
• Regluvörður
• Persónuverndarfulltrúi
• Ritari stjórnar og framkvæmdastjórnar
• Aðstoð við samningagerð
• Ráðgjöf og faglegur stuðningur við lykilstjórnendur
•	 Yfirsýn	og	utanumhald	samninga	samstæðunnar
• Önnur tilfallandi verkefni 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði
•	 Minnst	5	ára	reynsla	af	sambærilegu	starfi	
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku  

og ensku
• Góð færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, kraftur og góð þjónustulund
•	 Yfirsýn	og	geta	til	að	vinna	undir	álagi	

Festi er móðurfélag N1, Krónunnar, ELKO, Festi fasteigna og Bakkans 
vöruhótels.	Hjá	Festi	starfar	öflugur	hópur	fagfólks	á	ýmsum	sviðum	
sem	þjónustar	dótturfélögin	í	rekstri	og	framþróun.
 
Á	fjármálasviði	starfa	um	30	manns	fyrir	öll	félög	samstæðunnar.		

Umsóknarfrestur er til 26. október 2022.		
Sótt	er	um	á	festi.is/cc/atvinna

Nánari	upplýsingar	veitir	Magnús	Kr.	Ingason,	framkvæmdastjóri	
fjármálasviðs,	mki@festi.is.

Lögfræðingur
Festi,	eitt	stærsta	fyrirtæki	landsins,	auglýsir	eftir	lögfræðingi	til	starfa.	Leitað	er	að	framúrskarandi	
einstaklingi með metnað, drifkraft og sjálfstæði í vinnubrögðum, víðtæka reynslu af lögfræðistörfum  
og	brennandi	áhuga	á	verslun	og	þjónustu.	Um	nýtt	starf	er	að	ræða	sem	heyrir	undir	fjármálasvið	
Festi.	Festi	leggur	áherslu	á	að	skapa	spennandi	og	líflegt	vinnuumhverfi	þar	sem	hæfileikar	
einstaklingsins	fá	að	njóta	sín.	

 Helstu verkefni

Múlaþing
Sími 4 700 700
mulathing@mulathing.is
mulathing.is

Sveitarfélagið Múlaþing leitar að byggingafulltrúa og skipulagsfulltrúa á umhverfis- og framkvæmdasvið. 
Leitað er að metnaðarfullum aðilum sem vilja vinna á líflegum og skemmtilegum vinnustað við krefjandi og 
fjölbreytt verkefni. Á umhverfis- og framkvæmdasviði Múlaþings starfar öflugur hópur fólks sem samanstendur af 
vel menntuðum og kraftmiklum einstaklingum. 
Um 100% framtíðarstörf er að ræða og er næsti yfirmaður framkvæmda-og umhverfismálastjóri. Val er um fasta 
starfsstöð á einni af fjórum skrifstofum Múlaþings; Egilsstöðum, Borgarfirði eystri, Djúpavogi eða Seyðisfirði.
Nánari upplýsingar og hægt að sækja um störfin má finna á heimasíðu Múlaþings www.mulathing.is 
undir flipanum „störf í boði“ eða á starfasíðu Múlaþings hjá Alfreð https://mulathing.alfred.is/
Umsóknarfrestur til 30. október nk.

Aðrar upplýsingar veitir Hugrún Hjálmarsdóttir framkvæmda-og umhverfismálastjóri Múlaþings í síma 4700 700 
eða á netfanginu hugrun.hjalmarsdottir@mulathing.is 

Umsækjendum er bent á að kynna sér fræðslubréf um vinnslu Múlaþings 
á persónuupplýsingum starfsumsækjenda, sem finna má á heimasíðu 
sveitarfélagsins www.mulathing.is

Spennandi tækifæri fyrir rétta aðila á umhverfis-
og framkvæmdasviði Múlaþings

Mest lesna atvinnublað Íslands*

Atvinnublaðið
Sölufulltrúar: Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 550 5625, Arna Rut Kristinsdóttir, arnarut@frettabladid.is 550 5621

*Neyslukönnun Gallups 2018, allt land, 18-80 ára



 

Sviðsstjóri fræðslu- og 
menningarsviðs

Garðabær auglýsir laust til umsóknar starf sviðsstjóra fræðslu- og menningarsviðs. Leitað er að  
framsæknum leiðtoga með skýra sýn sem jafnframt er drífandi, skapandi og öflugur. Viðkomandi verður 
hluti af stjórnendateymi sem leiðir uppbyggingu samfélagsins í Garðabæ og metnaðarfulla þjónustu.

Fræðslu- og menningarsvið hefur yfirumsjón með málefnum leik- og grunnskóla, menningarmálum, íþrótta- 
og tómstundamálum og forvarnarmálum. Undir sviðið heyra skólar bæjarins, menningarstofnanir og 
íþróttamiðstöðvar. 

Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og  
Helga Birna Jónsdóttir (helga@intellecta.is) í síma 511 1225.

Umsóknarfrestur er til og með 31. október 2022. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja 
ferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur um hæfni viðkomandi 
til að sinna starfi sviðsstjóra. Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni. Áhugasamir einstaklingar, án tillits 
til kyns, eru hvattir til að sækja um.

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, meistaragráða  
er æskileg

• Reynsla af rekstri, stefnumótun og stjórnun 
• Reynsla af opinberri stjórnsýslu 
• Þekking á málaflokkum sviðsins er kostur
• Góð greiningarhæfni og rökhugsun
• Framúrskarandi samskipta- og skipulagshæfni
• Forystuhæfni og færni til að leiða samvinnu 

mismunandi hópa
• Framsýni, frumkvæði og metnaður í starfi
• Þjónustulund, áræðni og drifkraftur
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti 

• Dagleg stjórnun sviðsins og ábyrgð á þeim 
málaflokkum sem undir það heyra

• Ábyrgð á fjármálum og áætlanagerð sviðsins 
• Stefnumótun í fræðslu- og menningarmálum 
• Frumkvæði í þróun og innleiðingu nýjunga 
• Samstarf við yfirstjórn bæjarins, starfsmenn og aðra 

aðila sem tengjast málaflokkum sviðsins

Menntunar- og hæfniskröfur:Helstu verkefni og ábyrgð:

Í Garðabæ er unnið eftir markvissri menntastefnu sem nær til allra skóla bæjarins. Áhersla er lögð á 
sjálfstæði skóla, fjölbreytni og valfrelsi nemenda sem felst m.a. í því að nemendur og foreldrar þeirra 
hafa fullt frelsi um val á skóla. 

