhugaverðum 
verkefnum á sviði hönnunar og skipulags.  Við leitum að hressum einstaklingi til að vinna að 
stórum og smáum verkefnum í skapandi vinnuumhverfi. 

Hæfniskröfur:
 ─ Meistaragráða í landslagsarkitektúr eða sambærileg menntun.
 ─ Reynsla æskileg, en ekki skilyrði
 ─ Þekking á teikniforritum er kostur.

Landmótun er teiknistofa landslagsarkitekta sem stofnuð var 1994. 
Stofan veitir alhliða ráðgjöf á sviði skipulags og hönnunar og leggur áherslu á fagleg vinnubrögð 
og umhverfisstefnu í anda sjálfbærrar þróunar. 

Áhugasamir eru beðnir um að skila inn umsókn á netfangið starfandi@landmotun.is í síðasta lagi 
miðvikudaginn 20 desember 2017.

Nánari upplýsingar veitir Áslaug Traustadóttir  
í síma 575 5302 eða á aslaug@landmotun.is.  

Leitum að LandsLagsarkitekt 
viLt þú sLást í hópinn ?



Kringlan 4-6, 103 Reykjavík - hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800

Ingibjörg 
Þórðardóttir, 
löggiltur 
fasteignasali.

Þórður S. 
Ólafsson, 
löggiltur 
fasteignasali.

Ólafur Már 
Ólafsson, 
löggiltur 
fasteignasali.

Björg  
Ágústsdóttir,
skrifstofa

Friggjarbrunnur 5 - 113 Reykjavík - Lyftuhús.
Opið hús í dag laugardag 2. desember frá kl. 13:30 til 14:00
Glæsileg 4ra til 5 herbergja íbúð ásamt 
stæði í bílageymslu í nýlegu lyftuhúsi við 
Úlfarsárdalinn. 

Eignin skiptist í forstofu, hjónaherber-
gi, tvö barnaherbergi, baðherbergi, 
opið rými þar sem eldhús er opið við 
borðstofu og setustofu, útgengi á svalir 
úr setustofu. Þvottahús er inn af eldhúsi. 
Grantíborðplata í eldhúsi. Fataskápar í öllum herbergjum. Afar vönduð og vel 
skipulögð íbúð. Bílastæði í kjallara er rúmgott með sér geymslu þar við hliðina. 

Eignin er skráð 147,5 fm - þar af geymsla 12,5 fm.   Verð 62,9 millj.

Garðatorg 2B - 210 Garðabær
Glæsileg 4ja herbergja íbúð með miklu 
útsýni í nýju húsi við Garðatorg.

Íbúðin skiptist í forstofu/hol með 
fataskápum, setustofa/borðstofa opin 
við eldhús, útgengi á yfirbyggðar svalir 
úr eldhúsi, útgengi á stórar svalir úr 
stofu. Baðherbergi við hol og þvottahús 
þar við hliðina. Hjónaherbergi með sér baðherbergi inn af, rúmgott svefnherbergi, 
sjónvarpshol sem væri hægt að stúka af sem þriðja svefnherbergi. 

Sér bílastæði og geymsla í kjallara.
Frábær staðsetning, stutt í verslun og alla helstu þjónustu.

Verð 79,5 millj.

Lindarbraut 16 - 170 Seltjarnarnes 
- Sérinngangur og bílskúr
Opið hús í dag laugardag 2. desember 
frá kl. 14:30 til 15:00
Falleg og rúmgóð íbúð á jarðhæð með 
sérinngangi ásamt bílskúr í fjögurra 
íbúða húsi á Seltjarnarnesi. Eignin er 
samtals 99,7 fm, þar af bílskúr 25,9 fm. 
Íbúðin skiptist í forstofu, hol, eldhús 
með þvottahúsi inn af, stóra stofu með 
útgengi á svalir og afgirtri timburverönd, baðherbergi og svefnherbergi.  
Bílskúr er í bílskúralengju við hlið hússins. Húsið var múrviðgert og málað 2016. 

Verð 44,9 millj.

Suðurmýri 10, 170 Seltjarnarnes.
Frábærlega staðsett fjögurra íbúða 
hús (nýbygging) á baklóð við Suður-
mýri 10 á Seltjarnarnesi. Tvær 3ja og 
tvær 4ra herbergja íbúðir eru í húsinu.
Íbúðirnar skiptast í anddyri, eldhús 
sem er opið við borðstofu og 
setustofu. Baðherbergi með sturtu og 
tengi fyrir þvottavél. Svefnálmu með 
hjónaherbergi og einu til tveimur bar-
naherbergjum. Geymslur eru innan íbúða. Ölluð íbúðum fylgja sérmerkt bílastæði 
framan við húsið. 

Nánari upplýsingar veitir Ólafur Már Ólafsson löggiltur fasteignasali  
 - 865-8515/ olafur@hibyli.is  

Oddeyrargata 12 - 600 Akureyri 
- Tvær íbúðir og skúr.
Fallegt og afar vel staðsett einbýlishús í 
neðri Brekkunni á Akureyri. 

