
kopavogur.is

Kópavogsbær

   

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Ýmis störf

· Verkefnastjóri fræðslu og miðlunar

· Starfsmenn í íþróttahúsi Vatnsendaskóla.  

· Starfsmaður hjá Sundlaug Kópavogs - Karl.  

· Starfsmaður í Þjónustumiðstöð við almenna   
 þjónustu.  

 Grunnskólar

· Aðstoðarforstöðumaður frístundar í   
 Hörðuvallaskóla.  

· Aðstoðarmatreiðslumaður í Kópavogsskóla.  

· Forfallakennari í Hörðuvallaskóla.  

· Frístundaleiðbeinendur í Vatnendaskóla.  

· Frístundaleiðbeinendur í dægradvöl   
 Hörðuvallaskóla.  

· Kennari í Kópavogsskóla.  

· Kennari í forfallakennslu í Snælandsskóla.  

· Kennari í hönnun og smíði í Vatnsendaskóla.  

· Skólaliðar í Hörðuvallaskóla.  

· Skólaliði í Kópavogsskóla.  

· Skólastjóri Smáraskóla í Kópavogi.  

· Umsjónarkennari á miðstig í Vatnsendaskóla.  

· Íþróttakennari í Hörðuvallaskóla.  

· Deildarstjóri sérúrræða í Álfhólsskóla.  

 Leikskólar

· Aðstoðarmatráður í Kópahvol.  

· Aðstoðarmaður í eldhús í Álfatúni.  

· Deildarstjóri í Kópahvol.  

· Deildarstjóri í Læk.  

· Deildarstjóri í Rjúpnahæð.  

· Laus afleysingastaða deildarstjóra í   
 Sólhvörfum.  

· Leikskólakennari í Arnarsmára.  

· Leikskólakennari í Efstahjalla.  

· Leikskólakennari í Kópasteini.  

· Leikskólakennari í Læk.  

· Leikskólakennari í Núp.  

· Leikskólakennari í Álfatúni.  

· Leikskólakennari/þroskaþjálfi í Efstahjalla.  

· Leikskólasérkennari í Kópahvol.  

· Leikskólasérkennari, þroskaþjálfi í    
 Sólhvörfum.  

· Matráður í Kópahvol.  

· Starfsfólk í Núp.  

· Starfsmaður sérkennslu í Læk.  

· Þroskaþjálfi/leikskólasérkennari í Álfatúni.  

Velferðarsvið

· Starfsmenn óskast á heimili fatlaðs fólks.  

· Sérkennari/þroskaþjálfi í sérdeild einhverfra.  

· Þroskaþjálfi á áfangaheimili fyrir fatlað fólk.  

· Starfsmaður á áfangaheimili fyrir fatlað fólk.  

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

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Nýdoktor á sviði hug- eða félagsv. Háskóli Íslands, Rannsóknarsetrið Reykjavík 201807/1362
Doktorsnemi á sviði hug- eða fél. Háskóli Íslands, Rannsóknarsetrið Reykjavík 201807/1361
Doktorsnemi á sviði norðurslóðafr. Háskóli Íslands, Rannsóknarsetrið Reykjavík 201807/1360
Stýrimenn Landhelgisgæsla Íslands Reykjavík 201807/1359
Sjúkraliði/félagsliði Landspítali, samfélagsgeðteymi Reykjavík 201807/1358
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, samfélagsgeðteymi Reykjavík 201807/1357
Tryggingafulltrúar Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201807/1356
Hagfræðingur Seðlabanki Íslands Reykjavík 201807/1355
Verkefnastjóri Háskóli Íslands, Miðstöð í Lýðheilsuv. Reykjavík 201807/1354
Hugbúnaðarsérfræðingur Menntamálastofnun Reykjavík 201807/1353
Sérfræðingur í launatölfræði Hagstofa Íslands Reykjavík 201807/1352
Skrifstofumaður/heilbrigðisritari Landspítali, göngudeild geðsviðs Reykjavík 201807/1351
Hjúkrunarfræðingar á næturvaktir Landspítali, öldrungalækningadeild Reykjavík 201807/1350
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, meðgöngu- og sængurl. Reykjavík 201807/1349
Sjúkraliðar Landspítali, meðgöngu- og sængurl. Reykjavík 201807/1348
Sérfræðingur Landgræðsla ríkisins Landið allt 201807/1347
Matráður Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201807/1346
Deildarstjóri Landspítali, mannauðssvið Reykjavík 201807/1345
Deildarstjóri Landspítali, kjaradeild Reykjavík 201807/1344
Læknaritari á heilsugæslu Heilbrigðisstofnun Vesturlands Borgarnes 201807/1343
Verkefnastjóri vaktakerfis Landspítalim skrifstofa lyflækningasvið Reykjavík 201807/1342
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, bráða- og göngudeild Reykjavík 201807/1341
Aðstoðardeildarstjóri Landspítali, sjúkraþjálfun Reykjavík 201807/1340
Starfsmenn við umönnun Landspítali, öldrunarlækningadeild Reykjavík 201807/1339
Hjúkrunarfræðingur/teymisstjóri Landspítali, öldrunarlækningadeild Reykjavík 201807/1338
Skrifstofumaður/heilbrigðisritari Landspítali, öldrunarlækningadeild Reykjavík 201807/1337
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201807/1336
Hjúkrunardeildarstjóri Landspítali, skrifstofa aðgerðasviðs Reykjavík 201807/1335
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Vesturlandi Borgarnes 201807/1334
Lögreglumaður, vega- og umf.e. Lögreglustjórinn á Vesturlandi Akranes 201807/1333
Starfskraftur við skólabú Háskólinn á Hólum Hólar í Hjaltad. 201807/1332
Reiðkennari Háskólinn á Hólum Hólar í Hjaltad. 201807/1331
Aðstoðarmaður aðhlynningu Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201807/1330
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201807/1329
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður Landspítali, bráðamóttaka Reykjavík 201807/1328
Starfsmaður við vísindarannsóknir Landspítali, svefnrannsóknir Reykjavík 201807/1327
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Seltj.nesi og Vesturbæ Seltjarnarnes 201807/1326
Framhaldsskólakennari Menntaskólinn Í Reykjavík Reykjavík 201806/1325
Verkefnastjóri/ráðgjafi Nýsköpunarmiðstöð Íslands Reykjavík 201806/1324

Ráðgjafi í atvinnutengdri endurhæfingu
Starfsendurhæfing Hafnarfjarðar óskar eftir að ráða ráðgjafa

Helstu verkefni:
Mat og greining á þörfum fólks sem vísað er í atvinnutengda endurhæfingu, gerð endurhæfingaráætlana með þátttakendum, fræðsla, 
stuðningur og eftirfylgd. Þróun starfsemi, teymisvinna og samstarf við aðrar þjónustustofnanir og sérfræðinga á sviði starfsen-
durhæfingar. 

Hæfnis- og menntunarkröfur:

 

Umsóknarfrestur er til 10. ágúst 2018 

 
framkvæmdastjóri í síma 5270050. Umsókn ásamt ferilskrá sendist 

 
 

annagudny@stendur.is. 

Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.
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Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@frettabladid.is 512 5426



Prentmet á Akranesi óskar eftir grafískum miðlara/prent-
smið í 100% starf.  Starfið er mjög fjölbreytt og felst í um-
broti, hönnun, keyrslu á stafrænar prentvélar og sölu á 
prentverki og auglýsingum í vikublaðið Póstinn. 
Við leitum að kraftmiklum einstaklingi sem eflir heildina 
og hefur góða tölvuþekkingu. Gott vald á Adobe for-
ritunum  InDesign, Photo shop og Illustrator er mikilvægt. 
Sveinspróf í grafískri miðlun/prentsmíði eða sambæri-
leg menntun er æskileg. Þjálfun í boði fyrir rétta aðila. 
Vinnutími er kl. 08:00–16:00. 
Nánari upplýsingar veitir framkvæmdastjóri mannauðs-
mála, ingasteina@prentmet.is, s. 856 0601.  Atvinnuumsókn 
er á www.prentmet.is/um-okkur/atvinnuumsokn/
Umsóknarfrestur er til 20. júlí nk.

Prentmet er framsækið fyrirtæki sem býður 
upp á heildarlausnir og hágæða prentun þar 
sem hraði, gæði og persónuleg þjónusta fara 
vel saman í framleiðslunni. Lögð er áhersla á að 
starfsfólki líði vel á vinnustað.

GRAFÍSKUR MIÐLARI / 
PRENTSMIÐUR 

ÓSKAST Á AKRANESI

S. 5 600 600 - www.prentmet.is

Sérfræðingur í Microsoft Dynamics AX

Vinsamlegast sendið umsókn 
ásamt ferilskrá á 

emil@hampidjan.is

Nánari upplýsingar veitir 
Emil Viðar Eyþórsson.

Sími: 530 3300

Umsóknarfrestur 
er til og með 

mánudeginum 
23. júlí.

www.hampidjan.iswww.hampidjan.is

Starfssvið: Menntun og hæfniskröfur:

Hampiðjan er leiðandi fyrirtæki í heiminum í sölu 
og þjónustu á framúrskarandi veiðarfærum til fiskiskipa.  

Fyrirtækið er jafnframt í fararbroddi í þróun og framleiðslu á 
ofurköðlum, sem seldir eru víða um heim, í veiðarfæri og til 
olíuleitar ásamt olíuvinnslu. 

Hampiðjan er alþjóðlegt fyrirtæki í íslenskri eigu og hjá því starfa 
rúmlega 950 starfsmenn í 14 löndum.

Við erum að leita að öflugum sérfræðingi með ráðgjafareynslu í Microsoft Dynamics AX

Skólabúðirnar í Reykjaskóla óska eftir að 
ráða hresst og duglegu fólk til starfa við 

íþróttakennslu og almenna fræðslu. 
Góð menntun og/eða reynsla æskileg.  Einnig óskum við 
eftir starfsmanni í eldhús og fólki til ræstinga. 

Áhugasamir sendi upplýsingar ásamt ferilskrá á 
karl@skolabudir.is  
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STARFSSVIÐ:

I Búa til vandaðan texta fyrir notendaviðmót icelandair.com

I Vinna með teyminu til að tryggja samræmi í textaefni hvarvetna  
á vef Icelandair

I Setja inn uppfærslur og svara beiðnum frá ýmsum deildum 
fyrirtækisins um efni á vefnum

Við leitum að stafrænt þenkjandi textahöfundi sem hefur gott lag á því að koma upplýsingum á framfæri á hnitmiðaðan og 
aðlaðandi hátt. 

Bakgrunnur í vefumsjón og/eða fjölmiðlum er mjög æskilegur og viðkomandi þarf að geta framleitt rétta efnið fljótt og vel, ásamt því að hafa gott auga fyrir 
hnitmiðuðum söluskilaboðum fyrir vefinn.

Ef þú ert rétti einstaklingurinn munt þú slást í hóp með forriturum og textagerðarfólki sem saman sér til þess að ferðabókanir og upplýsingaleit viðskiptavina Icelandair 
sé auðveld og ánægjuleg upplifun.

HÆFNISKRÖFUR:

I Lágmarkskunnátta í HTML og CSS, að geta lesið forritunarmál  
er stór kostur

I Reiprennandi íslensku- og enskukunnátta, þriðja tungumál er æskilegt

I Framúrskarandi samskiptahæfileikar og gott auga fyrir smáatriðum

I Skipulag, hæfni til forgangsröðunar og vinnusemi

Nánari upplýsingar veita:
Jón Agnar Ólason I Content Team Lead I jonagnar@icelandair.is
Bylgja Björk Pálsdóttir I HR Consultant I bylgjap@icelandair.is

+ Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á  
www.icelandair.com/is/um-okkur/storf-i-bodi  
eigi síðar en 16. júlí nk.

Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.

NOTENDAMIÐAÐUR TEXTASMIÐUR

STARFSSVIÐ:

I Halda utan um þýðingar og samskipti við þýðingastofur

I Verkefnastjórnun við innleiðingu nýrra lausna á vefsvæði Icelandair

I Færa inn texta í vefumsjónarkerfi Icelandair

I Daglegar uppfærslur og breytingar á texta og upplýsingum

Við leitum að einstaklingi með ástríðu fyrir textagerð og gott auga fyrir þýðingum. Icelandair er flugfélag sem starfar beggja  
vegna Atlantshafsins og býður því viðskiptavinum sínum upplýsingar og ferðabókanir á alls 12 tungumálum. Samræmi þarf að 
vera fullkomið frá einni síðu til þeirrar næstu.