Í menningarstefnu Garðabæjar er m.a. lögð áhersla á að marka Garðabæ sérstöðu sem hönnunarbær 
og á menningu og listsköpun meðal barna og ungmenna. 

Garðabær er heilsueflandi samfélag. Áhersla er lögð á að hvetja börn og ungmenni til þátttöku í 
íþrótta- og frístundastarfi og sveitarfélagið leggur áherslu á framsækið samstarf við frjáls félög og 
öflugar forvarnir. Góð aðstaða er til iðkunar íþrótta, líkams- og heilsuræktar í Garðabæ.

RÁÐNINGARRÁÐGJÖF RANNSÓKNIR

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.



Hjúkrunarforstjóri
Hjúkrunarheimilið Kirkjuhvoll er vel 
rekið og glæsilegt hjúkrunar- og 
dvalarheimili í eigu Rangárþings 
eystra, staðsett á Hvolsvelli. 
Þar eru 29 hjúkrunarrými, tvö 
hvíldarrými, eitt dvalarrými og tvö 
dagdvalarrými.
Ný og vel búin hjúkrunarálma var 
tekin í notkun árið 2018. Í henni 
eru 12 herbergi, stór matsalur og 
góð aðstaða fyrir starfsmenn. 
Allir íbúar eru í einbýli, ýmist á 
herbergjum eða í litlum íbúðum.

Nánari upplýsingar um Kirkjuhvol 
má finna á: www.hvolsvollur.is. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Hjúkrunarheimilið Kirkjuhvoll á Hvolsvelli óskar eftir að ráða hjúkrunarforstjóra heimilisins. 
Um framtíðarstarf er að ræða.

Nánari upplýsingar veita Helga Birna Jónsdóttir (helga@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is)  
í síma 511 1225.

• Stjórnun og ábyrgð á daglegum rekstri og 
mannauðsmálum Kirkjuhvols

• Fagleg forysta og ábyrgð á hjúkrunarþjónustu 
heimilisins 

• Umsjón með stefnumótun, framfylgd stefnu og 
markmiðasetningu

• Umsjón með áætlanagerð og gæðamálum
• Samskipti við hagsmunaaðila heimilisins
• Umsjón með kennslu, fræðslu og starfsþjálfun 

starfsfólks

Helstu verkefni og ábyrgð:

Umsóknarfrestur er til og með 31. október. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er 
grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um starfið. Laun eru samkvæmt 
kjarasamningi Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og Sambands íslenskra sveitarfélaga.

• Menntun á sviði hjúkrunarfræði og réttindi til að starfa 
sem hjúkrunarfræðingur

• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi er kostur
• Þekking og reynsla af stjórnun og rekstri á sviði 

öldrunarmála er æskileg
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og 

geta til að skapa góða liðsheild
• Leiðtogahæfni, metnaður, framsýni og lausnarmiðað 

hugarfar
• Frumkvæði, skipulagshæfni og jákvæðni 
• Gott vald á íslensku í ræðu og riti

Brennur þú fyrir réttindum 
langveikra barna?

Umhyggja er félag sem vinnur að 
bættum hag langveikra barna og 
veitir fölskyldum þeirra margvíslegan 
stuðning.

Starfsfólk Umhyggju er 4 talsins 
og sinnir fjölbreyttum verkefnum í 
sveigjanlegu og góðu starfsumhverfi. 
Styrkur Umhyggju endurómar í 
samstarfi foreldra og fagfólks, þar 
sem starfsemin eflist með hverju 
árinu og verkefnum fjölgar.

Nánari upplýsingar má finna á 
www.umhyggja.is. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Umhyggja – félag langveikra barna leitar að drífandi liðsfélaga í stöðu sérfræðings á skrifstofu 
félagsins sem brennur fyrir réttindum langveikra barna. Viðkomandi mun sinna mjög fjölbreyttum 
verkefnum og fær tækifæri til að móta starfið og áherslur þess. 

Nánari upplýsingar veita Helga Birna Jónsdóttir (helga@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is)  
í síma 511 1225.

• Samskipti og samvinna við félagsmenn, aðildarfélög, 
styrktaraðila og aðra hagsmunaaðila félagsins

• Ráðgjöf til foreldra langveikra barna 
• Almenn réttindabarátta og athyglisvakning á málstað 

langveikra barna
• Yfirferð og umsagnir frumvarpa auk annarra verkefna í 

tengslum við réttindamál langveikra barna
• Þátttaka í markaðs- og útgáfumálum fyrir 

samfélagsmiðla og vefsíðu
• Fjölbreytt verkefni á skrifstofu, s.s. símsvörun, svörun 

fyrirspurna, umsjón með orlofshúsum, skipulagning 
námskeiða o.fl.

Helstu verkefni og ábyrgð:

Umsóknarfrestur er til og með 31. október. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein 
fyrir hæfni viðkomandi sem nýtist í starfi. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað að ráðningu lokinni. 

• Menntun sem nýtist í starfi, s.s. í félagsráðgjöf eða 
lögfræði

• Reynsla af sambærilegu starfi og verkefnum er kostur
• Áhugi og þekking á málaflokknum, umhverfi hans og 

réttindabaráttu er æskileg
• Framúrskarandi samskipta- og samstarfshæfni og 

þjónustulund
• Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð
• Drifkraftur, sveigjanleiki og jákvæðni
• Góð almenn tölvukunnátta
• Mjög gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti
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Allar fyrirspurnir verða meðhöndlaðar  
sem trúnaðarmál.   

Upplýsingar veitir Katrín S. Óladóttir,  
katrin@hagvangur.

Umsóknarfrestur er til og með 25. október nk. 

Endurskoðunarfyrirtæki vill ráða öflugan löggiltan endurskoðanda 
eða reynslumikinn viðskiptafræðing sem hefur starfsreynslu hjá 
endurskoðunarfyrirtæki. Viðkomandi þarf að vera glöggur, þekkja og hafa 
reynslu til að geta svarað fyrir endurskoðuð verkefni, stór sem smá.     