Húsið er í 5  mínútna göngufæri við 
Ráðhústorgið og sundlaugina. Húsið er 
á 2 fastanúmerum og er í dag nýtt sem 
2 íbúðir. Húsið sjálft er samtals um 130 
fm og skúr á lóð er 32fm. Sérinngangur 
er á efri hæðina, en inngangur á neðri 
hæðina er í gegnum sameign íbúðanna. Íbúðin á neðri hæðinni er með útgefið 
gistileyfi fyrir ferðamenn. Eignin hefur fengið gott viðhald og mikla endurnýjun að 
innan sem utan á undanförnum árum. 
Verð 42,5 millj.

Dvergholt 12 - 270 Mosfellsbær 
- glæsilegt útsýni 
- laus fljótt
Opið hús mánudaginn 4. desember  
frá kl. 12:15 til 12:45
Falleg og vel skipulögð efri sérhæð 
með miklu útsýni ásamt íbúðarrými í 
kjallara og garðskála á rólegum stað 
við Dvergolt í Mosfellsbæ.
Eignin skiptist í forstofu, eldhús með þvottahúsi inn af, setustofu og borðstofu 
með miklu útsýni og útgengi á svalir, hjónaherbergi, tvö barnaherbergi. Neðri 
hæð skiptist í stórt alrými, baðherbergi með vatnsgufuklefa. Eignin er 231,7 þar af 
bílskúr 38,2 fm. 
Verð 68 millj.

Friggjarbrunnur 5

Garðatorg 2b

Oddeyrargata 12

Dvergholt 12

Lindarbraut 16 

Suðurmýri 10

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Naustabryggja 36 – 110 Reykjavík 

Glæsileg 4ja herbergja íbúð á tveimur hæðum með óhindruðu sjávarútsýni og 
aukinni lofthæð í Bryggjuhverfinu í Reykjavík. Íbúðin er skráð 93,1 fm en er nær 
110 fm að gólfleti þar sem hluti efri hæðar er ekki skráð. Á neðri hæð er eldhús 
opið við stofu/borðstofu, baðherbergi með þvotta aðstöðu, tvö svefnherbergi og 
svalir. Á efri hæð er stórt alrými sem er nýtt sem sjónvarps og svefnherbergi og 
útgengi á svalir. Eigninni fylgir stæði í bílageymslu á jarðhæð.
Verð 48,9 m

Ásgarður 33 – 108 RVK.- möguleiki á aukaíbúð

Fallegt og mikið endurnýjað raðhús á þremur hæðum í Bústaðahverfinu. Eignin 
skiptist í forstofu, eldhús, stofu með útgengi í garð. Á efri hæð eru tvö svefnher-
bergi bæði með fataskápum, (væri unnt að skipta öðru herberginu í tvö minni), 
baðherbergi. Í kjallara er stórt alrými, þvottahús og gott íbúðarherbergi með sér 
baðherbergi. Húsið er á kyrrlátum stað við Ásgarðinn. Eignin er laus í desember. 
Verð 52,9 millj.

Gjáhella 11- Hafnarfjörður 

Húsið er stálgrindarhús, klætt með bárujárni. Aðalhæð húsnæðisins er samfellt 
opið rými, í austurenda er stigi upp á efri hæð sem er yfir hluta húsnæðisins, 
gólf efri hæðar er steypt. Húsnæðið er skv. fateignaskrá skráð á 8 fastanúmer 
(rými) og væri mögulegt að skipta húsnæðinu upp í samræmi við það.  Efri hæð 
er yfir hluta af húsnæðinu og skiptist í, stórt flísalagt eldhús/mataðstöðu, flísalagt 
búningsherbergi fyrir starfsfólk, salerni, fjórar skrifstofur. Geymslupallur, þaðan er 
einnig stigi niður á neðri hæðina. Fasteignin er í heild 1.251,5 fermetrar. Lóðin er 
3.850 fm leigulóð. Þrýstiloftkerfi er í húsinu sem getur fylgt með. 

Hringbraut 43 - 107 Reykjavík

Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja endaíbúð í góðu fjölbýlishúsi við Hringbraut.  
Íbúðin er sérlega björt með stórum gluggum í þrjár áttir. Í risi fylgir íbúðinni 
aukaherbergi með aðgengi að salerni sem leigt er út. Íbúðin skiptist í forstofu/hol 
með fatahengi, eldhús, samliggjandi bjartar stofur með útgengi á svalir, önnur 
stofanna er í dag nýtt sem svefnherbergi, svefnherbergi, baðherbergi. Húsið hefur 
fengið gott viðhald að utan undanfarin ár, frárennslislagnir hússins hafa einnig 
verið endurnýjaðar.  Snyrtileg og vel umgengin sameign. Sameiginlegt þvottahús 
og stór sér geymsla í kjallara fylgja íbúðinni. Verð 43,8 millj.