Lögð er áhersla á vönduð og sjálfstæð vinnubrögð ásamt hæfni til að vinna í hóp. Við leitum að áhugasömum einstaklingi sem hefur jákvætt hugarfar, ríka þjónustulund og gott 
viðmót. Um er að ræða spennandi og krefjandi starf í tæknilegu og síbreytilegu starfsumhverfi þar sem öryggi, áreiðanleiki og hágæða vinnubrögð eru höfð að leiðarljósi.

HÆFNISKRÖFUR:

I Háskólapróf sem nýtist í starfi

I Góð fagleg þekking á vefmálum er nauðsynleg

I Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu og þekkingu á vefumsjónarkerfum,  
HTML (5), CSS og JavaScript

I Kunnátta og reynsla af vef- og útlitshönnun sem og þekking á hugbúnaðarþróun

I Reynsla af innleiðingu nýjunga í vefþróun er æskileg

I Góð íslensku- og enskukunnátta sem og færni í að vinna með texta á íslensku og ensku

I Reynsla af þýðingum er mikill kostur

I Hæfileiki til að forgangsraða og geta til að vinna undir álagi

UMSJÓNARMAÐUR ÞÝÐINGA OG TEXTA FYRIR VEF
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Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is



Á Sólheimum í Grímsnesi búa að jafnaði yfir eitthundrað manns og eru starfsmenn Sólheima um fimmtíu talsins. 
Hlutverk Sólheima er að skapa sjálfbært samfélag, byggt á kristnum gildum og hugmyndum mannspeki, sem 
veitir íbúum tækifæri til að vaxa, þroskast og vera virkur þátttakandi.  Starfsemi Sólheima og aðstaða er sniðin 
að því að þjóna fólki með þroskahömlun sem býr yfir starfsgetu. 
Gildi Sólheima eru; kærleikur, fagmennska, sköpunargleði og virðing.

Fagstjóri leirgerðar Sólheima
Starfssvið
 Veitir leirgerð Sólheima forstöðu
 Valdefling, umönnun og þjálfun
 Stuðningur við listsköpun og þróun
 Skipulagning verkefnavinnu og sýninga
 Annast innkaup
 Umhirða leirgerðar

Vinnustofur Sólheima eru fimm og skilgreinast sem verndaður vinnustaður þar sem um tuttugu og fimm starfsmenn með fötlun 
starfa að jafnaði.  
Fagstjóri leirgerðar heyrir undir forstöðuþroskaþjálfa og á samstarf við hann um rekstur leirgerðar Sólheima auk þess að eiga 
samstarf við aðra fagstjóra vinnustofa.  
  
Umsókn ásamt ferilskrá og kynningarbréfi sendist á radning@solheimar.is fyrir 20. júlí n.k.  
  
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.  
Upplýsingar veitir Hallbjörn Rúnarsson, hallbjorn.runarsson@solheimar.is

Menntunar- og hæfniskröfur
 Menntun og reynsla í leirgerð
 Þekking á að vinna með fólki með fötlun æskileg
 Samskipta- og samstarfshæfni mikilvæg
 Frumkvæði í starfi og öguð vinnubrögð
 Jákvæðni og áhugi á að leiða fjölbreytt starf   

 leirgerðar í anda gilda Sólheima
 Búseta á Sólheimum æskileg

Laus er til umsóknar staða skóla- 
stjóra Grunnskóla Raufarhafnar. 

Leitað er að metnaðarfullum áhugasömum, fjölhæfum og 
jákvæðum einstaklingi.
Grunnskóli Raufarhafnar er samrekinn grunn- og leikskóli 
með alls um 20 nemendur þar sem verið er að innleiða upp-
eldisstefnuna Jákvæður agi. Í skólanum er jafnframt stuðst 
við kennsluaðferðir Byrjendalæsis. Samkennsla árganga í 
grunnskólanum miðast við tvo námshópa.
Aðbúnaður í skólanum er ágætur, góð sundlaug og 
íþróttahús eru í næsta húsi og í skólanum er bókasafn og 
aðstaða til tónmenntakennslu. Einnig er mötuneyti nemenda 
í skólanum sem nýtt er til heimilisfræðikennslu.
Skólinn nýtur mikils stuðnings frá samfélaginu og lögð er 
áhersla á samvinnu, sveigjanleika sem og jákvæðni. 
Skólinn er í samvinnu við Rif rannsóknarstöð þar sem unnið 
er að ýmsum verkefnum tengdum náttúrunni. 

Raufarhöfn er þéttbýlisstaður í sveitarfélaginu Norðurþing. 
Íbúafjöldinn á Raufarhöfn er um 200 manns. Frekari upplýs-
ingar um sveitarfélagið Norðurþing og Raufarhöfn er að 
finna á vefsíðunum nordurthing.is og raufarhofn.is

Meginhlutverk skólastjóra er að:
 Vera faglegur leiðtogi skólans.
 Stýra og bera ábyrgð á daglegri starfsemi og  

 rekstri skólans.
 Bera ábyrgð á stefnumörkun skólans í samráði við  

 fræðslunefnd og sveitarstjórn.
 
Menntunar- og hæfniskröfur:
 Leyfisbréf leik- og/eða grunnskólakennara.
 Kennslureynsla á leik- eða grunnskólastigi. 
 Færni i mannlegum samskiptum. 
 Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar, uppeldis- og  

 kennslufræði er æskileg.
 Reynsla af stjórnun og rekstri er æskileg.

Laun skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og K.Í.
Frekari upplýsingar veitir Jón Höskuldsson fræðslufulltrúi 
Norðurþings í síma 464-6123 eða í gegnum netfangið  
jon@nordurthing.is

Umsóknarfrestur er til og með 20. júlí 2018.

Umsækjandi þarf að geta hafið störf eigi síðar en  
10. ágúst 2018.

Umsóknir ásamt mynd og ferilskrá sendist: Fræðslufulltrúi 
Norðurþings, Ketilsbraut 7-9, 640 Húsavík, eða á netfangið 
jon@nordurthing.is

Norðurþing er öflugt sveitafélag sem einkennist af fjölbreyttu  
mannlífi og miklum sköpunarkrafti manns og náttúru.

Holtagarðar - Smáralind - Garðabær - Hringbraut

 
 

ÓSKUM EFTIR AFGREIÐSLUFÓLK
Í BAKARÍIÐ HJÁ JÓA FEL, HOLTAGÖRÐUM

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

STARFSKRÖFUR:

Umsóknum skal skilað til Lindu á linda@joifel.is
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SÖLUMAÐUR 
LAGNAEFNIS
Starfssvið Hæfniskröfur
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Sölumaður óskast í fagmannaverslun okkar í Kópavogi.
Í boði er spennandi og skemmtilegt sölumannsstarf.

Gæði, þjónusta, ábyrgð - það er Tengi
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Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið

www.capacent.is 

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



GLOBAL CAMPAIGN MANAGER 

Do you have a passion
 for marketing?
Össur is seeking creative and proactive marketing professionals to join 
its global marketing team. 

MARCOM PROJECT MANAGER  

Össur is looking for a Global Campaign Manager to lead its internal Branding & Creative Agency. The 

Global Campaign Manager is responsible for developing and implementing creative communication 

concepts for new product launches and global campaigns. The Global Campaign Manager leads the 

creative agency team in Iceland and oversees creative concepts from start to completion.  

Össur is looking for a Marketing Communication (MarCom) Project Manager to work within its 

internal Branding & Creative Agency for a period of one year. The MarCom Project Manager will be 

responsible for managing and executing diverse marketing communication projects, be a team lead 

where required, and effectively communicate with internal and external stakeholders.  

The successful candidate is required to:

• Be a creative thinker with a strategic mindset. 

• Act as a key go-to-person and ensure global marcom  alignment.

• Demonstrate a high level of initiative and successful  execution of projects.

• Have a proven track record planning creative projects and leading creative resources.

• Be a team player able to effectively interact and work with various functional 

departments.

• Have strong presentation, communication, negotiation and closing skills.

• 7+ years experience in a creative role and 3+ years experience managing a team 

• Have a relevant university degree and be fluent in English

The successful candidate is required to:

• Have strong leadership qualities and project management experience.

• Have knowledge of the creative development and marketing material production 

process.

• Demonstrate event management skills.

• Process a high level of attention to detail.

• Be a team player able to effectively interact and work with various functional 

departments.

• Have strong presentation and communication skills.

• Minimum of 3-5 years of experience working globally or within a global organization. 

• Have a relevant university degree and be fluent in English 

Össur is a leading global provider of non-invasive orthopaedics with
3000 employees in over 25 countries worldwide.
The core values of the company are Honesty – Frugality – Courage. WWW.OSSUR.COM

Application period ends July 20th, 2018.
Please apply through our website: ossur.is/mannaudur under the appropriate position.
For further information contact Human Resources +354 515 1300.



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

Gerðar eru kröfur um eftirfarandi:

 
merkt „skrifstofustarf“ í síðasta lagi 12. júlí 2018.

Skólabúðirnar í Reykjaskóla óska eftir að 
ráða hresst og duglegu fólk til starfa við 

íþróttakennslu og almenna fræðslu. 
Góð menntun og/eða reynsla æskileg.  Einnig óskum við 
eftir starfsmanni í eldhús og fólki til ræstinga. 

Áhugasamir sendi upplýsingar ásamt ferilskrá á 
karl@skolabudir.is  

Við leitum að sjálfstæðum og skipulögðum starfsmanni sem 
getur tekist á við fjölbreytt og krefjandi verkefni tengd 
nýsköpun frumkvöðla og fyrirtækja. Verkefnin eru um allt 
land en starfsstöð er í Reykjavík. 

Starfssvið
Veita frumkvöðlum og fyrirtækjum leiðsögn 
á sviði nýsköpunar 
Hafa umsjón með stuðningsverkefnum á sviði 
snjallra lausna og stafrænnar þróunar
Kynningar og hvatningarstarf
Fræðsla og upplýsingamiðlun
Verkefnastjórnun og verkefnasókn

Hæfniskröfur
Háskólamenntun á sviði viðskipta, markaðsfræði, 
stjórnunar eða sambærilegt
Frumkvæði, dugnaður og sköpunargleði
Æskilegt að umsækjandi hafi þekkingu og reynslu 
úr atvinnulífinu
Færni í töluðu og rituðu máli á íslensku og ensku
Samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum

Nýsköpunarmiðstöð Íslands veitir leiðsögn og stuðning í 
tengslum við nýsköpun, viðskiptahugmyndir, frumkvöðla- 
starf og stofnun og rekstur fyrirtækja. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir: 
Karl Friðriksson, karlf@nmi.is.

Hvatt er til umsókna frá konum jafnt sem körlum.

Umsóknum skal skila fyrir . ágúst á netfangið 
hildur@nmi.is

Nýsköpunarmiðstöð Íslands hvetur til nýsköpunar og styður 
framgang nýrra hugmynda í íslensku atvinnulífi með virkri 
þátttöku í rannsóknum og stuðningi við frumkvöðla og 
fyrirtæki. Nýsköpunarmiðstöð Íslands heyrir undir atvinnu-
vega- og nýsköpunarráðuneyti.
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Árleyni 8 - 12, 112 Reykjavík���Sími 522 9000���www.nmi.is

Vilt þú vera hluti af 
skemmtilegu teymi ?
Spennandi og krefjandi starf á 
sviði nýsköpunar

VÍKURVAGNAR EHF.

  Víkurvagnar ehf.  -  Hyrjarhöfði 8. -  110 Reykjavík  -  Sími 577-1090  -  www.vikurvagnar.is  -  sala@vikurvagnar.is

ÓSKAÐ ER EFTIR STARFMANNI
Víkurvagnar rótgróið fjölskyldufyrirtæki sem byggir á langri reynslu. 
Fyrirtækið er leiðandi í smíði og ásetningu á dráttarbeislum, sölu á kerrum og 
þjónustu við þær. 
Lagt er uppúr góðum starfsanda og léttleika, með ábyrgð og góð vinnubrögð að 
leiðarljósi.
Víkurvagnar er félagi í Bílgreinasambandinu.