Leitað er að aðila sem getur unnið sjálfstætt og hefur mikinn metnað fyrir 
starfi sínu.   

Fyrirtækið býður fjölskylduvænan vinnustað, sjálfstæði og sveigjanleika í 
starfi, vinnutíma í dagvinnu  og laun samkvæmt samkomulagi. Ekki spillir 
létt skap og ánægja af mannlegum samskiptum.  

Freistar starf í endurskoðun?

hagvangur.is

Sótt er um starfið  
á hagvangur.is

Umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem 
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi fyrir 
starfið. Umsóknarfrestur er til og með 30. október nk.

Nánari upplýsingar veita Geirlaug Jóhannsdóttir,  
geirlaug@hagvangur.is, og Hallveig Hafstað Haraldsdóttir, 
hallveig@hagvangur.is, ráðgjafar hjá Hagvangi.

Bókari 
 
Arnarlax ehf. óskar eftir að ráða vanan bókara í fjölbreytt  
og krefjandi starf á fjármálasviði.

Helstu verkefni og ábyrgð 
• Almenn bókhaldsstörf
• Þátttaka í afstemmingu lánardrottna og bankareikninga, 

virðisaukaskattskil og önnur afstemming fjárhagsbókhalds
• Þátttaka í mánaðarlegu uppgjöri Arnarlax og tengdra félaga
• Upplýsingagjöf og skýrslugerð innanhúss
• Þátttaka í innra eftirliti fyrirtækisins
• Önnur tengd verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur  
• Mikil reynsla og þekking á bókhaldi, afstemmingu  

og uppgjörsvinnu 
• Reynsla af bókhaldskerfum. Reynsla og/eða þekking  

á Navision er kostur
• Góð Excel kunnátta
• Góð þjónustulund og samskiptahæfni
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Árangursmiðað hugarfar og skipulagshæfni 

Arnarlax býður
• Spennandi vinnuumhverfi í ört vaxandi atvinnugrein
• Flutningsstyrk ef við á
• Góð tækifæri til að þróast, bæði persónulega og faglega
• Fjölbreytt verkefni, námskeið og þjálfun
• Stuðning til náms á því sviði sem starfið tekur til
• Samkeppnishæf laun

hagvangur.is

Meginstarfsstöð getur verið hvort sem er á aðalskrifstofu 
okkar á Bíldudal eða í Reykjavík.

Arnarlax er leiðandi laxeldisfyrirtæki á Íslandi með aðalstarfsemi 
á Vestfjörðum og með höfuðstöðvar á Bíldudal. Fyrirtækið er 
að fullu lóðrétt samþætt með alla þætti virðiskeðjunnar á sinni 
hendi, þar með talið seiðaframleiðslu, eldi, vinnslu og sölu.

Arnarlax teymið samanstendur nú af rúmlega 180 manns á öllum 
stigum virðiskeðjunnar. Við erum með starfsemi í 5 mismunandi 
sveitarfélögum með starfsstöðvar á Bíldudal, Patreksfirði og í 
Reykjavík og með seiðaframleiðslu á Tálknafirði, Þorlákshöfn og 
Hallkelshólum. Arnarlax framleiddi 11.500 tonn af laxi árið 2021 
og gerir ráð fyrir miklum vexti á komandi árum.

Arnarlax er jafnlaunavottað fyrirtæki. Arnarlax hvetur alla 
áhugasama einstaklinga til að sækja um starfið, óháð kyni.

Sótt er um starfið 
á hagvangur.is



Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 30. október nk. 

Upplýsingar veita Elín Dögg Ómarsdóttir,  
elin@hagvangur.is, og Katrín S. Óladóttir,  
katrin@hagvangur.is. 

Með umsókn skal fylgja kynningarbréf þar sem  
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni í starfið.  

Á Sólheimum í Grímsnesi búa að jafnaði yfir 
100 manns og eru starfsmenn Sólheima um 
70 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 virkir þátt- 
takendur. Starfsmenn Sólheima og aðstaða er 
sniðin að því að þjóna fólki með fötlun sem  
býr yfir starfsgetu.  

Gildi Sólheima eru kærleikur, fagmennska, 
sköpunargleði og virðing. 

Forstöðumaður
Sólheimar auglýsa eftir drífandi einstaklingi til að taka að sér starf 
forstöðumanns Sesseljuhúss og tveggja gistiheimila Sólheima. Starfið 
felur í sér ábyrgð og umsjón með daglegum rekstri. Forstöðumaður er 
leiðandi og mótandi í sjálfbærni og umhverfisvernd innan Sólheima. 
Hann hefur m.a. umsjón með móttöku gesta, fræðslu um Sólheima og 
sjálfboðaliðum sem koma til starfa á Sólheimum. Auk þess hefur hann 
umsjón með gistiþjónustu og starfsemi sem henni tengist. Hagstætt 
og gott leiguhúsnæði er í boði en búseta á staðnum er æskileg. 

Helstu verkefni er varða Sesseljuhús og sjálfboðaliða
• Daglegur rekstur og umsjón
• Framkvæmd samstarfssamninga Sesseljuhúss
• Móttaka gesta og kynning á sögu og starfsemi Sólheima, 

umhverfissetri og sjálfbærni
• Stuðla að frekari sjálfbærni og umhverfisvernd innan Sólheima  

og efla vitund íbúa með kynningum og fræðslu
• Ábyrgð á ráðstefnuhaldi, sýningum og fræðslu sem tengist 

sjálfbærni og öðru sem samræmist starfseminni
• Öflun styrkja 
• Samskipti og samstarf við fyrirtæki, stofnanir, hópa sem tengjast 

starfseminni og samfélög sem falla undir ECO villages eins  
og Sólheimar

• Stuðla að komu hópa og efla samstarf við erlenda háskóla  
á sviði sjálfbærni

• Umsjón með sjálfboðaliðum og aðstöðu þeirra

Helstu verkefni er varða Gistiheimilin Veghús og Brekkukot 
• Ábyrgð á daglegum rekstri gistiheimilanna
• Dagleg umsjón með rekstri gistiþjónustunnar, s.s. bókanir, umsjón 

með bókunarvefjum, gestamóttaka, reikningagerð, þjónusta  
við gesti, skipulag, tilboðsgerð í gistingu og o.fl.