Bergstaðastræti 43a neðri sérhæð - 101 Rvk.

Skemmtileg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja, 89 fm íbúð á jarðhæð með sér 
inngangi í stein bakhúsi.  Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús sem er opið við 
borðstofu, rúmgóða stofu, baðherbergi sem er flísalagt í hólf og gólf með 
nuddbaðkari, og útgengi út á timburverönd í porti bak við húsið. Gott svefnherber-
gi með innbyggðum fataskápum, einnig gengið þaðan út á sömu tilburverönd og úr 
baðherbergi.   Frábær staðsetning í rólegu umhverfi rétt við miðborgina og alla 
verslun, þjónustu og veitingahús. Verð 45,8 millj.

Flyðrugrandi 2 - 107 Reykjavík

Rúmgóð 2ja herbergja íbúð á jarðhæð með hellulagðri verönd á eftirsóttum stað í 
Vesturbænum. Íbúðin er 64,3 fm, þar að auki fylgir sér geymsla sem er ekki skráð 
í birta fermertratölu. íbúðin skiptist í forstofu þaðan sem er innangengt í geymslu. 
Eldhús sem er opið við rúmgóða stofu með útgengi á hellulagða verönd. Svefn-
herbergi með fataskáp, baðherbergi.Góð staðsetning, stutt í skóla og leikskóla, 
göngufæri við miðborgina og Háskólann. 

LAUS VIÐ KAUPSAMNING. Verð 32 millj.

- atvinnuhúsnæði á 8 fastanúmerum.



GENGIÐ INN UM 
BÍLAGEYMSLU 

HVERFIS-
GÖTUMEGIN

NÝJAR ÍBÚÐIR 
Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR

Frakkastígsreitur | Frakkastígur 8E , Hverfisgata 58 A og B

519 5500 · fastborg.is 588 9090 · eignamidlun.is

Á Frakkastígsreit eru í byggingu 67 litlar og meðalstórar íbúðir sem 
munu tengjast skjólgóðum, lokuðum garði. 

Á götuhæðum bygginganna sem snúa að Laugavegi, Frakkastíg og 
Hverfisgötu verða verslanir, veitingahús og fjölbreytt þjónusta.  

Um er að ræða 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir. Auk þess eru tvær stórar 
penthouse íbúðir. Stæði í bílageymslu fylgir með hluta af íbúðunum. 
Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna. 

Stærð frá 56,5 fm - 178 fm.
Verð frá 40,9 millj.

Afhending áætluð í febrúar 2018.

SÖLUAÐILAR

Sala fasteigna frá

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

OPIN HÚS
Sunnudaginn 
3. desember

 milli kl.
14 – 15

Velkomin í

NÝTT 
Í SÖLU

Laugardaginn 
2. desember

&  milli kl.
14 – 15



Styrmir Þór Sævarsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 846-6568

Garðar B. Sigurjónsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
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, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
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

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

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN  
3. DESEMBER KL. 14:00 – 14:30
Vel hannað parhús með stór-
brotnu útsýni í sunnanverðu 
Urriðaholti. Húsið er alls 227 
fm. á tveimur hæðum, þar af er 
innbyggður bílskúr 30 fm. Aukin 
lofthæð er á efri hæð. Góðir 
útsýnisgluggar og rúmgóðar 
svalir. Eignin er laus við undir-
ritun kaupsamnings. 
Verð: 87,9 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN  
3. DESEMBER KL. 15:00 – 15:30
Vel skipulögð og snyrtileg 5 
herbergja íbúð á 2. hæð. 
Eignin er 148,2 fm. þar af er 
bílskúr 26,5 fm. og íbúðarher-
bergi í kjallara 20,8 fm. sem er 
í útleigu. Stutt er í leikskóla, 
grunnskóla, íþróttaaðstöðu og 
alla helstu þjónustu.  Eignin er 
laus við undirritun kaupsamn-
ings. Verð: 40,9 millj. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Mosagata 10 – 210 Garðabær Fífusel 36 – 109 Reykjavík

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN  
4. DESEMBER KL. 17:30 – 18:00
Skemmtileg 94,5. fm. 3ja her-
bergja íbúð með sérinngang á 
1. hæð. 
Stór geymsla er innan íbúðar. 
Frá eldhúsi er útgengt á 
rúmgóðan pall. 
Frábærlega staðsett eign þar 
sem stutt er í miðbæinn og 
Tjörnina. 
Verð: 51,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN  
5. DESEMBER KL. 17:30 – 18:00
Rúmgóð og falleg 3ja herbergja 
124,3 fm. íbúð á tveimur hæðum 
auk bílastæðis í bílakjallara. 

Góðar suður svalir. 
Rúmgott eldhús og stofa. 
Tvö baðherbergi. 