STARFIÐ
 Leitað er að einstaklingi til að sinna ásetningu á dráttarbeislum og rafbúnaði því 

tengdu
 Sérsmíðið á dráttarbeislum eftir þöfum
 Ásetningu og viðgerðum á vörulyftum á sendibíla
 Viðgerðir á kerrum

ÞEKKING
 Nám í bifvélavirkjun eða járniðaðartengdu 

iðnámi er kostur
 Verksvit og þekking á rafmagnsbúnaði 
 Góð mannleg samskipti
 Löngun til að læra nýja hluti og tileinka sér 

nýjungar

Um framtíðar starf er að ræða 
Allar upplýsingar í síma 6919170 eða á 
bjarni@vikurvagnar.is

    

ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ ÞÉR? VIÐ LEITUM AÐ FÓLKI Á ÖLLUM ALDRI TIL AÐ 

VERA PARTUR AF FJÖRUGRI OG ÖFLUGRI LIÐSHEILD HJÁ FLOTTU FYRIRTÆKI.

SKEMMTILEGU OG METNAÐARFULLU FÓLKI

S4S LEITAR AÐ

Umsóknir berist á atvinna@s4s.is fyrir 20. júlí 2018.

VIÐ ÓSKUM EFTIR VERSLUNARSTJÓRUM Í SKECHERS SMÁRALIND OG KAUPFÉLAGIÐ KRINGLUNNI

KAUPFÉLAGIÐ ÓSKAR EFTIR STARFSMÖNNUM Í FULLT STARF OG Í HLUTASTARF

TOPPSKÓRINN ÓSKAR EFTIR STARFSMÖNNUM Í FULLT STARF OG Í HLUTASTARF

VIÐ ÓSKUM EFTIR STARFSMANNI Á LAGER

Helstu verkefni 
• Daglegur rekstur 

• Innkaup 

• Sala 

• Starfsmannahald

• Þjónusta við viðskiptavini

Umsóknir berist fyrir 20. júlí á atvinna@s4s.is

Umsóknir berist fyrir 20. júlí á: Toppskórinn anna@s4s.is Kaupfélagið kfs@s4s.is

Hæfniskröfur
• Reynsla af verslunar- og þjónustustarfi

• Góð almenn tölvukunnátta 

• Framúrskarandi þjónustulund

• Færni í mannlegum samskiptum

• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Helstu verkefni 
• Sala 

• Þjónusta við viðskiptavini 

• Daglegur rekstur og aðstoð 

 við verslunarstjóra

Hæfniskröfur
• Reynsla af verslunar- og þjónustustarfi 

 er æskileg en ekki nauðsynleg. 

• Góð almenn tölvukunnátta

• Framúrskarandi þjónustulund

• Færni í mannlegum samskiptum

• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

S4S hefur verið ì topp 5 yfir 

fyrirmyndarfyrirtæki hjà VR 

sìðustu 3 àr ì flokki stòrra fyrirtækja.
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Marel is an international technology company with about 5,400 employees, 650 of which are located in Iceland. Marel is the 
leading global provider of advanced processing systems and services to the poultry, meat and fish industries. We place a rich 
emphasis on innovation and advancement in everything we do. That is why we want to employ strong people that are driven 
by new challenges every day. We offer a great working environment, effective training, flexible work hours, a fantastic canteen, 
facilities for exercise and good employee morale.

Marel seeks an ambitious, independent and result driven Director of Finance to join the global fish management team. The Director of Finance 

will participate in management decision making, performance management and contribute to the development and execution of the short 

and long-term strategy of the fish segment. The Director of Finance will be a member of the financial leadership team and be responsible for 

supporting the implementation of Marel’s growth strategy by being a reliable business partner to all stakeholders. The ideal candidate is an 

experienced financial analyst, a practical financial planner and a resourceful individual with effective communication and problem-solving skills.

DIRECTOR OF FINANCE - FISH 

For more information please visit marel.com/38361 or contact Linda Jónsdóttir CFO, Linda.Jonsdottir@marel.com or Sigurður Ólason Managing Director (EVP) Fish, 
Sigurdur.Olason@marel.com. Please submit your application no later than August 15, 2018, through marel.com/jobs

EXCITING GLOBAL 
OPPORTUNITIES

Marel offers a dynamic, international work environment with diverse 

opportunities for personal and professional advancement. 

Responsibilities

 Strategy and business planning as well as forecasting for the fish industry 
segment

 Performance management and KPIs measurements with regular CEO/CFO 
and management reviews  

 Promotes financial best practices with process efficiency in mind to achieve 
operational excellence

 Participates in global teams in support of world-wide strategic initiatives 
and roll-outs

 Safeguards adherence to corporate governance, monitors compliance and 
initiates actions accordingly

Requirements

 Senior experience in financial controlling, forecasting and planning
 Exceptional problem-solving skills and comprehensive business and 

financial understanding
 Outstanding interpersonal and leadership abilities, including strong 

stakeholder management skills
 Strong analytical skills and knowledge of operational excellence principles
 Advanced English skills with knowledge of financial application systems 

being a plus

Education and experience

 Bachelor’s and/or master’s degree in finance, business, economics or 
equivalent

 Minimum 5 years experience in a financial position at a similar level
 Experience in leading international, cross-functional projects and teams

Sveitarfélagið Eyjafjarðarsveit varð til árið 1991 og fagnar því 30 ára afmæli á kjörtímabilinu. Íbúar eru um 1000 talsins og veitir sveitarfélagið þeim framsækna 

grunnþjónustu með rekstri grunnskóla, leikskóla, tónlistarskóla og íþróttamannvirkja í Hrafnagilshverfi og stendur að fjölbreyttu æskulýðs- og félagsstarfi. Sveitin 

er eitt öflugasta landbúnaðarhérað landsins, ferðaþjónusta er einnig ört vaxandi og miklar framkvæmdir um þessar mundir í íbúðabyggingum í sveitarfélaginu. 

SVEITARSTJÓRI EYJAFJARÐARSVEITAR 
Eyjafjarðarsveit auglýsir starf sveitarstjóra laust til umsóknar.

Starfssvið:
»   Rekstur sveitarfélagsins, ábyrgð og framkvæmd ákvarðana sveitarstjórnar
»   Umsjón með skipulagi og virkni stjórnsýslu og starfsmannamálum, m.a. 5-6 manna skrifstofu
»   Samstarf við sveitarstjórn, undirbúningur og upplýsingagjöf á fundum sveitarstjórnar
»   Samskipti við stjórnvöld, samstarfsaðila, stofnanir, samtök, fyrirtæki og íbúa
»   Stefnumarkandi vinna, mótun framtíðarsýnar og vinna að framfaramálum
»   Hagsmunagæsla fyrir sveitarfélagið og að koma fram fyrir hönd þess
»   Um starfssvið sveitarstjóra er að öðru leyti fjallað í 41. gr. samþykkta um stjórn Eyjafjarðarsveitar, 

sjá www.esveit.is

Menntunar- og hæfniskröfur:
»   Hæfni í mannlegum samskiptum
»   Reynsla af stjórnun og rekstri
»   Þekking á sveitarstjórnarmálum og stjórnsýslu æskileg
»   Leiðtogahæfni og hugmyndaauðgi

Umsóknarfrestur er til og með 29. júlí.

Frekari upplýsingar um starfið eru veittar á skrifstofu Eyjafjarðarsveitar í síma 463-0600 eða á 
póstfanginu sveitarstjori@esveit.is.

Umsóknir, ásamt ferilskrá og upplýsingum um meðmælendur,  
skulu sendar á póstfangið sveitarstjori@esveit.is

Eyjafjarðarsveit - Skólatröð 9, 601 Akureyri
www.esveit.is

Kíktu inn á atvinnuvef Fréttablaðsins og JOB.is  
á atvinna.frettabladid.is eða á www.job.is 

Glæný og fersk störf í hverri viku.          

ERTU Í LEIT AÐ 
DRAUMASTARFINU?
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Akureyrabær óskar eftir að ráða forstöðumann Plastiðjunnar 
Bjargs/Iðjulundar (PBI) sem er vinnustaður fyrir fólk með 
skerta starfsgetu. 

Um er að ræða 100% starf og er æskilegur ráðningartími frá 
1. október 2018. 

Helstu verkefni eru:

Menntunar- og hæfniskröfur:

starfsleyfi á Íslandi.

Umsóknarfrestur er til og með 22. júlí 2018 

Forstöðumaður Plastiðjunnar  
Bjargs/Iðjulundar   

Fjölskyldusvið Akureyrarbæjar óskar eftir að ráða sérfræðing 
á skrifstofu. 

Um er að ræða 100% starf og er æskilegur ráðningartími frá 
1. október 2018. 

Starfssvið er eftirfarandi:

  Umsjón með skjalavörslu sviðsins.
  Almenn skrifstofuverkefni s.s. bókhald og móttaka.
  Upplýsingagjöf og rafræn stjórnsýsla.
  Vinnur gerð verkferla og mati á þjónustu.
  Er staðgengill skrifstofustjóra.
  Sinnir ýmsum þróunarverkefnum.

Menntunar- og hæfniskröfur eru: 

 Háskólapróf sem nýtist í starfi. 
 Reynsla af almennum skrifstofustörfum þ.m.t. bókhaldi er 
nauðsynleg ásamt færni í öllum almennum tölvuforritum

 Reynsla af skjalavörslu er æskileg.
 Reynsla af rannsóknarverkefnum er kostur
 Þekking á Navision og SAP er kostur
 Mikill sveigjanleiki og framúrskarandi samskiptahæfni er 
nauðsynleg svo og hæfni til að vinna sjálfstætt

 Gerð er krafa um vammleysi, s.s. að vera með gott orðspor 
og að framkoma og athafnir á vinnustað og utan hans sam-
rýmist starfinu.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu 
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt. 

Umsóknarfrestur er til og með 22. júlí 2018

Sérfræðingur   Auglýst er laust til umsóknar starf yfirverkstjóra Faxaflóahafna sf.  
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Yfirverkstjóri Faxaflóahafna sf.

KFUM og KFUK leitar að þjónustufulltrúa í 100% starf í þjónustumiðstöð 
félagsins á Holtavegi 28 í Reykjavík.
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og þjónustu við sumarbúðir KFUM og KFUK.
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fyrir þetta starf. Þá þarf starfsfólk KFUM og KFUK að eiga samleið með 
hugsjónum félagsins.

Óskað er eftir umsóknum fyrir 23. júlí nk. en ráðgert er að starfsmaður hefji störf 
í ágúst nk.
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www.kfum.is

KFUM og KFUK (Kristilegt félag ungra manna og kvenna) 
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KFUM og KFUK leitar að 
þjónustufulltrúa í 100% starf
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Lögmannfélag Íslands, auglýsir eftir 
starfsmanni í 50% stöðu. 

Starfið felst m.a. í umsjón með endurmenntunarmálum lög-
manna, bókasafni félagsins, viðhaldi upplýsinga á heimasíðu 
félagsins og öðrum samfélagsmiðlum, auk vinnu við útgáfu- 
og félagsmál. Leitað er að háskólamenntuðum einstaklingi 
með reynslu á sviði fræðslu-, upplýsinga-og félagsmála.  
Góð tölvuþekking skilyrði. 

Um er að ræða áhugavert starf fyrir metnaðarfullan og hug-
myndaríkan einstakling. Umsóknum ber að skila á skrifstofu 
Lögmannafélags Íslands að Álftamýri 9, fyrir kl. 16:00 miðvi-
kudaginn 18. júlí n.k.

Nánari upplýsingar veitir Ingimar Ingason, framkvæmdarstjóri 
LMFÍ, í síma 568 5620

Bifreiða og vélaverkstæði Vélrásar 
auglýsir eftir starfsfólki

Sendibílstjóri
Við hjá Vélrás auglýsum nú eftir hressum, skemmtilegum,
kurteisum, fjölhæfum og þjónustulunduðum starfsmanni sem
hefur gaman af því að keyra um höfuðborgarsvæðið til þess
að sækja og/eða senda varahluti ásamt því að sinna tilfallandi
verkefnum á verkstæði. Íslenskukunnátta og bílpróf eru skil-
yrði auk þess sem kostur væri ef viðkomandi hefði meirapróf.