• Stuðla að markaðssetningu á gistiheimilum, Vigdísarhúsi  
og Sesseljuhúsi í samráði við framkvæmdastjóra og stjórn

• Eftirlit með þrifum á gistiheimilum og tryggja að verkferlum sé fylgt

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, umhverfisfræði kostur 

• Þekking og brennandi áhugi á umhverfisvernd og sjálfbærni  

• Þekking og reynsla af rekstri gistiheimila er æskileg 

• Reynsla í kynningar- og fræðslumálum 

• Lipurð og færni í mannlegum samskiptum

• Frumkvæði, drifkraftur og metnaður til að ná árangri

• Lausnamiðuð hugsun 

• Mannkærleikur 

• Góð færni í ræðu og riti á íslensku og ensku

hagvangur.is

Sótt er um starfið  
á hagvangur.is

Þátttakandi í íslensku 
atvinnulífi í meira en 
50 ár

hagvangur.is



Viltu vera hluti af teymi sem sér um vöktun og eftirlit með rekstri 
jarðhitaauðlindarinnar? Starfið heyrir undir svið vinds og jarðvarma
og er starfsstöð á Mývatnssvæðinu.

Verkefnin eru fjölbreytt. Í þeim felast meðal annars sýnatökur og 
efnagreiningar og rekstur rannsóknarstofu í Kröflu. Viðkomandi sér um 
úrvinnslu mælinga og túlkun þeirra, en eftirlit með vinnslurásinni og 
þátttaka í ýmis konar vinnslutæknitilraunum eru einnig meðal verkefna.

Hæfni og reynsla:
– Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. efnafræði, jarðfræði,
    efnaverkfræði eða jarðefnafræði
– Jarðhitaþekking er kostur
– Góðir samskiptahæfileikar, sveigjanleiki og drifkraftur í starfi
– Reynsla af sýnatökum og efnagreiningum
– Geta til að tjá sig á ensku í ræðu og riti
– Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum 

Umsóknarfrestur er til og með 24. október

Sótt er um starfið á vef Landsvirkjunar
landsvirkjun.is/laus-storf

Starf

Rannsóknir
eru hitamál

Umsóknarfrestur er til og með 25. október nk.

Upplýsingar um störfin veitir Inga Steinunn 
Arnardóttir, inga@hagvangur.is.

Sölumaður varahluta
Sölumaður varahluta er staðsettur í 
höfuðstöðvum okkar á Rauðhellu og 
sinnir sölu og ráðgjöf til viðskiptavina á 
staðnum eða í gegnum síma/tölvupóst. 

Hæfniskröfur
• Reynsla af sölustörfum æskileg
• Þekking á vinnuvélum kostur
• Bílpróf skilyrði, lyftarapróf er kostur
• Góð almenn tölvukunnátta
• Góð íslensku og enskukunnátta
• Stundvísi og áreiðanleiki
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð 
• Metnaður og vandvirkni

Sölumaður vinnuvéla
Sölumaður vinnuvéla tekur á móti 
viðskiptavinum á söluskrifstofu okkar á 
Rauðhellu en fer jafnframt í heimsóknir til 
viðskiptavina á höfuðborgarsvæðinu og 
úti á landi.

Hæfniskröfur 
• Reynsla af sölustörfum æskileg
• Þekking á vinnuvélum 
• Bílpróf skilyrði
• Góð almenn tölvukunnátta
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Metnaður og áreiðanleiki

Viðgerðarmenn 
Viðgerðarmenn sinna standsetningu, 
viðgerð og viðhaldi á vinnuvélum og 
tækjum, svo sem gröfum, brjótum, 
hörpum, fleygum og völturum. Verkin eru 
ýmist unnin í verkstæði okkar á Rauðhellu 
eða þar sem tækin eru staðsett hverju 
sinni. 

Hæfniskröfur
• Reynsla af viðgerðum skilyrði
• Bílpróf skilyrði
• Stundvísi og áreiðanleiki
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Vélafl leitar að góðu fólki

hagvangur.is

Sótt er um störfin  
á hagvangur.is

Vélafl ehf. hefur starfað á íslenskum 
vinnuvélamarkaði síðan árið 1998. Við 
erum umboðsmenn fyrir marga af fremstu 
vélaframleiðendum heims. 

Höfuðstöðvar okkar eru að Rauðhellu 11 
í Hafnarfirði þar sem við erum með 1380 
fm söluskrifstofur, verkstæði og lager. 
Við leggjum höfuðáherslu á að veita 
viðskiptavinum okkar framúrskarandi  
góða og skjóta þjónustu.



Umsóknarfrestur er til og með 23. október nk.

Umsókn skal fylgja ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð 
er grein fyrir ástæðu umsóknar og upplýsingar um hæfni 
viðkomandi til að gegna starfinu.

Nánari upplýsingar veita Hlynur Atli Magnússon,  
hlynur@hagvangur.is, og Sverrir Briem, sverrir@hagvangur.is.

Sölustjóri  
forsteyptra eininga
 
 
Vegna vaxandi umsvifa leitar Steypustöðin ehf. að sölustjóra 
í sölu á forsteyptum einingum. Um er að ræða sérhæft starf 
á sölu- og markaðssviði sem snýr fyrst og fremst að sölu, 
tilboðsgerð og samskiptum við viðskiptavini. Aðsetur viðkomandi 
verður á aðalskrifstofu fyrirtækisins að Malarhöfða 10 í Reykjavík. 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Innleiðing og eftirfylgni á sölustefnu félagsins
• Tilboðsgerð og samskipti við viðskiptavini félagsins
• Öflun nýrra viðskiptavina
• Samskipti við hönnuði, arkitekta og verktaka
• Samvinna með öðrum sölustjórum félagsins

Menntunar- og hæfniskröfur  
• Háskólamenntun á sviði byggingarfræði, verkfræði  

eða sambærilegrar menntunar
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
• Rík þjónustulund
• Metnaður og frumkvæði
• Sjálfstæð vinnubrögð

hagvangur.is

Steypustöðin var stofnuð árið 1947 og eru aðalstöðvar 
félagsins á Malarhöfða 10 Reykjavík. Steypustöðin er með 
útibú á nokkrum stöðum eins og Hafnarfirði, Selfossi, 
Helguvík, Borgarnesi og Vík í Mýrdal ásamt tveimur 
færanlegum Steypustöðvum. Eins og nafnið gefur kynna til er 
meginstarfssemi félagsins framleiðsla og afhending á steypu. 
Félagið rekur einnig helluverksmiðju, flotbíla fyrir flotmúr, 
múrverslun, efnisvinnslu og stærstu einingaverksmiðju landsins 
í Borgarnesi. Hjá félaginu starfa nú tæplega 300 starfsmenn.