Verð: 59,9 millj. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Suðurgata 7 – 101 Reykjavík Framnesvegur 62 – 101 Reykjavík

BYGGINGAFÉLAG
MÁNALIND

www.manalind.is  manalind@manalind.is   sími 511 1020

SÖLUSÝNING

í Úlfarsbraut 114 Reykjavík
Laugardaginn 2.desember kl: 14:00-14:45
Fjölhús fasteignasala kynnir glæsilegt nýtt �ölbýli.
Úlfarsbraut 114 er fallegt níu íbúða �ölbýli með 
lyftu neðst í Úlfarsárdal. 2 - 4 herbergja íbúðir,  
66,2 - 120,6 fm. Öllum íbúðum hússins fylgja merkt
stæði í lokuðum og upphituðum bílakjallara. 
Góð staðsetning neðst í Úlfarsárdal.
 
Nánari upplýsingar veitir:

Guðbjörg Guðmundsdóttir, lögg.fasteignasali
gudbjorg@�olhus.is   sími: 899 5533

í Breiðakri 9-15 Garðabæ
Laugardaginn 2.desember kl: 14:00 – 14:45
Glæsileg og vel skipulögð raðhús í �ölskylduvænu hver�. 
Teiknuð af Sigurði Hallgrímssyni arkitekt. 
Fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi.
Stutt í afhendingu.

Nánari upplýsingar veitir:

 Thelma Víglundsdóttir,  lögg.fasteignasali
 thelma@manalind.is   sími: 860 7400
 

www.�olhus.is �olhus@�olhus.is   sími 511 1020

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS
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3 herb. 83,9 fm Íbúð á annari hæð

Lautasmári 41

 40.500.000

201 Kópavogi
Íbúð 

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Falleg og rúmgóð íbúð - Frábær staðsetning

5 herb. 147,6 fm Íbúð á efstu hæð

Fífusel 36

38.500.000

109 Reykjavík
Íbúð

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Íbúðarherbergi í kjallara - Rúmgóð íbúð

4 herb. 219,5 fm Sérlega vel staðsett 

Fagurhóll 2

29.900.000

350 Gurndarfjörður
Einbýli með bílsk.

Héðinn fasteignasali 848 4806

Í hjarta Grundfja. bíður upp á marga möguleika

Einstaklega björt og vel hæð í fallegu húsi 

Þóra fasteignasali

Melabraut 8

58.900.000

170 Seltjarnarnesi
Íbúð

 777 2882

5 herb. 117 fm Sér inngangur

Opið hús þri. 5. des kl 17.30-18.00

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

3 herbergi 86,2 fm Björt og Falleg íbúð

Brávallagata 18 101 Reykjavík
Íbúð

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030
45.500.000

Einstaklega björt og falleg sérhæð

Grænahlíð 8

58.500.000

105 Reykjavík
Íbúð 5 herb. 105 fm Gott skipulag

Opið hús mán. 4. des. kl 17.30-18.00

Brandur fasteignasali 897 1401

Vatnsbakkalóð – Bátalægi 

4  herb. 105 fm

Þingvellir

Verð tilboð 

Sumarhús
Íbúð 404 Einstök eign

ÞINGVELLIR - SUMARHÚS 

Brandur fasteignasali 897 1401

2 herb. 68 fm Suður svalir

Austurströnd 8

35.900.000

170 Seltjarnarnes
Íbúð á 7. hæð

Héðinn fasteignasali 848 4806

Bílastæði í geymslu.

Opið hús mán.  4. des. kl. 18:00 - 18:30

Opið hús sun. 3. des. kl 15.00-15.30 Opið hús þri. 5. des. kl. 17.00-17.30

Jaðarleiti og Frakkastígur

SÖLUKYNNING
Sölumenn á staðnum 

í Síðumúla 23
mánudaginn 4. des. 

milli 16:00-17:00

Sölumenn taka vel á móti ykku

NÝBYGGINGAR – JAÐARLEITI OG FRAKKASTÍGUR



Hallakur 4a
210 GARÐABÆR

Einkar hugguleg íbúð á annari hæð í 
viðhaldslitlu húsi á eftirsóttum stað í Akralandi. 
Þrjú rúmgóð svefnherbergi. Stór opin og björt 
stofa með góðum suðvestur svölum. 

STÆRÐ: 138,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

58.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Barónsstígur 27
101 REYKJAVÍK

Falleg fjögurra herbergja íbúð á þriðju hæð í 
miðbæ Reykjavíkur. Þrjú stór svefnherbergi, 
parket á gólfum. Endurnýjað fallegt eldhús og 
rúmgóð stofa. Rúmgóð eign í miðbænum.

STÆRÐ: 119,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

53.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Víðihlíð 38
105 REYKJAVÍK

Mjög fallega íbúð á jarðhæð með sérinngangi, 
garði og verönd við Víðihlíð 38. Eignin er á 
mjög rólegum  og vinsælum stað í fallegu húsi.

STÆRÐ: 73,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

41.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Hestavað 7
110 REYKJAVÍK

Falleg og björt þriggja herbergja íbúð á 2.hæð 
að Hestavaði 7. Gott skipulag. Vandaðar innrét-
tingar og gólfefni.