Frekari upplýsingar í síma 8601860
Umsóknir sendist á velras@velras.is
www.velras.is

Stilling hf. | Sími 520 8000 | www.stilling.is | stilling@stilling.is

Starfsmaður
á lager

Við leitum að öflugum og þjónustulunduðum 
einstaklingi til starfa á miðlagerinn okkar í Reykjavík. 
Umsækjandi þarf að vera vandvirkur í vinnubrögðum 
og ábyrgðarfullur í garð viðskiptavina okkar. Rétt 
manneskja fær tækifæri til að vaxa í starfi og taka 
virkan þátt í uppbyggingu og rekstri fyrirtækisins. 
Vinnutími er frá kl 08:00 til 17:00.
Um framtíðarstarf er að ræða.

 Starfssvið
• Ábyrgð á vöruafgreiðslu til viðskiptavina og 
 verslana.
• Samantekt á pöntunum og áfyllingum á lager
• Útkeyrsla til viðskiptavina

 Hæfniskröfur
• Góð tölvukunnátta er kostur
• Vandvirk vinnubrögð
• Ábyrgðarfull/ur
• Bílpróf
• Hreint sakavottorð

 Umsóknir sendist á atvinna@stilling.is

EFLA VERKFRÆÐISTOFA

+354 412 6000          efla@efla.is          www.efla.is

Umsóknarfrestur
22. júlí 2018

Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál

Nánari upplýsingar
412 6000 eða job@efla.is

Þróun á sviði landupplýsinga
EFLA leitar að öflugum starfsmanni á fagsvið landupplýsinga. Hlutverk starfsmanns 

er að leiða framþróun EFLU á sviði landupplýsinga, styrkja þekkingu á því sviði sem 

og að taka þátt í þróun mikilvægra lausna og þróa ný viðskiptatækifæri. 

Umsókn, með upplýsingum um menntun og starfsreynslu, skal berast rafrænt 

í gegnum heimasíðu EFLU, www.efla.is/laus-storf, fyrir 22. júlí næstkomandi.  

Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál. Umsóknir eru 

geymdar í sex mánuði, nema umsækjandi óski eftir því að umsókn verði eytt fyrr. 

EFLA er alhliða verkfræði- og ráðgjafarfyrirtæki sem starfar á öllum helstu sviðum

verkfræði og tækni. EFLA býður upp á afbragðs starfsumhverfi, áhugaverðan 

starfsvettvang í alþjóðlegu umhverfi og sterka liðsheild yfir 380 samhentra starfsmanna.

Hæfniskröfur

 Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d.

í tækni- eða verkfræði, tölvunarfræði 

eða landfræði

 Yfirgripsmikil þekking og starfsreynsla á

 sviði landupplýsinga

 Drifkraftur, mikið frumkvæði og sjálfstæð 

 vinnubrögð

 Leiðtogafærni ásamt góðum skipulags- og 

 samskiptahæfileikum 

ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ ÞÉR? VIÐ LEITUM AÐ FÓLKI Á ÖLLUM ALDRI TIL AÐ VERA 

PARTUR AF FJÖRUGRI OG ÖFLUGRI LIÐSHEILD HJÁ FLOTTU FYRIRTÆKI.

AÐ RÁÐA BÓKARA TIL STARFA

S4S ÓSKAR EFTIR

S4S hefur verið ì topp 5 yfir 

fyrirmyndarfyrirtæki hjà VR 

sìðustu 3 àr ì flokki stòrra fyrirtækja.

Starfssvið
• Færsla bókhalds fyrir dótturfyrirtæki   

 félagsins

• Bókhaldsvinnsla (afstemningar)   

 og mánaðarleg uppgjör

• Sinna ýmsum bókhaldstengdum 

 verkefnum ásamt öðrum tilfallandi 

 störfum í daglegum rekstri félagsins

Menntun og hæfniskröfur
• Menntun og/eða reynsla af bókhaldsvinnu  

 (viðurkenndur bókari kostur)

• Reynsla af Navision æskileg

• Góð Excel kunnátta

• Góð íslenskukunnátta

• Jákvæðni og hæfni í mannlegum   

 samskiptum er mikilvæg

• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Umsóknarfrestur er til og með 10. júlí.
Óskað er eftir að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsókn um starfið skal send í tölvupósti ásamt ferilskrá 

á netfangið hermann@s4s.is

VIÐ ÓSKUM EFTIR BÓKARA Í FULLT STARF 
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Þjónustustjóri
óskast
115 Security auglýsir eftir þjónustustjóra 

Hæfniskröfur: 

– 25 ára lágmarksaldur

– Góð þjónustulund

– Góðir samskiptahæfileikar

– Geta unnið undir álagi

– Reynsla af stjórnun/mannaforráðum

er mikill kostur

– Hreint sakavottorð

Umsókn með mynd og ferilskrá sendist á 

115@115.is. Nánari upplýsingar um starfið 

veitir Friðrik í síma 5 115 115.

�������	
�	��	����	���	�����������
Umsóknarfrestur er til ���	�����
115 Security 

Austurbakka 2, 101 Reykjavík

115 Security er ungt og framsækið fyrirtæki sem þjónustar fyrirtæki, stofnanir og 
einstaklinga. Starfsmenn félagsins eru um 100 og búa yfir áralangri reynslu í 
mannaðri gæslu, uppsetningu og sölu á myndavéla- og öryggiskerfum ásamt 
brunakerfum, brunaúttektum og aðgangsstýringum.
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115.is

Umsóknarfrestur er til og með 16. júlí 2018. 
Rio Tinto  
Straumsvík 
Pósthólf 244 
222 Hafnarfjörður 
 
Sími 560 7000 
www.riotinto.is

Rio Tinto á Íslandi óskar eftir að ráða starfsmann á lager. 
Viðkomandi þarf að hafa góða öryggisvitund, skipulags hæfni  
og vera gæddur góðum samskiptahæfileikum.

 Starfssvið

» Tiltekt pantana

» Vöruafgreiðsla

» Móttaka vara

» Útkeyrsla

» Vörutalningar

» Annað tilfallandi

 Menntunar- og hæfniskröfur

» Góð almenn tölvukunnátta

» Góð íslensku- og enskukunnátta

» Nákvæmni

» Geta til að vinna undir álagi

» Hæfni í mannlegum samskiptum og 

jákvæðni

» Þjónustulund

» Gild ökuréttindi eru nauðsynleg

Nánari upplýsingar veitir Arthur 
Guðmundsson í síma 560 7000.

Áhugasamir, vinsamlegast fyllið út 
atvinnuumsókn á vef fyrirtækisins, 
www.riotinto.is.

Rio Tinto á Íslandi er þekkingarfyrirtæki sem rekur álverið ISAL í Straumsvík. Við bjóðum upp á margbreytileg 

störf og fjölbreytt verkefni þar sem hugvit, þekking og kunnátta starfsmanna gegna lykilhlutverki. Við leggjum 

áherslu á markvisst fræðslustarf, gott upplýsingaflæði og umhverfi sem hvetur til góðrar frammistöðu. 

Framtíð okkar byggist á framúrskarandi starfsfólki sem skapar öruggan og eftirsóttan vinnustað. Áhersla ISAL 

á öryggis-, umhverfis- og heilbrigðismál er forsenda framúrskarandi árangurs. Við leggjum okkur fram um að 

starfa í sátt við umhverfi og samfélag. Gildi ISAL eru ábyrgð, samvinna, heilindi og virðing.

Starfsmaður á lager
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Fjölskyldusvið Akureyrarbæjar óskar eftir að ráða sérfræðing 
á skrifstofu. 

Um er að ræða 100% starf og er æskilegur ráðningartími frá 
1. október 2018. 

Starfssvið er eftirfarandi:

  Umsjón með skjalavörslu sviðsins.
  Almenn skrifstofuverkefni s.s. bókhald og móttaka.
  Upplýsingagjöf og rafræn stjórnsýsla.
  Vinnur gerð verkferla og mati á þjónustu.
  Er staðgengill skrifstofustjóra.
  Sinnir ýmsum þróunarverkefnum.

Menntunar- og hæfniskröfur eru: 

 Háskólapróf sem nýtist í starfi. 
 Reynsla af almennum skrifstofustörfum þ.m.t. bókhaldi er 
nauðsynleg ásamt færni í öllum almennum tölvuforritum

 Reynsla af skjalavörslu er æskileg.
 Reynsla af rannsóknarverkefnum er kostur
 Þekking á Navision og SAP er kostur
 Mikill sveigjanleiki og framúrskarandi samskiptahæfni er 
nauðsynleg svo og hæfni til að vinna sjálfstætt

 Gerð er krafa um vammleysi, s.s. að vera með gott orðspor 
og að framkoma og athafnir á vinnustað og utan hans sam-
rýmist starfinu.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu 
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt. 

Umsóknarfrestur er til og með 22. júlí 2018

Sérfræðingur   

Aðstoð í eldhúsi

Velferðarráðuneytið leitar að einstaklingi í 75% starf 
í eldhúsi ráðuneytisins. Viðkomandi mun vinna náið 
með og aðstoða matráð sem hefur umsjón með eld-
húsinu. Í boði er krefjandi og skemmtilegt starf þar 
sem reynir á samvinnu og þjónustulund. Um er að 
����� ��	�
����������� ������� ���� �������������������� ��
þátttöku í öllum daglegum störfum í eldhúsinu, allt 
frá eldamennsku og þrifum á vinnusvæði til þess að 
ná markmiðum um góðan og hollan mat í heilbrigðu 
�������������	������������	����������������������

�������������������	���������	�������������������
sambærilegum störfum í eldhúsi. Einnig eru gerðar 
kröfur um að viðkomandi sé góður í mannlegum 
samskiptum, áreiðanlegur, samviskusamur og um-
�������	���������������������������

Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi fjármála-  
og efnahagsráðherra og Félags starfsmanna Stjórnar 
ráðsins. Nánari upplýsingar veitir Böðvar Héðins-
son, staðgengill skrifstofustjóra á skrifstofu rekstrar 
og innri þjónustu, netfang bodvar.hedinsson@vel.is.

Umsóknir ásamt upplýsingum um fyrri störf skulu 
berast velferðarráðuneytinu á netfangið: postur@
vel.is eða í Skógarhlíð 6, 105 Reykjavík eigi síðar en 
!!��"#�������$�������������������	��������������������
um miðjan ágúst. Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Velferðarráðuneytinu, 7. júlí 2018.
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SKRIFSTOFUSTARF
Hugverkaskrifstofa (vörumerki/einkaleyfi) á höfuðborgar-
svæðinu auglýsir hér með eftir ritara/aðstoðarmanneskju í 
fjölbreytt skrifstofustarf sem fyrst.
Vinnutími er frá kl 9:00 – 17:00 virka daga.

Gerðar eru kröfur um eftirfarandi:

 
merkt „skrifstofustarf“ í síðasta lagi 12. júlí 2018.

Lögmannfélag Íslands, auglýsir eftir 
starfsmanni í 50% stöðu. 

Starfið felst m.a. í umsjón með endurmenntunarmálum lög-
manna, bókasafni félagsins, viðhaldi upplýsinga á heimasíðu 
félagsins og öðrum samfélagsmiðlum, auk vinnu við útgáfu- 
og félagsmál. Leitað er að háskólamenntuðum einstaklingi 
með reynslu á sviði fræðslu-, upplýsinga-og félagsmála.  
Góð tölvuþekking skilyrði. 

Um er að ræða áhugavert starf fyrir metnaðarfullan og hug-
myndaríkan einstakling. Umsóknum ber að skila á skrifstofu 
Lögmannafélags Íslands að Álftamýri 9, fyrir kl. 16:00 miðvi-
kudaginn 18. júlí n.k.

Nánari upplýsingar veitir Ingimar Ingason, framkvæmdarstjóri 
LMFÍ, í síma 568 5620

Fuglar ehf. hugbúnaðarhús sérhæfir sig í hugbúnaðarlausnum 
fyrir íslensk fjármálafyrirtæki. Fyrstu verkefni okkar voru í tengsl- 
um við lífeyrissjóðskerfið Kríu. Í dag sér fyrirtækið um þróun og 
rekstur tengt lífeyrissjóðskerfum og sjóðfélagavefjum, auk ýmissa 
annarra hliðarverkefna. 

Fyrirtækið er í örum vexti og viljum við því ráða til okkar 
öflugan Full Stack forritara sem hefur menntun og reynslu í 
hugbúnaðargerð. Við hjá Fuglum ehf. leggjum mikla áherslu á 
nútímavædda hugbúnaðarþróun og höfum undanfarið verið að 
innleiða Agile verkferla og samfellda hugbúnaðarþróun  
(e. Continuous Development). Samhliða þróunarvinnu mun  
viðkomandi sinna áframhaldandi innleiðingu þessara verkferla 
þvert á teymi fyrirtækisins.