Sótt er um starfið 
á hagvangur.is

hagvangur.is



•  Sérfræðiráðgjöf og/eða verkefnastjórn framkvæmda- 
    verkefna á stigi hönnunar og/eða framkvæmda. 
•  Umsjón með útboðsferli hönnunar- og  
    framkvæmdaverkefna. 
•  Mat á viðhalds- og endurbótaþörf í samráði við eignaraðila 
    mannvirkja.
•  Ráðgjöf og þátttaka í verkefnum annarra deilda/sviða FSRE.
•  Þátttaka í frumkvæðisverkefnum innan FSRE og öðrum 
    tilfallandi verkefnum.  

•  Uppbygging og umsjón með kostnaðarbanka.
•  Fjárhagsgreiningar verkefna.
•  Þróa aðferðafræði FSRE við kostnaðar- og áhættustýringu. 
•  Rýni tíma- og kostnaðaráætlana.
•  Stuðningur við verkefnastjóra á sviði þróunar og framkvæmda.
•  Umsjón með gerð og útgáfu skilamata.
 

•  Háskólapróf á sviði mannvirkjagerðar.  
    Meistaragráða er kostur. 
•  Farsæl reynsla af verkefnastjórnun á hönnunar-  
   og/eða framkvæmdastigi. 
•  Reynsla af gerð verk- og kostnaðaráætlana á  
    hönnunar og/eða framkvæmdastigi. 
•  Þekking á hönnunarferli og reynsla af hönnunarrýni. 
•  Fagleg þekking á aðferðafræði verkefnastjórnunar 
    Vottun sem verkefnastjóri er kostur. 
 

•  Háskólapróf sem nýtist í starfi s.s. verkfræði,  
    tæknifræði eða viðskiptafræði.
•  Mikil reynsla af áætlunargerð, greiningarvinnu  
    og úrvinnslu gagna. 
•  Þekking á spálíkönum.
•  Reynsla af hönnun eða verklegum framkvæmdum.

 

Helstu verkefni

Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

Menntunar- og hæfniskröfur

Þróar og rekur aðstöðu á vegum 
ráðuneyta, stofnana og annarra 
ríkisaðila og gegnir með því mikilvægu 
hlutverki í þjónustu við borga rana. 

Við erum í dag 70 starfsmenn með  
fjölbreyttan bakgrunn og byggjum 
saman á gildunum: FRAMSÝNI,  
SAMVINNA OG FAGMENNSKA.

Eignasafn FSRE samanstendur af 530 
þúsund m² húsnæðis í 380 eignum auk 
um 300 jarða og landsvæða. 

Um þessar mundir vinnum við að um 
130 þróunarverkefnum sem snerta 
flest svið man nlífsins; s.s. heilbrigðis- 
og velferðarmál, men ningu, menntun, 
löggæslu, dómskerfi, náttúru og 
friðlýst svæði.

Framundan eru spennandi tímar  
í þróun sameinaðrar stofnunar og  
lifandi vinnustaðar. Við leitum því  
að jákvæðu og drífandi fólki sem hefur 
brennandi áhuga á að taka þátt  
í vegferðinni með okkur. 

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ 24. OKTÓBER 
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og ítarlegt kynningarbréf.
Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran, thelma@intellecta.is, og Hafdís Ó. Pétursdóttir hafdis@intellecta.is, í síma 511 1225

 

Ítarlegri upplýsingar um störfin og hæfniskröfur má finna á www.intellecta.is WWW.FSRE.IS

SÉRFRÆÐINGUR OFANFLÓÐAVARNIR 

LEIÐTOGI ÁÆTLUNARGERÐAR OG KOSTNAÐARGREININGA

Við óskum eftir að ráða reyndan verkefnastjóra til að hafa umsjón með hönnun, nýframkvæmdum  
og viðhaldi ofanflóðavarna og aðstöðu á sviði náttúru og innviða. Viðkomandi mun m.a. verkefnastýra 
framkvæmdaverkefnum á sviði náttúru og innviða ásamt því að taka þátt í þróun og umbótum á sviði 
ofanflóðamannvirkja.

Við óskum eftir að ráða öflugan sérfræðing til að þróa aðferðafræði FSRE við kostnaðar- og áhættustýringu, 
viðhalda kostnaðarbanka FSRE, meta framlagðar tíma- og kostnaðaráætlanir með hliðsjón af reynslu úr 
loknum verkefnum og bera saman mismunandi kosti fjármögnunar einstakra verkefna. 

Viltu móta  
framtíðina 
með okkur? 

FRAMKVÆMDASÝSLAN  
- RÍKISEIGNIR 

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.

RÁÐNINGAR Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.
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UPPBYGGING SPENNANDI 
HRINGRÁSARVERKEFNIS

Viltu bætast í öflugan hóp 
reynslumikilla einstaklinga við 
uppbyggingu stærsta landeldis á 
Íslandi, þar sem ný vistvæn hugsun 
og tækni ráða för?