STÆRÐ: 112 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

44.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Rjúpnasalir 10
201 KÓPAVOGUR

Mjög björt og vel skipulögð fjögurra herbergja 
íbúð á fyrstu hæð(ekki jarðhæð). Flísalagðar 
suðvestur svalir. Stutt í leikskóla og skóla, íþrót-
taðstöðu, sundlaug, Gerplu og fleira.

STÆRÐ: 107,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

47.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    5. des 17:45 – 18:15OPIÐ HÚS    3. des 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    3. des 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    3. des 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    3. des 15:00 – 15:30

Álalind 10
201 KÓPAVOGUR

Íbúðir skilast fullbúnar með öllum gólfefnum. 
Léttir innveggir eru hlaðnir með Lemga steinum 
frá Steypustöðinni. Húsið er 4ra hæða lyftuhús. 
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.

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

Verð frá 55,5 M
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

SÝNUM SAMDÆGURS

Fornaströnd 11
170 SELTJARNARNES

Fallegt og mjög vel staðsett einbýlishús á einni 
hæð. Einstaklega falleg lóð. Húsið hefur fengið 
mjög gott viðhald.

STÆRÐ: 163 fm EINBÝLI        HERB: 6

95.000.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Perlukór 3A
203 KÓPAVOGUR

Falleg og vel skipulögð 150,4 fm, 5 herbergja 
neðri sérhæð ásamt stæði í bílageymslu. Fjögur 
svefnherbergi, gestasnyrting og sérafnotareitur 
til suðurs og vesturs.

STÆRÐ: 150,4 fm SÉRHÆÐ      HERB: 5

69.500.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala
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NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA

Kristján
Þórir Hauksson 

 

Lögg. fasteignasali

696 1122
 kristjan@fastlind.is

Stefán
Jarl Martin 

 

Lögg. leigumiðlari

892 9966
 stefan@fastlind.is

Hannes
Steindórsson
 

 
Lögg. fasteignasali

699 5008
 hannes@fastlind.is

Uppspretta
ánægjulegra
viðskipta 

 
 

Hlíðasmári 6    201 Kópavogur    www.FASTLIND.is

 
 

 

LIND Fasteignasala kynnir 9 íbúða fjölbýlishús
með lyftu og upphituðum bílakjallara.
Frábær staðsetning, útsýni yfir dalinn,
stutt í náttúruna og fallegar gönguleiðir.

 

 

 

Sjafnarbrunnur 2 - 113 Reykjavík.
4-6 herbergja íbúðir.
Stærðir 119-150 fm.

NÝJAR ÍBÚÐIR Á BESTA
STAÐ Í ÚLFARSÁRDAL

VERTU VELKOMIN(N) Á SÖLUSÝNINGU
SUNNUDAGINN 3 DES. KL: 14-15
HEITT Á KÖNNUNNI

Sjafnarbrunnur 2
VIÐ KYNNUM

LIND Fasteignasala

Íbúðirnar afhendast fullbúnar að innan, 
með öllum gólfefnum, uppþvottavél og ljósum. 
Innréttingar og skápar eru frá ítalska 
framleiðandanum Columbini Casa og ná allir 
fataskápar uppí loft. 
Baðherbergi með baðkari og sturtuklefa. 
Gestasnyrting í íbúðum merktar 01 og 02. 
Innveggir eru hlaðnir úr léttsteini.

SÖLUSÝNING SUNNUDAGINN 3 DES. KL: 14-15



Sérsmíðaðar innréttingar og granít á borðum

Stórar 60x60 flísar á öllum gólfum ásamt gólfhita

AEG heimilistæki og LED lýsing innan- og utandyra í öllum eignum

Jarðhæðinni fylgir 58 m2 sólpallur og efri hæðinni fylgir fullbúinn bílskúr 

og 67,5 m2 þaksvalir

Húsanes kynnir:

STÓRGLÆSILEG TVÍBÝLISHÚS
að Leirdal 29-37 í hjarta Dalshverfis í Reykjanesbæ

Fullbúnar lúxuseignir með öllum gólfefnum – hægt að fá heitan pott með öllum eignum:

Fleiri myndir má finna á www.husanes.is

Garður fullfrágenginn og hægt að fá heitan pott með öllum eignum

Bílastæði hellulögð með hitalögn í gönguleið ásamt upplýstum blómakerjum 

og náttúrustein

Jarðhæðin er 120 m2 og efri hæðin 133,8 m2 með bílskúr - allar eignir eru 

4ra herbergja

Verð eigna er 47 m.kr. Möguleiki á viðbótarfjármögnun frá seljanda.
Afhending frá desember 2017 og nánari upplýsingar má finna á www.husanes.is eða hjá 

Eignasala.is í síma 420-6070 (eignasala@eignasala.is) og Sigrúnu Sigurðardóttur hjá 
Þingholti í síma 773-7617 (sigrun@tingholt.is)

Sölusýning að Leirdal 35 frá 30. nóv – 5. des 2017 
(kl. 17 – 19 virka daga og kl. 13 – 16 um helgina).
Allir hjartanlega velkomnir í kaffi og konfekt, húsin 

standa við bláan byggingarkrana.