Hæfniskröfur:

 samskonar menntun (M.Sc. kostur).

 C# (.NET) en mikill kostur er ef viðkomandi hefur einnig reynslu 
af Delphi.

þarf að geta tileinkað sér JavaScript kóða hvort sem hann er 

er mikilvægt að viðkomandi hafi reynslu af skilgreiningar- 

þekkingu.

Reynsla af eftirfarandi er jafnframt kostur:

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

(matthias@fuglar.com) og skulu umsóknir berast í tölvupósti  
fyrir 23. júlí n.k. 

Öllum umsóknum verður svarað eftir að ákvörðun um ráðningu 
liggur fyrir.

Full Stack 
Developer

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
 Annast launavinnslu fyrir öll starfssvið sveitarfélagsins.
 Yfirumsjón með persónuverndarmálum.
 Tekur þátt í undirbúningi, gerð og eftirfylgni starfs-  

 og fjárhagsáætlana.
 Umsjón með framlagningu árshlutareikninga  

 og ársreikninga.
 Greiningarvinna og miðlun upplýsinga til kjörinna  

 fulltrúa og stjórnenda.
 Annast álagningu fasteignagjalda og hefur yfirumsjón 

 með innheimtumálum.
 Kynningar- og markaðsmál
 Almenn verkefni á skrifstofu sveitarfélagsins. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Menntun sem fellur að verkefnum og ábyrgðarsviði  

 skrifstofustjóra.
 Reynsla af launavinnslu, reikningshaldi og áætlanagerð.
 Reynsla og þekking á opinberri stjórnsýslu er æskileg.
 Góð samskipta- og leiðtogahæfni.
 Greiningarhæfni og færni í notkun upplýsingatækni.
 Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.

Starf skrifstofustjóra hjá Hvalfjarðarsveit er laust til umsóknar, starfshlutfall 100%. Skrifstofustjóri hefur umsjón með 
launa- og mannauðsmálum, persónuverndarmálum og innheimtu, tekur þátt í áætlanagerð og uppgjöri sveitarfélagsins 
og samhæfingu verkefna á sviði fjármála á skrifstofu Hvalfjarðarsveitar.  
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
Skipulags –og umhverfisfulltrúi hefur yfirumsjón með 
skipulags-, umhverfis- og náttúruverndarmálum  
sveitarfélagsins, þjónustar íbúa Hvalfjarðarsveitar á 
þeim málefnasviðum, er ráðgefandi fyrir sveitarstjórn, 
landbúnaðarnefnd og umhverfis,- skipulags- og náttúru-
verndarnefnd og vinnur skv. samþykktum þeirra. 

Eftirfarandi heyrir m.a. undir verkefna- og ábyrgðarsvið 
skipulags- og umhverfisfulltrúa Hvalfjarðarsveitar:
 Skipulagsgerð og útgáfa framkvæmdaleyfa. 
 Umsjón með fráveitumálum, umferðar- og  

 samgöngumálum.
 Umsjón með umhverfis- og hreinlætismálum  

 sveitarfélagsins.
 Umsjón með náttúruverndarmálum í sveitarfélaginu. 
 Umsjón með opnum svæðum, gróðursetningu  

 og uppgræðslu. 
 Umsjón með merkingu og kortlagningu útivistarsvæða  

 og gönguleiða í sveitarfélaginu.
 Umsjón verkefna er varða gróðurvernd, fjallskil,  

 búfjárgirðingar og refa- og minkaeyðingu.
 Gerð starfs- rekstrar-, og framkvæmdaáætlana fyrir þá  

 málaflokka sem undir hann heyra.

Skipulags- og umhverfisfulltrúi ber ábyrgð á meðferð og 
varðveislu gagna, úrvinnslu og upplýsingagjöf, stef-
numótun, þróun verklags og þjónustugæða.  Skipulags- 
og umhverfisfulltrúi er starfsmaður umhverfis,- skipu-
lags,- og náttúruverndarnefndar og landbúnaðarnefndar.

Almennt stjórnunarsvið:
Skipulags- og umhverfisfulltrúi starfar og stjórnar í sam-
ræmi við lög og reglugerðir sem gilda um landbúnaðarmál 
og skipulags- og umhverfismál sveitarfélaga. Einnig 
eftir lögum er varða opinbera þjónustu og stjórnsýslu, 
samkvæmt markmiðum sveitarstjórnar og í samræmi við 
fjárhagsáætlun Hvalfjarðarsveitar á hverjum tíma.

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Háskólamenntun og viðeigandi réttindi til að annast  

 skipulagsgerð skv. 7. gr. skipulagslaga nr. 123/2010  
 er skilyrði.
 Þekking og reynsla af skipulags- og umhverfismálum  

 er æskileg.
 Reynsla af störfum í opinberri stjórnsýslu er kostur.
 Reynsla af þátttöku í stefnumótandi áætlanagerð og  

 gerð rekstrar- og fjárhagsáætlana er æskileg.
 Reynsla af stjórnun, rekstri og þróunarstarfi er kostur.
 Færni í mannlegum samskiptum auk forystu- og  

 skipulagshæfileika.
 Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
 Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.

Kjör:
Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningum  
viðkomandi stéttarfélags  og Sambands íslenskra 
sveitarfélaga.

Laust er til umsóknar starf skipulags- og umhverfisfulltrúa Hvalfjarðarsveitar. Um er að ræða 100% starf innan 
stjórnsýslu sveitarfélagsins. Leitað er að metnaðarfullum aðila til að stýra fjölbreyttum verkefnum í skipulags- og 
umhverfismálum sveitarfélagsins. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur um störf skrifstofustjóra og skipulags- og umhverfisfulltrúa Hvalfjarðarsveitar er til og með  
19. júlí 2018.  
Umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 
Umsóknir skal senda á skrifstofu Hvalfjarðarsveitar, Innrimel 3, 301 Akranes eða á netfangið 
hvalfjardarsveit@hvalfjardarsveit.is 
Nánari upplýsingar um störfin veitir Linda Björk Pálsdóttir sveitarstjóri í síma 433-8500 og á netfanginu 
linda@hvalfjardarsveit.is

Hvalfjarðarsveit er öflugt sveitarfélag með um 660 íbúa. Náttúrufegurð er mikil og möguleikar til að njóta fjölbreyttrar útiveru eru óþrjótandi. 
Hvalfjarðarsveit er dreifbýlt sveitarfélag með litlum íbúakjörnum.  
Þar eru næg og fjölbreytt atvinnutækifæri, öflugur landbúnaður, vaxandi ferðaþjónusta og metnaðarfullt skólastarf.
Mikil uppbygging hefur átt sér stað á iðnaðarsvæðinu við Grundartanga með fjölmörgum iðnfyrirtækjum. 
Hvalfjarðarsveit er í nálægð við þéttbýli og í góðu samstarfi við nágrannasveitarfélög. Nánari upplýsingar má finna á www.hvalfjardarsveit.is

Hvalfjarðarsveit

 Skrifstofustjóri - Hvalfjarðarsveit

Skipulags- og umhverfisfulltrúi

Þarftu að ráða starfsmann?
Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
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ÓSKAST TIL LEIGU

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

VEGAGERÐIN - LEIGUHÚSNÆÐI
20796 – Ríkiskaup f.h. ríkissjóðs óska eftir að taka á 
leigu húsnæði á höfuðborgarsvæðinu fyrir skrifstofur og 
geymslur ásamt útisvæði fyrir Vegagerðina.  
Umsjónaraðili er Framkvæmdasýsla ríkisins. 

Miðað er við að húsnæðið verði tekið á langtímaleigu til  
20 ára, fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar. Gerð er krafa 
um staðsetningu norðan Krísuvíkurvegar, sunnan/vestan 
Úlfarsár og vestan vegamóta Hringvegar við Norðlingavað 
á höfuðborgarsvæðinu. Það skal vera gott aðgengi að 
húsnæðinu þ.m.t. fyrir hreyfihamlaða, hjólandi og gangandi 
og næg bílastæði. Húsnæðið skal vera í nálægð við helstu 
stofnbrautir og almenningssamgöngur. Húsrýmisþörf 
stofnunarinnar er áætluð alls 5.963 fermetrar. Húsrýmisþörf 
skrifstofuhúsnæðis er 3.541 fermetrar og geymsluþörf 
(þjónustu- og grófrými) er 2.428 fermetrar. Þá þarf að fylgja 
9.000 fermetra útisvæði. 

Heimilt er að bjóða fram staðsetningu á húsnæði, 
geymslum og útisvæði með eftirfarandi hætti: 

stað.

Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður  
að uppfylla verða aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa  
www.rikiskaup.is  þriðjudaginn, 10. júlí 2018.
Við mat á hagkvæmni tilboða verður m.a. tekið tillit til 
leiguverðs, stærð húss og skipulags þess út frá fyrirhugaðri 
starfsemi, öryggis, afhendingatíma, staðsetningu, aðkomu 
og bílastæðum.

Fyrirspurnir varðandi verkefni 20796 skulu sendar á net-
fangið utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef Ríkis- 
kaupa. Fyrirspurnarfrestur rennur út þriðjudaginn 21. ágúst 
en svarfrestur er til og með 24. ágúst 2018.
Leigutilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 
Reykjavík, eigi síðar en kl. 13:00 miðvikudaginn 29. ágúst 
2018.

Merkja skal tilboðin; 
nr. 20796 – Vegagerðin - Leiguhúsnæði. 

Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin 
lögum um opinber innkaup nr. 120/2016, sbr. a. lið 1. mgr.  
11. gr.

Gögn sem fylgja skulu tilboði þurfa m.a. að innihalda 
eftirfarandi upplýsingar:

fhendingartíma húsnæðis
 

ingar

hann leggi fram úttektarskýrslu, frá óháðum aðila, um 

skrifað er undir leigusamning.

á besta stað í miðbæ 
Hafnarfjarðar

Húsnæðið er kjörið fyrir 
verslanir eða þjónustufyrirtæki.

Hagstæð leiga

Nánari upplýsingar:
fjordur@fjordur.is 

eða Guðmundur í síma 615 0009

Húsnæði 
til leigu

Sjómannadagsráð leitar eftir áhugasömum samstarfsaðila 
um rekstur heilsueflandi þjónustu í nýrri þjónustumiðstöð við Sléttuveg, þar sem m.a. er gert 
ráð fyrir líkamsræktar- og sjúkraþjálfunaraðstöðu með áherslu á eldri kynslóðir. Um er að ræða 
u.þ.b. 400 m² til leigu í þjónustumiðstöð sem er hluti af uppbyggingu á nýju hjúkrunarheimili og 
leiguíbúðum fyrir aldraða. Gert er ráð fyrir að rekstur hefjist fyrri hluta  ársins 2020.

Nánari upplýsingar veitir Jón Grétar Magnússon verkefnastjóri 
í síma 866 6099, jon.magnusson@sjomannadagsrad.is

Heilsueflandi þjónusta - tækifæri

Sveitarfélagið Eyjafjarðarsveit varð til árið 1991 og fagnar því 30 ára afmæli á kjörtímabilinu. Íbúar eru um 1000 talsins og veitir sveitarfélagið þeim framsækna 

grunnþjónustu með rekstri grunnskóla, leikskóla, tónlistarskóla og íþróttamannvirkja í Hrafnagilshverfi og stendur að fjölbreyttu æskulýðs- og félagsstarfi. Sveitin 

er eitt öflugasta landbúnaðarhérað landsins, ferðaþjónusta er einnig ört vaxandi og miklar framkvæmdir um þessar mundir í íbúðabyggingum í sveitarfélaginu. 

SVEITARSTJÓRI EYJAFJARÐARSVEITAR 
Eyjafjarðarsveit auglýsir starf sveitarstjóra laust til umsóknar.