Störf í boði:

Samherji Fiskeldi hefur verið stórframleiðandi á laxi og bleikju í yfir 20 ár og rekur 
eingöngu landeldisstöðvar. Í undirbúningi er nú 40.000 tonna landeldisstöð sem 
framleiða mun hágæðalax með nýjustu tækni í glæsilegri aðstöðu. Staðsetning 
stöðvarinnar í Auðlindagarðinum á Reykjanesi skapar einstök tækifæri til 
fullnýtingar affallsstrauma m.a. frá jarðvarmavirkjunum. Hringrásarhagkerfi verður 
leiðarljós og lægsta mögulega vistspor er markmiðið. Allt framleiðsluferlið verður á 
sama stað, frá innsetningu hrogna að fullunnum hágæðaafurðum. Fyrsti áfangi af 
þremur er þegar fjármagnaður en framkvæmdir munu hefjast á næsta ári og áætlað 
að stöðin verði fullbúin árið 2032. Starfsstöðvar verða í Reykjavík og Reykjanesi 
samhliða framkvæmdum.

Sviðsstjóri hönnunar og 
framkvæmda

• Yfirmaður hönnunar 40.000 tonna   
 landeldis
• Verkefnastjórn á hönnunar- og   
 framkvæmdatíma
• Undirbúningur og eftirfylgni 
 verksamninga
•  Framkvæmdaáætlun og 
 áfangaskipting

Menntun og reynsla: 
Byggingarverkfræði eða sambærilegt. 
Reynsla af stjórnun og stórum 
verklegum framkvæmdum er skilyrði.

Stöðvarstjóri seiðaeldis

• Stöðvarstjóri í nýrri og glæsilegri 
 RAS-seiðastöð
• Hönnun, innkaup, framkvæmdir, 
 eftirfylgni og rekstur seiðastöðvar

Menntun og reynsla: 
Háskólamenntun í fiskeldi, líffræði eða 
sjávarútvegsfræði. Reynsla af rekstri 
RAS-kerfa er nauðsynleg.

Stöðvarstjóri áframeldis

• Stöðvarstjóri í nýju og yfirbyggðu 
 40.000 tonna landeldi með  
 PRAS-kerfi
• Hönnun, innkaup, framkvæmdir, 
 eftirfylgni og rekstur áframeldis

Menntun og reynsla: 
Háskólamenntun í fiskeldi, líffræði eða 
sjávarútvegsfræði. Reynsla af fiskeldi er 
nauðsynleg.

Verkefnastjóri vinnsluferla

• Hönnun og bestun vinnsluferla
• 40.000 tonn framleidd árlega
• Verkefnastjórn á hönnunar- og 
 framkvæmdatíma
• Undirbúningur verksamninga vegna 
 vinnslubúnaðar
• Eftirfylgni uppsetninga og prófana

Menntun og reynsla: 
Menntun og reynsla sem nýtist í starfi. 
Þekking á Inventor/Solidworks og 
Autocad.

Leiðtogi öryggismála

• Skipulag og umsjón    
 öryggishönnunar
• Áhættugreining verkferla
• Samræming þjálfunarskrár 
 starfsfólks
• Þjálfun starfsfólks og skipulag 
 námskeiða
• Eftirfylgni öryggissamninga á 
 framkvæmdatíma

Menntun og reynsla: 
Háskólamenntun sem nýtist í starfi, s.s. 
á sviði matvæla- eða verkfræði.
Þekking og reynsla af öryggisstjórnun, 
gæðastjórnun og rekstri gæðakerfa.

Gagnasérfræðingur

• Uppbygging vöruhúsa gagna
• Eldiskerfi
• Vinnslukerfi
• SCADA-kerfi
• Fjárhagskerfi
• Skýrslugerð í PowerBI

Menntun og reynsla: 
Tölvunarfræði eða verkfræði. Reynsla af 
gagnagreiningu og skýrslugerð er 
nauðsynleg.

Dýralæknir

• Yfirdýralæknir Samherja Fiskeldis
• Umsjón með líffræðilegum þáttum, 
 sýnatökum og heilbrigðiseftirliti í 
 eldisstöðvum
• Bestun verkferla til að tryggja 
 heilbrigði eldisstofns
• Gerð heilbrigðisáætlana fyrir hverja  
 eldisstöð í samstarfi við 
 stöðvarstjóra og gæðastjóra fiskeldis
• Símenntun starfsfólks í almennri 
 fiskavelferð, umgengni og 
 sjúkdómavörnum.

Menntun og reynsla: 
Háskólapróf í dýralækningum.

Umsóknir og kynningarbréf skulu send á www.hagvangur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 30. október 2022.
Upplýsingar um störfin veita Hallveig Hafstað Haraldsdóttir, 
hallveig@hagvangur.is og Katrín S. Óladóttir, katrin@hagvangur.is.

For English:

Byggingarverkfræðingur

• Byggingarverkfræðingur á hönnunar- 
 og framkvæmdasviði
• Forhönnun í samstarfi við eldissvið
• Eftirlit og samþætting hönnunar

Menntun og reynsla: 
Byggingarverkfræði eða sambærilegt. 
Þekking á lagnahönnun er mikill kostur.



Faxatorg    550 Sauðárkrókur   & 455 6010 / 455 6011

Farskólinn   |   miðstöð símenntunar á Norðurlandi vestra

Farskólinn – miðstöð símenntunar á Norðurlandi vestra var stofnaður árið 1992. 
Farskólinn er sjálfseignarstofnun sem sinnir verkefnum á sviði fullorðins- og 
framhaldsfræðslu á Norðurlandi vestra. Skrifstofa Farskólans er á Sauðárkróki. 

Umsókn skal fylgja ferilskrá og kynningarbréf ásamt prófskírteini.

Nánari upplýsingar veitir Bryndís Williams Þráinsdóttir í síma 455 6014. 
Einnig má senda fyrirspurnir á netfangið bryndis@farskolinn.is.

Tekið er á móti umsóknum 
til 26. október næstkomandi.
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Laust starf 
verkefnastjóra
Farskólinn leitar að öflugri manneskju til að vinna að 
fjölbreyttum verkefnum í fullorðins- og framhaldsfræðslu.

Helstu verkefni
• Greining á fræðsluþörfum fullorðinna
• Þróun fræðsluverkefna, skipulag og       

umsjón
• Upplýsingagjöf og samskipti við þátttakendur, 

stofnanir og aðra hagsmunaaðila
• Ráðgjöf og kennsla á námskeiðum
• Þjónusta við háskólanemendur
• Önnur verkefni sem til falla

Hæfnikröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Kennsluréttindi er kostur
• Almenn og góð tölvukunnátta
• Gott vald á íslensku og hæfni til að tjá sig í 

ræðu og riti
• Gott vald á ensku
• Frumkvæði og sjálfstæði í allri verkefnavinnu
• Þjónustulipurð og mikil samstarfs- og 

samskiptahæfni

Viltu hafa áhrif 
á framtíðina?