Sýningareign er með húsgögnum og fylgihlutum frá Bústoð í Reykjanesbæ.
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Gunnar Sverrir Harðarson
Sölufulltrúi
Sími 862 2001
gunnar@remax.is

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

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

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITA

NÁNARI UPPLÝSINGAR UM ÍBÚÐIRNAR

Vefarastræti nr. 32-38 er 32 íbúða fjölbýlishús í Mosfellsbæ, nánar 
tiltekið í suðurhlíðum Helgafells, á skjólgóðum og sólríkum stað eins 
og flestar lóðir í hverfinu sem liggja í suður- og vesturhlíðum Helgafells.  
Liðlega eitt þúsund íbúðir verða í fullbyggðu hverfinu, í  fjölbýli og í sérbýli. 
Vefarastræti 32-38 er eins og önnur fjölbýlishús í hverfinu, skipulagt 
innan svokallaðs "auga" sem dregur nafn sitt af lögun svæðisins og 
liggur í nálægt hverfisins. Skipulag hverfisins er nútímalegt og mjög 
fjölskylduvænt, með góðum grunn- skóla og tveimur leikskólum sem 
staðsettir verða í auganu í miðju hverfisins. Lítil bílaumferð verður á 
svæðinu og lágur umferðarhraði. Útsýni úr íbúðum Vefarastrætis 32-38 
er einstaklega fallegt, þar sem sér vel yfir Álafosskvosina til austurs, 
suðurs og vesturs.      

Til sölu fullbúnar 2ja til 4ra herbergja íbúðir í nútíma�ölbýli í Mosfellsbæ

Opið hús að Vefarastræti 32-38 
sunnudaginn 3. des. kl. 14.00-15.00

Verð frá 34.100.000 kr. til 72.400.000 kr.

www.vefarastraeti.is

Helga Sigurbjarnadóttir innanhússarkitekt FHI 
og Berglind Berndsen innanhússarkitekt FHI

90% FJÁRMÖGNUN
Húsnæðislán Framtíðarinnar eru verðtryggð viðbótarlán sem henta vel sem viðbót við lán 
frá lífeyrissjóði eða banka og því er um 90% fjármögnun að ræða. Lánin má greiða með 
jöfnum greiðslum eða jöfnum afborgunum og eru með allt að 25 ára endurgreiðslutímabili. 
Á vefsíðunni www.holtsvegur.is er hægt að nálgast sérstaka reiknivél fyrir Húsnæðislán 
Framtíðarinnar ásamt nánari upplýsingum.

INNANHÚSSHÖNNUN

Grunnhugmynd hönnunarinnar á Holtsvegi er einfaldleiki 
og tímaleysi. Áhersla er lögð á gott samband  á milli alls 
skipulags og innra fyrirkomulags, efnisáferða og lita í íbúð- 
unum sem skipti miklu máli í allri upplifuninni og stemmn-
ingunni. Lagt er upp úr að skapa aðlaðandi og hlýlega 
stemmningu með fallegum jarðlitum og efnum sem endast 
vel og er því dökkur viður allsráðandi í innréttingum ásamt 
ljósum steini sem gerir íbúðirnar einstaklega notalegar 
og hýlegar.

Urriðaholt

Keflavík

Elliðarárvogur

Grafarholt7–20 mín.

5 mín.

30 mín.

Miðborg

6 mín.

6 mín.Miðbær Garðabæjar

Opið hús að Holtsvegi 8-12
sunnudaginn 3. des.  kl. 16.00-17.00
Glæsilegar 3ja til 4ra herbergja íbúðir á einstökum stað í Urriðaholti

UPPHAF FASTEIGNAFÉLAG
Upphaf fasteignafélag slhf. er alhliða fjárfestir á íbúðamarkaði sem tekur þátt í verkefnum 
á öllum stigum byggingarferilsins. Markmið félagsins er að byggja næstu árin allt að 200 
til 250 hagkvæmar íbúðir á ári, sem eru ætlaðar litlum og meðalstórum fjölskyldum. Íbúð- 
irnar eru ýmist ætlaðar til útleigu eða sölu. Verkefnin eru unnin fyrir félagið af fjölmörgum 
byggingarverktökum. Félagið vinnur einnig að þróunarverkefnum lóða og svæða, endur-
bótum og breytingum á eldra húsnæði. 