Starfssvið:
»   Rekstur sveitarfélagsins, ábyrgð og framkvæmd ákvarðana sveitarstjórnar
»   Umsjón með skipulagi og virkni stjórnsýslu og starfsmannamálum, m.a. 5-6 manna skrifstofu
»   Samstarf við sveitarstjórn, undirbúningur og upplýsingagjöf á fundum sveitarstjórnar
»   Samskipti við stjórnvöld, samstarfsaðila, stofnanir, samtök, fyrirtæki og íbúa
»   Stefnumarkandi vinna, mótun framtíðarsýnar og vinna að framfaramálum
»   Hagsmunagæsla fyrir sveitarfélagið og að koma fram fyrir hönd þess
»   Um starfssvið sveitarstjóra er að öðru leyti fjallað í 41. gr. samþykkta um stjórn Eyjafjarðarsveitar, 

sjá www.esveit.is

Menntunar- og hæfniskröfur:
»   Hæfni í mannlegum samskiptum
»   Reynsla af stjórnun og rekstri
»   Þekking á sveitarstjórnarmálum og stjórnsýslu æskileg
»   Leiðtogahæfni og hugmyndaauðgi

Umsóknarfrestur er til og með 29. júlí.

Frekari upplýsingar um starfið eru veittar á skrifstofu Eyjafjarðarsveitar í síma 463-0600 eða á 
póstfanginu sveitarstjori@esveit.is.

Umsóknir, ásamt ferilskrá og upplýsingum um meðmælendur,  
skulu sendar á póstfangið sveitarstjori@esveit.is

Eyjafjarðarsveit - Skólatröð 9, 601 Akureyri
www.esveit.is

ERTU Í LEIT AÐ 
DRAUMASTARFINU?

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is



ÚTBOÐ
DÆLUSTÖÐ AUSTURVEGI 67, SELFOSSI

Fyrir hönd Selfossveitna bs. er óskað eftir tilboðum í að 
byggja aðaldælustöð hitaveitu Selfossveitna á Selfossi.

Um er að ræða uppsteypt hús með einhalla þaki við núve-
randi hitaveitugeymi. Dælustöðin skiptist í dælusal, lág-
spennurými, dreifistöð á vegum HS Veitna, stjórnherbergi, 
rafstöðvarrými, snyrtingu og tengigang yfir í núverandi 
hús. Á efri hæð verður loftræsisamstæða.
Í dælusal verður gert ráð fyrir fjórum heitavatnsdælum 
með tilheyrandi búnaði. Í lofti verður 5,0 tonna brúkrani.
Utanhús verða lagðar DN 300-600 hitaveitulagnir sem 
tengjast núverandi stofnlögnum auk annarra tilheyrandi 
lagna sem og nauðsynlegs frágangs yfirborðs.

Nokkrar magntölur:
 - Jarðvinna:  2.000 m³
 - Mót:  1.550 m²
 - Járnbending:  40 tonn
 - Steypa:  300 m³
 - Klæðning utanhúss: 380 m²
 - Hitaveitulagnir utanhúss: 380 m

Dælustöð skal vera fullfrágengin og tilbúin til rekstrar 
15. nóv. 2019. Heildarverklok eru 15. júní 2020.

Útboðsgögn verða afhent rafrænt frá og með 11. júlí 2018. 
Senda skal ósk um gögn á tölvupóstfang  
verkis.selfoss@verkis.is með nafni fyrirtækis,  
heimilisfangi og síma.

Kynningarfundur verður haldinn á verkstað  
19. júlí kl. 13:00.

Tilboðum skal skila til Verkís hf., Austurvegi 10, 800  
Selfossi fyrir kl. 13:00, 8. ágúst 2018, en þá verða þau 
opnuð að viðstöddum fulltrúum verkkaupum og þeim 
bjóðendum sem þess óska.

ÚTBOÐ
Selfossveitur óska eftir tilboðum í spjaldloka:

„Selfossveitur – Tender no. 2018-01, 
Butterfly Valves“

Um er að ræða 14 flanstengda spjaldloka fyrir hitaveitu-
vatn.  Stærðir loka eru DN 300 – DN 600.

Útboðsgögn eru á ensku.
 
Útboðsgögn verða afhent rafrænt frá og með miðviku-
deginum 11. júlí nk. kl 10:00. Þau má nálgast með því að 
hafa samband í gegnum póstfangið 
verkis.selfoss@verkis.is

Tilboðin verða opnuð á skrifstofu Verkís hf., Austurvegi 10, 
Selfossi, miðvikudaginn 15. ágúst 2018 kl. 13:00. 

Heiðarholt, Svalbarðsstrandar 
hreppi – tillaga að aðalskipu-

lagsbreytingu og deiliskipulagi
Tillaga að breytingu á aðalskipulagi Svalbarðsstrandar- 
hrepps 2008-2020; Heiðarholt. 
Sveitarstjórn Svalbarðsstrandarhrepps auglýsir hér með  
tillögu að breytingu á aðalskipulagi Svalbarðsstrandar- 
hrepps 2008-2020 samkvæmt 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga  
nr. 123/2010. Breytingin felst í að íbúðarsvæði Íb 21 er 
skilgreint í landi Heiðarholts vestan þjóðvegar 1.  
Á íbúðarsvæðinu verða alls fimm íbúðarlóðir. Stærð 
skipulagssvæðisins er um 4,1 ha. Breytingartillagan verður 
til sýnis á sveitarskrifstofu Svalbarðsstrandarhrepps 
milli 9. júlí og 20. ágúst 2018 og hjá Skipulagsstofnun í 
Borgartúni 7b í Reykjavík. Tillagan er einnig aðgengileg 
á heimasíðu Svalbarðsstrandarhrepps, svalbardsstrond.
is. Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með 
gefinn kostur á að gera athugasemdir við breytingar-
tillöguna til mánudagsins 20. ágúst 2018. Athugasemdir 
skulu vera skriflegar og skulu berast á sveitarskrifstofu 
Svalbarðsstrandarhrepps, Ráðhúsinu Svalbarðseyri, 601 
Akureyri, eða í tölvupósti á postur@svalbardsstrond.is.

Tillaga að deiliskipulagi í landi Heiðarholts, Svalbarðs- 
strandarhrepps. 
Sveitarstjórn Svalbarðsstrandarhrepps samþykkti á fundi 
sínum þann 4. apríl 2018 að auglýsa tillögu að deiliskipu- 
lagi í landi Heiðarholts skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga 
nr. 123/2010. Skipulagið felur í sér heimild til byggingar 
þriggja íbúðarhúsa til viðbótar við tvö sem fyrir eru á 
skipulagssvæðinu. Tillagan liggur frammi á sveitar-
skrifstofu Svalbarðsstrandarhrepps milli 9. júlí og 20. 
ágúst 2018 og á heimasíðu Svalbarðsstrandarhrepps, 
svalbardsstrond.is. Athugasemdir eða ábendingar skulu 
vera skriflegar og berast sveitarfélaginu í síðasta lagi 
mánudaginn 20. ágúst 2018 annaðhvort á sveitarskrifstofu 
Svalbarðsstrandarhrepps, Ráðhúsinu Svalbarðseyri, 601 
Akureyri, eða á netfangið postur@svalbardsstrond.is.

F.h. Svalbarðsstrandarhrepps
Skipulags- og byggingarfulltrúi

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Ákvörðun um matsskyldu   

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að framkvæmdin 

Framleiðsluaukning á laxi um 4.500 tonn á 
vegum Arnarlax í Arnarfirði 

skuli háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000. 
Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni 7b, 
Reykjavík og á og á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðunina 
má kæra til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til 9. ágúst 
2018. 

ÚTBOÐ
Selfossveitur óska eftir tilboðum í dælur:

„Selfossveitur – Tender no. 2018-02, 
Centrifugal Pumps“

Um er að ræða 3 dælur fyrir hitaveituvatn.  Rennsli um 
hverja dælu er á bilinu 150-200 l/s, lyftihæð er 7 bar.

Útboðsgögn eru á ensku.

Útboðsgögn verða afhent rafrænt frá og með miðvikude-
ginum 11. júlí nk. kl 10:00. Þau má nálgast með því að hafa 
samband í gegnum póstfangið verkis.selfoss@verkis.is

Tilboðin verða opnuð á skrifstofu Verkís hf., Austurvegi 10, 
Selfossi, miðvikudaginn 15. ágúst 2018 kl. 14:00. 

Útboð
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Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum  
„VEV-2018-18 Dæluhús og jarðvinna“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu 
Orkuveitunnar frá Þriðjudeginum 10.07.2018 https://
www.or.is/utbod 

Tilboð verða opnuð hjá Veitum ohf., Bæjarhálsi 1, 110 
Reykjavík, fimmtudaginn 26.07.2018 kl. 11:00

VEV-2018-18 07.07.2018   

Veitur ohf., óska eftir  
tilboðum í útboðsverkefnið:

DÆLUHÚS OG JARÐVINNA

Útboð
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Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum  
„VEV-2018-15 Hveragerði aðveituæð “

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu 
Orkuveitunnar frá Þriðjudeginum 10.07.2018 https://
www.or.is/utbod 

Tilboð verða opnuð hjá Veitum ohf., Bæjarhálsi 1, 110 
Reykjavík, fimmtudaginn 26.07.2018 kl. 10:30

VEV-2018-15 07.07.2018   

Veitur ohf., óska eftir  
tilboðum í útboðsverkefnið:

HVERAGERÐI AÐVEITUÆÐ

Aðstoð á Tannlæknastofu

Óskum eftir að ráða aðstoð í 50% starf á Tannlæknastofu  
á höfuðborgarsvæðinu. Vinnutími er kl. 13-17. 

Á Tannlæknastofunni er rekin fjölbreytt starfsemi. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. ágúst n.k.

Vinsamlegast sendið umsóknir á hrannar@frettabladid.is 

Landsbankinn óskar e�ir tilboðum 
í eignir til verslunarrekstrar úr 
þrotabúi verslana Víðis.

Um er að ræða kæla, frysta, hillukerfi, 
afgreiðsluborð, kassakerfi o.fl.

Óskað er e�ir tilboðum í vörurnar, hvort 
sem er í heild eða að hluta. Áskilinn er 
réttur til að hafna öllum tilboðum.

Upplýsingar veita Sigurður Bjarnason  
hjá Sifka (894 2536/sifka@simnet.is) 
og Ragnar A. Sigurðsson (665 8914/ 
fullnustueignir@landsbankinn.is).

Landsbankinn  •  landsbankinn.is  •  410 4000

Eignir til 
verslunarrekstrar
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Halland, Svalbarðsstrandar- 
hreppi – tillaga að deiliskipulagi

Tillaga að deiliskipulagi í landi Halllands, 
Svalbarðsstrandarhreppi.
Sveitarstjórn Svalbarðsstrandarhrepps samþykkti á 
fundi sínum þann 24. ágúst 2016 að auglýsa tillögu að 
deiliskipulagi í landi Halllands skv. 1. mgr. 41. gr. skip-
ulagslaga nr. 123/2010. Skipulagið felur í sér heimild 
til byggingar sex íbúðarhúsa á svæði Íb 15 í gildandi 
aðalskipulagi sveitarfélagsins. Tillagan liggur frammi á 
sveitarskrifstofu Svalbarðsstrandarhrepps milli 9. júlí og 
20. ágúst 2018 og á heimasíðu Svalbarðsstrandarhrepps, 
svalbardsstrond.is. Athugasemdir eða ábendingar skulu 
vera skriflegar og berast sveitarfélaginu í síðasta lagi 
mánudaginn 20. ágúst 2018 annaðhvort á sveitarskrifstofu 
Svalbarðsstrandarhrepps, Ráðhúsinu Svalbarðseyri, 601 
Akureyri, eða á netfangið postur@svalbardsstrond.is.

F.h. Svalbarðsstrandarhrepps
Skipulags- og byggingarfulltrúi

Ofanflóðavarnargarðar á Patreksfirði 
Urðargata, Hólar og Mýrar

Mat á umhverfisáhrifum

Opið hús verður haldið þriðjudaginn 10. júlí, 
kl. 18.00-19.30, til að kynna mat á umhverfisáhrifum 
vegna fyrirhugaðra ofanflóðavarnargarða á Patreks-
firði, ofan við Urðargötu, Hóla og Mýrar. Kynntar 
verða niðurstöður frummatsskýrslu og fer kynningin 
fram í fundarsal bæjarstjórnar Vesturbyggðar að 
Aðalstræti 63.

Fyrirkomulag fundarins verður þannig að stutt erindi 
verður haldið um framkvæmdina og niðurstöður úr 
frummatsskýrslu auk þess sem sýnd verða 
veggspjöld með helstu niðurstöðum. 