Upphaf er með um 1500 íbúðir í þróun, byggingu, sölu eða leigu á höfuðborgarsvæðinu 
öllu. Heimasíða félagsins er www.upphaf.is og síminn er 519 3300.
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Við seljum á 
toppverði fyrir þig Senter

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

Hafðu samband í síma 864 0061
Samviskusemi og heiðarleiki

Frítt 
verðmat

Sigrún Gréta Helgadóttir
Löggiltur fasteignasali
sigrun@remax.is

Garðsstaðir 3
112 Reykjavík
Raðhús með tvöföldum bílskúr

Stærð: 178,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999

Fasteignamat: 52.650.000
Bílskúr: Já

Verð: 74.900.000
Fallegt raðhús á einni hæð með tvöföldum bílskúr. Stór verönd og garður með heitum potti. Forstofa
með fataskáp, innangengt í flísalagðan bílskúr (einnig sér inngangur utanfrá). Þrjú rúmgóð
svefnherbergi, parket á gólfi. Baðherbergi með baðkari og sturtu, innrétting. Þvotthús. Rúmgóð stofa
með parket ég gólfi,hátt til lofts, útgengi út á verönd með heitum potti. Eldhús með fallegri innréttingu,
flísar á gólfi, borðkrókur. Hiti í bílaplani. Gólfvöllur í göngufæri.

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

Sigríður Guðna
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

vigdis@remax.is

sigga@remax.is

Opið
Hús

Opið hús þriðjud.5 des. 17:30-18:00

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

414-4700

663 3219

Klapparstígur 1
101 Reykjavík
Útsýnisíbúð við sjóinn

Stærð: 117 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1990

Fasteignamat: 49.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 71.900.000
Sjávarútsýni og fjallasýn af 8. hæð að Klapparstíg 1 í miðbæ Reykjavíkur. Útsýni er í þrjár áttir úr stofu,
til N og A og SV af svölum. Bílageymsla er á jarðhæð Skúlagötumegin. Eignin skiptist í mjög stóra og
opna stofu með gólfsíðum gluggum, tvö svefnherbergi, eldhús, baðherbergi og forstofu. Þvottahús er á
hæðinni með öðrum þremur íbúðum og sér geymsla er á jarðhæð. Húsvörður og vel við haldið hús.
Nánari upplýsingar veitir Sigrún s. 8640061 eða sigrun@remax.is

Senter

Sigrún Gréta H.
Lögg. fasteignasali

sigrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sun. 3. des. kl.13.00-13.45

864 0061

Sólheimar 23
104 Reykjavík
Vinsælt lyftuhúsnæði - húsvörður

Stærð: 84,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1961

Fasteignamat: 29.600.000

Verð: 41.900.000
Góð þriggja herbergja íbúð á 2. hæð í vinsælu lyftuhúsi örstutt frá allri helstu verslun og þjónustu.
Gengið er inn í forstofugang og úr honum annars vegar inn í lokaða stofu, þaðan sem gengið er inn í
svefnherbergi og út á svalir og hins vegar inn í aðrar vistarverur íbúðarinnar; eldhús, baðherbergi,
hjónaherbergi og geymslu. Eldhús, fataskápar og gólfefni hafa verið endurnýjuð í seinni tíð auk hluti af
baðherbergi.
Húsvörður í húsinu.

Senter

Hrafnhildur
Lögg. fasteignasali

hrafnhildur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag frá kl. 15:30-16:00

862 1110

Ólafsgeisli 51
113 Reykjavík
Stórkostlegt útsýni - stutt í golf

Stærð: 233,1 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2004

Fasteignamat: 63.400.000
Bílskúr: Já

Verð: 93.000.000
Vandað og hlýlegt endaraðhús á tveimur hæðum, ásamt bílskúr, á einstökum útsýnisstað. Gengið inn í
lokaða forstofu á efri hæð hússins. Gestasnyrting við forstofu. Svefnherbergi á hæðinni, stór stofa og
eldhús innaf henni. Mikil lofthæð í stofu og eldhúsi og einstakt útsýni yfir borgina. Á neðri hæðinni eru
þrjú svefnherbergi (fataherbergi innaf hjónaherbergi), sjónvarpshol, þvottahús og geymsla.
Hús staðsett í afar fjölskylduvænu hverfi þar sem mikil og góð hverfavitund er til staðar.

Senter

Hrafnhildur
Lögg. fasteignasali

hrafnhildur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag frá kl. 14:00-14:30

862 1110

Páll Guðmundsson 
Löggiltur fasteignasali 

S: 861-9300 
pallb@remax.is 

Kristján Ó.  
Sölufulltrúi í lögg.námi 

S: 823-0782 
kristjan@remax.is 
 
 

Sigrún Einarsdóttir 
Sölufulltrúi í lögg.námi 

S: 894-2353 
sein@remax.is 

Strandgata 31-33 

 Glæsilegar 2ja-3ja herbergja íbúðir 
 48 m2 til 100 m2 
 Hafið samband varðandi frekari 

upplýsignar 
 www.strandgata.is 

Ársæll Steinmóðsson 
Sölufulltrúi í lögg.námi 

S: 896-6076 
as@remax.is 



ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
Löggiltur fasteignasali

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri
Hdl. löggiltur fasteignasali 
Löggiltur leigumiðlari

ERLA DRÖFN
MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966

ÓLAFUR H. 
GUÐGEIRSSON
MBA Rekstrarhagfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 663-2508

EINAR S.
VALDIMARSSON
M.Sc. Viðskiptafræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 840-0314

JÓHANNA ÍRIS
SIGURÐARDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 662 1166

KAREN ÓSK
SAMPSTED
Sölufulltrúi / nemi til 
lögg. fasteignasala
GSM 869 9967

ÞÓRUNN LILJA 
VILBERGSDÓTTIR
lögfræðingur / nemi til 
lögg. fasteignasala
Sími 535 1002

Nýjar og glæsilegar 2ja og 3ja herbergja íbúðir í fallegu 
lyftuhúsi í miðbæ Hafnarfjarðar.