Fulltrúar frá Framkvæmdasýslu ríkisins og 
Vesturbyggð ásamt sérfræðingum frá VSÓ Ráðgjöf 
verða á staðnum til að svara fyrirspurnum.

Úthlutun byggingalóða  
í Sveitarfélaginu Vogum

Sveitarfélagið Vogar auglýsir lóðir til úthlutunar fyrir íbúðabygg-
ingar. Um er að ræða s.k. miðsvæði, síðari áfanga. Í þessum 
áfanga verður úthlutað lóðum undir fjölbýlishús (2 hús með 6 
íbúðum hvert), parhús (5)  og einbýlishús (7). Lóðirnar verða til-
búnar til afhendingar í október 2018. Umsóknareyðublöð ásamt 
úthlutunarskilmálum og gjaldskrá er að finna á heimasíðu sveitar-
félagsins, www.vogar.is 

Umsóknarfrestur er til 1. september 2018, og skal umsóknum á 
þar til gerðum eyðublöðum, ásamt fylgigögnum skilað til skrifstofu 
sveitarfélagsins, hvort heldur er með rafrænum hætti (tölvupóstur, 
umsókn á heimasíðu) eða með því að póstsenda gögnin á Sveitar-
félagið Voga, Iðndal 2, 190 Vogar. Séu fleiri en ein umsókn um 
hverja lóð verður dregið úr gildum umsóknum. 

Skila skal greiðslumati með umsókn. 
Lágmarksupphæðir eru sem hér segir:
Einbýlishús: kr.40.280.000,- pr. lóð.
Parhús: kr.40.280.000,- pr. lóð.
Fjölbýlishús I og II:  kr.134.400.000,-

Vogar eru staðsettir nokkurn veginn mitt á milli höfuðborgarsvæðisins 
og Keflavíkurflugvallar. Í sveitarfélaginu búa nú um 1.280 íbúar. Megin 
áherslur atvinnulífsins eru á vettvangi matvælaframleiðslu og iðnaðar. 
Í Vogum er starfræktur heildstæður grunnskóli (1. – 10. bekkur), ásamt 
leikskóla. Sundlaug, íþróttahús og íþróttamannvirki eru einnig til staðar. 
Öflugt íþróttastarf er á vegum Ungmennafélagsins Þróttar, sveitar-
félagið starfrækir einnig félagsstarf fyrir unglinga og eldri borgara. 

Vogum, 4. júlí 2018,
Ásgeir Eiríksson

bæjarstjóriwww.hagvangur.is

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

ÍAV Marti
Búrfell sf.

Vinnubúðir með eldhúsi og mötuneyti til sölu
Vinnubúðir, staðsettar við Búrfellsvirkjun, eru til sölu. 

-132 herbergi öll með baðherbergi
- þrjár setustofur
- fullbúið eldhús með búri, kæliklefa og frystiklefa
- borðsalur fyrir um 80 manns
- þrjár gallageymslur
- þrjú þvottaherbergi
- Líkamsræktarherbergi og gufubaði.
- Auk tengiganga, undirstaðna og eldveggja.

Allt innbú og rúmfatnaður  í herbergjum, setustofum og  
eldhúsbúnaður fylgir. Vinnubúðirnar eru staðsettar við 
Búrfellsstöð Landsvirkjunar.

Hluti svefnherbergja er nú þegar tilbúin til afhendingar, en 
stefnt er að því að vinnubúðirnar verði að fullu til afhendingar 
í september í ár.

Allar upplýsingar veita Heiðar Jón Heiðarsson, sími 6934222. 
heidar@iav.is og Einar Már, sími 6178933, einar@iav.is.

Nánari upplýsingar og myndir er að finna á vef ÍAV - www.iav.is

ÍAV Marti Búrfell sf. | Höfðabakka 9 | 110 Reykjavík | s. 530 4200
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Uppspretta  
ánægjulegra  
viðskipta

LIND Fasteignasala

Hannes 
Steindórsson 
Lögg. fasteignasali

699 5008
  hannes@fastlind.is

Magnús Már 
Lúðvíksson 
Lögg. fasteignasali

699 2010
  magnus@fastlind.is

Sögufrægt steinsteypt skrifstofuhúsnæði, u.þ.b 510 fm sem stendur

sér á stórri lóð í botni Skógarhlíðar. Húsið er 2 hæðir og kjallari 
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á henni mörg bílastæði.

����*�������)����������������%�����)��$)�����*���$��������	���	�

breyta í íbúðir. Samþykktur er 1.280 fm byggingarréttur fyrir 
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besta stað í borginni, steinsnar frá 2 háskólum, leik- og barnaskóla.

Í sölu sögufrægt hús, 
Þóroddsstaðir í Skógarhlíð, 
í Reykjavík ásamt 
byggingarétt fyrir 18 íbúðir. 

VIÐ KYNNUM

Hlíðasmári 6    201 Kópavogur    www.FASTLIND.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR

Spennandi fasteignaverkefni 
í Skógarhlíðinni
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Garðsstaðir 39
112 Reykjavík
Einbílishús ásamt bílskúr

Stærð: 148,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999

Fasteignamat: 57.700.000

Verð: 77.900.000

RE/MAX Senter kynnir virkilega fallegt og  vel skipulagt einbýli á einni hæð ásamt bílskúr og góðra bílastæða
við  Garðsstaði  39  í  Grafarvogi.  Húsið  er  í  góðu  ástandi  og  nýsmíðaðir  timburpallar  á  tvo  vegu  ásamt
skjólveggjum í garði sem er allur hinn snyrtilegasti og viðhaldslítill. Hellulagður að framan ásamt blómabeðum.
Í húsinu eru þrjú svefnherbergi  og er útgengi út  í  garð frá hjónaherbergi.  Baðherbergi  er rúmgott  bæði með
sturtu  og  baðkari  ásamt  upphengdu  salerni.  Eldús  með  viðarinnréttingu  ásamt  tvöfaldum  ísskáp.  Björt
stofa/borðstofa með útgengi út á verönd. Þvottahús/geymsla með útgengi út á verönd. Einnig er innangengt
frá  þvottahúsi  í  bílskúr.  Góð  staðsetning,  stutt  í  stofnbraut  og  í  göngufæri  á  gólfvöllinn  við  Korpúlfsstaði.
Verslanir og önnur þjónusta í nágrenninu ásamt Kelduskóla og leikskólanum Bakkaberg.
Allar  upplýsingar  um  eignina  veitir  Kristín  Ósk  í  síma  822-6800  eða  kor@remax.is

Senter

Kristín Ósk
Lögg. fasteignasali

kor@remax.is

Bókið skoðun í síma 8226800

8226800

Krummahólar 4
111 Reykjavík
4ja herb íbúð á fyrstu hæð

Stærð: 110,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1975

Fasteignamat: 33.900.000

Verð: 35.900.000

Vel  skipulögð  fjögurra  herbergja  í  búð  í  lyftuhúsi  á  fyrstu  hæð  í  barnvænu  hverfi.  Forstofa  með  flísum  og
fataskáp. Eldhús með eldri innréttingu og borðkrók við glugga. Stofa og borðstofa eru saman í einu rými og er
útgengt  út  á  góðar  yfirbyggðar  svalir.  Fallegt  útsýni  yfir  Bláfjöll.  Parket  á  gólfi.  Hjónaherbergi  rúmgott  með
fataskápum og dúk á gólfi. Barnaherbergi eru tvö bæði með fataskápum og dúk á gólfum. Baðherbergi er með
eldri innréttingu og baðkari. Flísalagðir veggir, gluggi og dúkur á gólfi. Þvottahús er á hæðinni hver með sýna
vél.  Geymsla  í  kjallara  í  sameign  er  5,3  fm.  Hjóla  og  vagnageymsla  ásamt  fundarherbergi  í  sameign.
Bílskúrréttur  fylgir  eigninni  merktur  B13.  Íbúð  sem  er  á  fyrstu  hæð  er  eign  hússins  og  renna  leigutekjur  í
rekstur húsfélagssins.
Upplýsingar um eignina veitir Kristín Ósk í síma 822 6800 eða kor@remax.is

Senter

Kristín Ósk
Lögg. fasteignasali

kor@remax.is

Bókið skoðun í síma 822 6800

8226800

Hofteigur 32
105 Reykjavík
4 ja berbergja með bílskúr

Stærð: 127,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1947

Fasteignamat: 44.550

Verð: 54.900.000

Falleg  fjöggura  herbergja  íbúð  ásamt  bílskúr  í  vinsælu  hverfi  í  Þríbýlishúsi.  í  dag  er  íbúðin  með  tveimur
svefnherbergjum en auðvelt að bæta því þriðja við. Stór stofa og borðstofa. Útgengt er út á stórar flísalagðar
garðsvalir sem eru ofaná bílskúr.
Ýmsar endurbætur hafa átt  sér stað undanfarin á.  Skipft  hefur verið út  gluggum og gleri  þar sem það hefur
verið  þörf  á.  Nýjar  lagnir  settar  í  húsið  og  baðherbergi  endurnýjað  2015.  Gólfefni  einnig  endurnýjuð  2014.
Granit  borðplötur  á  eldhús og eldhúsborð.  Einnig  er  búið  að skipta  út  gluggakistum í  hvítt  granit.  Bílskúr  er
flísalagður  og  er  búið  að  innrétta  í  honum  studioíbúð  með  eldhúsi,  baðherbergi  og  sameiginlegu  svefn  og
stofurými. Útgengt út í garð. í dag er hann í útleigu. Dren og skolp hefur einnig verið endurnýjað. Góð eign þar
sem er sturr í miðbær og alla þjónustu, verslanir og
skóla  og  leikskóla.  Allar  upplýsingar  veitir  Kristín  Ósk  í  síma  822  6800  eða  kor@remax.is

Senter

Kristín Ósk
Lögg. fasteignasali

kor@remax.is

Opið
Hús

Miðvikudag 11 Júlí Kl. 18.00-18.30

8226800

Logafold 149
112 Reykjavík
5 Svefnherbergja parhús

Stærð: 248,1 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1988

Fasteignamat: 72.450.000

Verð: 82.900.000

Virkiega fallegt og vel skipulagt parhús með tvöföldum bílskúr á friðsælum stað innst í botnlanga í  Grafarvogi.
Húsið  er  staðsteypt  og  klætt  með  timbri.  þrjár  stofur,  fimm  svefnherbergi,  tvö  baðherbergi.  Þvottahúsi,
geymslu og háalofti. Tvöfaldur bílsúr og á þaki bílskúr eru stórar garðsvalir með fallegu útsýni og heitum potti.
Eldhús með vandaðari innrétting og eldunareyju með gaseldavél. Granitborðplötur og borðkrókur. Innbyggður
ískápur og uppvottavél. Þvottahús er inn af eldhús og útgengi út á hellulagða verönd. Borðstofa og stofa er
björt og samliggjandi sólskála með stórum gluggum. Parket á stofu en nátturuflísar á sólstofu.
Herbergi  mjög  rúmgott  með  fataskáp  og  gluggum  á  tveimur  hliðum.  Barnaherbergi  minna  með  fataskáp.
Baðherbergi er flísalagt og með innréttingu og stórum flísalögðum sturtuklefa, veggsalerni. Tvöfaldur bílskúr.
Sjónvarpsstofa  rúmgóð og útgengi  út  á  garðsvalir  með heitum potti  og  viðhaldslitlu  pallaefni.  Hjónaherbergi
stórt ásamt vinnurými. Tvö önnur herbergi bæði rúmgóð og með pataskápum . Baðherbergi á efri hæð tilbúið
til innréttinga.

Senter

Kristín Ósk
Lögg. fasteignasali

kor@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 9 júní Kl.18.00-18.30

8226800



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

Senter

Nánari upplýsingar um íbúðirnar: www.vefarastraeti.is

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 fjöl- býlishús 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 grunnskóla 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 ein- 
staklega fallegt, þar sem sér vel yfir Álafosskvosina til austurs, suðurs og vesturs.      

Opið hús 13:00 - 13:30, sunnudaginn 8. júlí

Verð frá 49.900.000 kr. - 51.900.000 kr.  Aðeins þrjár íbúðir eftir.

Nýjar og fullbúnar íbúðir við Skyggnisbraut 4 í Úlfarsársdal. Íbúðirnar eru 3-5 herbergja. 
tilbúnar til afhendingar. Með hverri íbúð fylgir stæði í lokaðri bílgeymslu. Heildareignin er 
5 hæðir og eru íbúðirnar mismunandi á hverri hæð. Íbúðirnar eru fullbúnar með parketi á 
gólfum og gardínum í gluggum. Stofurnar er opnar með eldhúsi. Úr stofunum er gengið 
út á svalir/garð. 

Eldhúsin eru með góðu borð og skápaplássi, eldavél, ofn og háf. Flísar á milli innréttinga.  
Baðherbergin eru með flísum á gólfi og hluta til á veggjum, upphengdu salerni, góðri inn- 
réttingu og sturtu. Í svefnherbergjum eru fataskápar. Þvottahús með flísum á gólfum er 
innan hverra íbúðar. Að utan er húsið steinað og garðurinn að mestu frágenginn. 

Opið hús 16:00 - 16:30, sunnudaginn 7. júlí

Friggjarbrunnur 53

Skyggnisbraut 4 og 6

Vefarastræti 32-38

Blikanes 21

Opið hús 16:30 - 17:00, sunnudaginn 7. júlí

Fullbúnar íbúðir í lyftuhúsi við Friggjarbrunn 53 í Úlfarsárdal. Íbúðirnar eru allar fullbúnar þriggja til fjögurra herbergja.  Eldhús með heimilistækjum frá AEG og innréttingar frá 
HTH. Gott skápa og borðpláss. Baðherbergi eru flíslögð á gólfi og að hluta til á veggjum og einnig með innréttingu frá HTH, veggsalerni og góðri sturtu. Sér flisalagt 
þvottahús er í öllum íbúðum. Tvö til þrjú svefnherbergi sem eru öll rúmgóð og með fataskápum. Út frá stofu er ýmist svalir eða verönd. Harðparket á gólfi frá Húsasmiðjunni. 
Öllum íbúðum fylgir stæði í bílastæðahúsi. Húsið er steinað að utan.  Virkilega fallegar íbúðir á vinsælum stað og fallegur útsýni í hverfi sem á er í hraðri uppbyggingu.

Húsið er eitt af meistaraverkum Manfreð Vilhjálmssonar sem er einn af þeim íslensku arkitektum sem hvað mestrar 
virðingar nýtur fyrir verk sín. Blikanes 21 var hannað 1967 fyrir Odd Thorarensen og hefur sterk einkenni þessa 
magnaða arkitekts sem hefur alla tíð sett markið hátt í listrænu tilliti. Húsið er steinsteypt með grófu rákuðum 
útveggjum, flötu þaki og telur 467,5 fm skv fmr.

Allar frekari upplýsingar um eignina veita: Guðmundur Hallgrímsson Löggiltur fasteignasali í síma 898-5115 / 
Gudmundur@remax.is  Gunnar Sverrir Löggiltur fasteignasali í síma 862-2001 / gunnar@remax.is



Með þér alla leið

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ragnheiður Pétursdóttir
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur 
fasteignasali

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120

Fallegt 66 fm hús með stórum palli  
5000 fm leigulóð í eigu Sjómannadagsráð 
Lokað svæði með sundlaug 
Heitur pottur á palli - Þrjú svefnherbergi 

24,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Efstasund 5 Hraunborgum

s. 695 5520

801 Grímsnes

Fallegt 53 fm sumarhús í Reykjaskógi 
Heitt vatn og rafmagn 
Innbú fylgir með 
Tvö svefnherbergi 

15,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Reykjavegur

s. 695 5520

801 Biskupstungur

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð  
með sér garði 
Skráð stærð er 123,9 fm  
íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu 
Þjónustumiðstöð DAS í næsta húsi, þangað er  
hægt að sækja ýmsa þjónustu og félagslíf

57,5 millj.Verð :

Svan G. Guðlaugsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Boðaþing 10

s. 697 9300

203 Kópavogur

Fallegt einbýli á einni hæð 223 fm að stærð 
með tvöföldum bílskúr 
Fallegur garður og viðarverönd með heitum 
potti 3 svefnherb., þar af hjónaherbergi  
með sérbaðherbergi 
Stórt eldhús, björt stofa, góð lofthæð 
Frábær staðsetning í Vogunum

69,0 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hvammsgata

s. 695 5520

190 Vogar

Nánast ný 130,3 fm 3-4ra herbergja íbúð 
með útsýni 
Til viðbótar við stærð eru tvennar lokaðar 
svalir samtals 35,5 fm 
Bílastæði í bílageymslu - vönduð gólfefni

72,5 millj.Verð :

Svan G. Guðlaugsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Grandavegur 42b

s. 697 9300

107 Reykjavík

Glæsilegt heilsárshús á skógi vöxnu landi
Einstaklega vel byggt og öll umgjörð til 
fyrirmyndar. Stór og mikill viðarverönd 
á nokkrum pöllum. Heitur pottur með 
skjólgirðingu. Skjólsælt land stutt frá 
Laugarvatni. Tvö svefnh. ásamt svefnlofti

29,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Efsti Dalur

s. 695 5520

801 Laugardalur

Fallegt land alls 2 hektarar að stærð  
Á landinu er 192 fm einbýlishús 113 fm 
vélageymsla ásamt gróðurhúsi 
Mikil trjárækt á landinu 
Friðsæl staðsetning austan við Stokkseyri

65,0 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Árlundur Flóahreppi

s. 695 5520

801 Flóahreppur

fyrir 55 ára og eldri

Glæsilegar íbúðir í hjarta Reykjavíkur. 
Tilbúið til afhendingar 2019

Íbúðarbygging með verslun og  
þjónustu á jarðhæð.

44 íbúðir eftir af 90
Stærðir 60 fm uppí 220 fm.

Verð frá 43,9 millj. 

Höfðatorg
Bríetartún 9 - 11       

105 Reykjavík

Bókaðu skoðun  5697000
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Spennandi tækifæri
 á Hellu og Hvolsvelli

Hvolsvegur  “Gallerý Pizza”
860 Hvolsvöllur

Lyngás
851 Hella

Þrúðvangur 
850 Hella

Vinsæll og rótgróinn veitingastaður á Hvolsvelli
Reksturinn gengur vel og er hann tæplega 30 ára
Um er að ræða sölu á rekstri með tækjum og tólum
Einnig hægt að kaupa rekstur með húseignum
214 fm atvinnuhúsnæði og 104 fm einbýlishús
Lóðin er stór með mikla möguleika

Einbýlishús, iðnaðarhús og lóð
Staðsett við þjóðveg 1, skammt frá Hellu
Einbýlishúsið er 141 fm, góð alrými og 3-4 herb
Iðnaðarhúsnæðið er 143 fm
Lóðin er eignarlóð 5100 fm við þjóðveg 1
Áhugavert tækifæri

Iðnaðarhúsnæði á tveimur fastanúmerum
Alls skráð um 530 fm auk innréttaðs millilofts
Fjórar góðar innkeyrsludyr eitt með smurgryfju
5 herbergi innréttuð og sameiginlegt eldhúsrými
Skipti á íbúð skoðuð

42,0 millj.

Tilboð óskast

53,0 millj.

Verð :

Verð :

Góðir tekjumöguleikar

Liggur að þjóðvegi 1

Nánari upplýsingar veita: 

Atli S. Sigvarðsson lögg. fasteignasali
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

42 fm sumarhús á 2800 fm leigulóð 
Rafmagn og heitt vatn við lóðamörk 
Tvö svefnherbergi ásamt svefnlofti 
Húsið hefur sigið

Tilboð óskast 

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Indriðastaðir

s. 695 5520

311 Skorradalur

42 fm sumarhús ofarlega í landinu 
Tvö svefnherbergi - Fallegt útsýni 
Stofa og eldhús í opnu rými 
Flestir gluggar nýlega endurnýjaðir 

Upp í taka á húsbíl kemur til greina

13,4 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Eyrarskógur

s. 695 5520

301 Hvalfjörður

Falleg 3-4 herbergja íbúð á þriðju hæð í 
lyftuhúsi við 17 júnítorg í Garðabæ 
Stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni 
Stutt í alla helstu þjónustu 
Möguleiki á að bæta einu svefnherbergi við 
á kostnað sjónvarpshols

69,0 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

17 júnítorg 3

s. 778 7272

210 Garðabær

Glæsilegt einbýli 320 m 
Aukaíbúð
Laust strax  
Frábært útsýni

132,5 millj.Verð :

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Breiðavík 89

s. 897 0634

112 Reykjavík

Falleg 76 m 
3ja herbergja íbúð 2. hæð  
Frábær staðsetning

41,9 millj.Verð :

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Baldursgata

s. 897 0634

101 Reykjavík

148,5 fm Íbúð á jarðhæð með palli
Heitur pottur
Glæsileg íbúð
Stæði í bílageymslu

85,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skógarvegur 12

s. 775 1515

103 Reykjavík

Rúmgott 296,3 fm einbýlishús á vinsælum 
stað við Stigahlíð 52 í Reykjavík 
Eignin skiptist í tvöfaldan bílskúr, anddyri, 
eldhús, stofur, skrifstofu, 4 svefnherbergi,  
2 baðherbergi, sólstofu og glæsilegan garð

158,0 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Stigahlíð 52

s. 775 1515

105 Reykjavík

Björt og mikið endurnýjuð 115 fm eign sem 
skiptist í 83 fm efstu hæð með sjárvarútsýni 
ásamt 32 fm bílskúr
Tvö svefnherbergi
Nýleg eldhúsinnrétting

52,5 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  s. 775 1515 

Nánari 
upplýsingar:

Sörlaskjól 107 Reykjavík

Vatnstígur 128 fm íbúð 
Glæsilegar innréttingar 
Tvö baðherbergi 
Stæði í bílakjallara 
Laus strax 

77,0 millj.Verð :

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vatnsstígur 14

s. 897 0634

101 Reykjavík

Falleg 4ra herbergja útsýnisíbúð  
á tveimur hæðum  
Stórar stofur og hátt til lofts  
Svalir í suð-vestur

Tilboð óskast 

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Bræðraborgarstígur

s. 897 0634

101 Reykjavík

Páll Þórólfsson  löggiltur fasteignasali  s. 893 9929 



Nánari upplýsingar gefur Ólafur Steinarsson  
á netfanginu olafur@vidskiptahusid.is

Viðskiptatækifæri

-

-

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

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

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

Hafðu samband við okkur og sjáðu 

hvað við getum gert fyrir þig. 

ERTU Í LEIT AÐ DRAUMASTARFINU?    

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is

Skildinganes 44
VÖNDUÐ EIGN Á SJÁVARLÓÐ
Stórglæsilegt 457 fm einbýlishús á sjávarlóð á tveimur hæðum við Skildinganes 44 
í Skerjafirði. Einstak útsýni er úr húsinu, m.a. sjávar- og fjallasýn. Húsið sem var 
byggt árið 2009 er teiknað af Sigurði Hallgrímssyni arkitekt. Innanhússarkitekt er 
Guðbjörg Magnúsdóttir. Allar innréttingar í húsinu eru vandaðar og sérsmíðaðar 
af Hegg smíðaverkstæði. Mjög mikil lofthæð er á efri hæð hússins eða allt að 
3,3 m. Tveir arnar, annars vegar milli stofu og borðstofu og hins vegar í eldhúsi. 
Stórar svalir eru útaf stofu meðfram húsinu. Húsið skiptist m.a. í mjög stóra stofu, 
borðstofu, eldhús með sjónvarpskrók, fjögur herbergi, fjölskylduherbergi með 
skrifstofu innaf, tvö baðherbergi, snyrtingu, fataherbergi, þvottahús, geymslur og 
forstofu. Íbúðarrými er skráð 408,9 fm en auk þess er 47,8 fm tvöfaldur bílskúr með 
mikilli lofthæð. Mjög fallegur gróinn garður. Hellulögð verönd með heitum potti og 
útisturtu. Einnig er viðarpallur útaf hjónaherbergi. Húsið stendur á 825 fm eignarlóð.

STÓRGLÆSILEGT EINBÝLISHÚS MEÐ EINSTÖKU ÚTSÝNI

Magnea S. Sverrisdóttir, 
löggiltur fasteignasali 
magnea@eignamidlun.is / 861 8511

Sverrir Kristinsson, 
löggiltur fasteignasali 
sverrir@eignamidlun.is / 861 8514

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA

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