Húsið hefur verið fallega endurhannað af Yrki arkitektum og 
endurbyggt frá grunni. Á efstu hæð eru fimm inndregnar þakíbúðir 
með stórum svölum allan hringinn.

Íbúðir afhendast fullbúnar með gólfefnum og vönduðum 
eldhústækjum snemma árs 2018.
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Herb.: Stærð fm: Verð:

SÖLUSÝNING Í DAG OG Á MORGUN MILLI KL. 14-17
VIÐ TÖKUM Á MÓTI YKKUR MEÐ JÓLAGLÖGGI OG SMÁKÖKUM

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA:

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966

KAREN ÓSK SAMPSTED
Sölufulltrúi / nemi til lögg. 
fasteignasala
GSM 869 9967

GLÆSILEGA HANNAÐAR ÍBÚÐIR Í HJARTA HAFNARFJARÐAR

STRANDGATA 31-33 



Bílar 
Farartæki

Þarftu að kaupa eða selja 
bíl?

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

 Bílar til sölu

Nissan Quashqai árg.2012 ekinn 
50.000 4x4, þjónustubók. Verð 
2.600.000. Uppl. í síma 892-5120

Land Cruiser 2004, ekinn 260.000, 
hitamiðstöð með fjarstýringu, verð 
1.600.000. skipti á Yaris sjálfskiptum 
kemur til greina, uppl.í síma 892-
5120

Hyundai Terracan til sölu, árgerð ‘06, 
ekinn 160 þús. Ný sumar- og negld 
vetrardekk á felgum. Ný tímareim 
og hedplanað í kistufelli, ventlar 
og stimplar yfirfarnir, ný vatnsdæla 
Upplýsingar í síma 8637910.

Toyota Yaris 2006, ek 136þús, 
beinskiptur. Vetrar og sumardekk á 
álfelgum. Skoðaður 18. Ásett verð 
700þús. Tilboð 600þús. S 865-7774.

Honda crv árg 05 beinsk diesel 
2,2 vél ek 170 þús ný kúppling 
vetrardekk verð 950 þús. Uppl 
8927852

 Hópferðabílar

benz Clubstar 1986
Benz O1117LClubstar, ekinn 
631.000 góð dekk, skoðaður 18, 25 
sæti,verð 890þ. uppl. 820-5181

 Hjólbarðar

nýju sailun dekkin á 
frábæru verði.

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

Þjónusta

 Veitingastaðir

 Pípulagnir
Pípulagningameistari getur bætt 
við sig verkefnum og viðhaldi á 
ofnakerfum. Uppl. í s. 778 1604

 Hreingerningar

vy-Þrif ehf.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

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

 Málarar

regnbogalitir ehf
Alhliða málningarþjónusta löggiltra 
fagmanna. malarar@simnet.is Sími 
891 9890

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

 Húsaviðhald

flísalagnir - Múrverk 
- flotun sandsparsl - 

Málun - tréverk
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

 Spádómar

spásíMinn 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

sá síMaspá í 844 6845
Spáir í spil og bolla . Símaspá, 
Einkaspá. Geymið auglýsinguna . Er 
á facebook

 Rafvirkjun

raflagnir, dyrasíMar. s. 
663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

raflagnir og 
dyrasíMakerfi s. 896 6025

Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

Keypt
      Selt

 Til sölu

lok á heita potta og 
hitaveituskeljar.

Stærðir í cm: 200x200, 210x210, 
220x220, 235x235, 235x217, 
217x174, 8 hyrnd lok. Lokin þola 
1000 kg jafnarðarþunga af snjó. 
Vel einangruð og koma með 
10 cm svuntu. Sterkustu lokin á 
markaðnum. Litir: Brúnt eða Grátt. 
Opnarar til þess að auðvelda opnun 
á loki. www.Heitirpottar.is Sími 777 
2000 Haffi og 777 2001 Grétar

Þjóðlagagítarpakki. Kr. 23.900,- Gítar, 
poki, ól, auka strengjasett stillitæki 
og kennsluforrit. Gítarinn ehf 
Stórhöfða 27, S: 552 2125 www.
gitarinn.is

Auðvelt, þægilegt, flott, Ódýrt!!!..
eftir þínu höfði. www.prentlausnir.is

Auðvelt, þægilegt, flott, Ódýrt!!!..
eftir þínu höfði. www.prentlausnir.is

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

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

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar