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

Umsóknarfrestur er til og með 30. október.
Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni 
umsækjanda sem nýtist í starfi. Nánari upplýsingar veitir Jason Már Bergsteinsson, mannauðssérfræðingur, á mannaudur@landsnet.is

Við hjá framkvæmda- og rekstrarsviði Landsnets leitum að öflugri 
manneskju í kre�andi og �ölbreytt starf verkefnastjóra framkvæmda. 
Viðkomandi verður hluti af samhentu teymi sem stýrir stærri fram-
kvæmdum í flutningskerfi Landsnets allt frá undirbúningi, í gegnum 
áætlanagerð, hönnun, verksamninga og verklega framkvæmd. Fram 
undan eru spennandi tímar og viðamikil verkefni í uppbyggingu 
flutningskerfis Landsnets. 
Starfsstöð getur verið í Reykjavík eða á Akureyri. 
Næsti yfirmaður er Unnur Helga Kristjánsdóttir, forstöðumaður 
framkvæmda.

Við erum lykilinnviður þjóðarinnar og allt okkar starf snýst um að miðla orku sem drífur áfram lífsgæði og 
sköpunarkraft samfélagsins til framtíðar. Við leggjum áherslu á virðingu, samvinnu og ábyrgð. Við erum 
framsækið þekkingarfyrirtæki sem býður kraftmiklu starfsfólki spennandi verkefni við aðstæður þar sem 
umhyggja, jafnrétti og öryggi eru í fyrirrúmi. 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í verk- eða tæknifræði eða önnur menntun sem 

nýtist í starfi
• Farsæl reynsla af verkefnastjórnun, vottun í verkefnastjórnun 

er kostur
• Þekking og reynsla af hönnun og/eða rekstri verksamninga 
• Þekking og reynsla af öryggis- og umhverfismálum
• Framúrskarandi samskipta- og skipulagshæfni
• Frumkvæði, dri�raftur og sjálfstæði í starfi
• Jákvætt, uppbyggilegt og lausnamiðað viðhorf

Verkefnastjóri framkvæmda

Bifvélavirki óskast
Við óskum eftir bifvélavirkja í 100% starf við Bílaþjónusta 
suðurnesja eða starfsmanni með mikla reynslu í þjónustu 
og bílaviðgerðum. 

Við erum með fjölbreytt verkefni m.a. bilanagreiningar, 
almennar viðgerðir, púst-, dekkja- og smurþjónustu ásamt 
þjónustuskoðunum.

Vinnutíminn er frá kl. 8:00-17:00 mánudaga til fimmtudaga 
og 8:00-15:00 á föstudögum. 

Hæfniskröfur: 
•	Bifvélavirkjun	eða	mikil	reynsla	af	bílaviðgerðum,	sveins-

próf eða meistararéttindi er kostur.
•	Ökuréttindi
•	Tölvukunnátta
•	Góð	íslensku-	og	eða	enskukunátta
•	Getur	sýnt	frumkvæði	í	starfi,	unnið	sjálfstætt	og	skipu-

lega
•	Góð	þjónustulund,	reglusemi	og	stundvísi.

Umsóknarfrestur er til og með 21 okt.

Vinsamlegast sendið umsókn ásamt ferilskrá á netfandið 
bokhald@bilathjonusta.is



VIÐ BYGGJUM UPP SAMFÉLÖG
Verkís er öflugt og framsækið ráðgjafarfyrirtæki 
sem býður fyrsta flokks þjónustu á öllum sviðum 
verkfræði. Yfir 350 manns starfa hjá fyrirtækinu 
að fjölbreyttum verkefnum á Íslandi og erlendis. 
Verkís er með útibú í öllum landshlutum. Það 
er metnaður stofunnar að veita staðbundna 
þjónustu sem víðast á landinu með stuðningi 
annarra sérfræðinga Verkís.

Nánari upplýsingar veita

Ari Guðmundsson, sviðsstjóri Starfsstöðvasviðs, arg@verkis.is

Áslaug Ósk Alfreðsdóttir, sérfræðingur í mannauðsmálum, aoa@verkis.is

Umsóknarfrestur er til og með 31. október 2022. 
Sótt er um á umsokn.verkis.is

Útibússtjóri Verkís 
á Austurlandi

Við leitum að verkfræðingi, tæknifræðingi eða byggingafræðingi í stöðu útibússtjóra 
starfsstöðva Verkís á Austurlandi með aðsetur á Egilsstöðum eða Reyðarfirði.

Viðkomandi einstaklingur þarf að hafa reynslu af verkefnastjórnun og búa yfir góðum stjórnunar-, 
samskipta- og skipulagshæfileikum. Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf fyrir 
metnaðarfullan einstakling. Mikilvægt er að umsækjandi hafi gott vald á íslensku og ensku.

Verkefni og ábyrgð
Útibússtjóri ber ábyrgð á almennum rekstri starfsstöðva Verkís 
á Egilsstöðum og Reyðarfirði. Verkefnin eru fjölbreytt og felast 
m.a. í verkefnaöflun, tilboðs- og áætlanagerð, markaðsmálum, 
verkefnastjórnun og verkefnavinnu. Þá fer útibússtjóri með 
mannaforráð viðkomandi starfsstöðva. Starfið heyrir undir 
Starfsstöðvasvið og er næsti yfirmaður sviðsstjóri þess sviðs.

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

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.



Álftanesskóli
• Starfsmaður í frístundaheimili

Flataskóli
• Leikskólakennari
• Starfsmaður í frístundaheimili
• Umsjónarkennari

Hofsstaðaskóli
• Stuðningsfulltrúi

Sjálandsskóli
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Íslenskukennari á unglingastig
• Stuðningsfulltrúar

Urriðaholtsskóli
• Atferlisþjálfi
• Deildarstjóri á leikskólastig
• Leiðbeinandi á leikskólastig
• Leikskólakennari á leikskólastig
• Starfsfólk í Frístund
• Skólaliði
• Þroskaþjálfi

Leikskólinn Akrar
• Leiðbeinandi

Leikskólinn Holtakot
• Leikskólakennari
• Matráður
• Sérkennslustjóri

Leikskólinn Krakkakot
• Deildarstjóri
• Leikskólakennari

Leikskólinn Lundaból
• Leikskólakennari
• Starfsmaður/leiðbeinandi

Leikskólinn Mánahvoll
• Háskólamenntaðir starfsmenn
• Leiðbeinandi
• Leikskólakennarar

Frístundaklúbburinn Garðahraun
• Stuðningsfulltrúar

Íþróttamiðstöðvar Garðabæjar
• Forstöðumaður Miðgarðs, 
 fjölnota íþróttahúss

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

Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef 
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is

gardabaer.is

STÖRF HJÁ
GARÐABÆ

bestistaðurinn.is

Kveðja, Akureyri

Erum að bæta 
við okkur 
íbúum núna. 

hagvangur.is



Starfsmaðurinn mun hafa aðstöðu á skrifstofu Faxaflóahafna að Tryggvagötu 17 í Reykjavík. Við hvetjum hæfileikaríkt og metnaðarfullt
fólk til að sækja um starfið, óháð kyni, en fyrirtækið hefur skýra jafnréttisstefnu og vill auka fjölbreytileika í starfsliði sínu.
 
Nánari upplýsingar um starf Verkefnastjóra/Sérfræðings gefur Inga Rut Hjaltadóttir inga@faxafloahafnir.is
Nánari upplýsingar um starf Gæða- og umhverfisstjóra gefur Gunnar Tryggvason gunnart@faxafloahafnir.is
Umsókn, ásamt ferilskrá sendist til Faxaflóahafna sf., á netfangið olafur@faxafloahafnir.is, eigi síðar en föstudaginn 28. október n.k.

Faxaflóahafnir er stærsta höfn landsins þar sem starfa um 75 manns og

er umráðasvæði hennar í Reykjavík, Akranesi, Grundartanga og Borgarnesi. 

Fyrirtækið leggur áherslu á að vera leiðandi í umhverfis- og öryggismálum

auk þess að vera í vegferð að þróa snjallar og grænar hafnir. Sá einstaklingur 

sem við leitum að þarf að hafa góða hæfni í mannlegum samskiptum,

vera sjálfstæður í starfi, hafa haldgóða reynslu af markaðsmálum

og verkefnastýringu. Ef þú ert þessi einstaklingur þá viljum við heyra frá þér.

Faxaflóahafnir sf. leita að metnaðarfullum og framsýnum 
einstaklingum til að bætast í hóp starfsmanna okkar

Viltu vera hluti
af góðri liðsheild?

Menntunar og hæfniskröfur  
Verkfræðingur, tæknifræðingur eða byggingarfræðingur.
Reynsla af teymisvinnu og verkefnastjórn.
Reynsla af verklegum framkvæmdum og mannvirkjagerð er kostur.

Helstu verkefni
Umsjón og verkefnastýring verkefna á öllum stigum framkvæmda.
Samskipti við ytri og innri aðila hafnarinnar í ýmsum verkefnum
sem við koma mannvirkjum, landi, lóðum og götum.
Umsjón framkvæmda á hafnarsvæðum.
Ýmis önnur tilfallandi störf.

•
•
•

•
•

•
•

Menntunar og hæfniskröfur  
Menntun á háskólastigi, sem nýtist í starfi.
Haldgóð reynsla af gæða- og umhverfismálum.
Góð íslensku- og enskukunnátta.

Helstu verkefni
Umsjón og ábyrgð gagnvart gæðakerfum fyrirtækisins.
Annast framkvæmd innri úttekta, undirbúning ytri úttekta og úrvinnslu.
Vinna úr upplýsingum og lykiltölum til að meta árangur og virkni gæðakerfis
Viðhald, útgáfa og dreifing gæðahandbókar
Umsjón og ábyrgð gagnvart umhverfisstefnu og umhverfisvottun 
fyrirtækisins.
Upplýsingagjöf varðandi gæða-, öryggis- og umhverfismál.

•
•
•

•
•
•
•
•

•

Gæða- og umhverfisstjóri
Verkefnastjóri/Sérfræðingur
á framkvæmdasviði

faxafloahafnir.is

Þátttakandi í íslensku 
atvinnulífi í meira en 
50 ár

hagvangur.is
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Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna.

Umsóknarfrestur er til og með 24. október 2022.
Sótt er um starfið á www.mognum.is. Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda.  

Nánari upplýsingar veita Sigríður Ólafsdóttir; sigga@mognum.is og Telma 
Eiðsdóttir; telma@mognum.is.

Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði, verkfræði eða sambærileg menntun.
Menntun á sviði stjórnunar er kostur.
Marktæk þekking og reynsla af verkefnastjórnun í hugbúnaðarþróun. 
Sjálfstæð vinnubrögð, lausnamiðuð nálgun og færni til að sjá heildarmyndina.
Framúrskarandi leiðtogi með góða samskiptahæfileika og reynslu í að stýra teymum.
Þekking á Agile aðferðafræði og reynsla af verkbeiðnakerfinu Jira æskileg.
Reynsla af vinnu samkvæmt gæðakerfunum ISO 9001 og ISO 27001 er æskileg.
Góð enskukunnátta er áskilin.

Menntunar- og hæfniskröfur

Þula býður fyrsta flokks hugbúnaðarlausnir fyrir heilbrigðisgeirann.  
Lausnir Þulu eru þróaðar í nánu samstarfi við kröfuharða viðskiptavini. 

Í tæp 20 ár hefur Þula unnið með heilbrigðisstofnunum víða í Evrópu og þróað með 
þeim framsæknar lausnir sem gera þeim kleift að ná árangri á sínu sviði. 

Hjá Þulu starfa um 40 manns og flestir eru búsettir á Akureyri. 
 

www.thula.is

Við leitum að verkefnastjóra til að styrkja raðir Þulu á þeirri vegferð að með hagnýtingu 
framsækinna hugbúnaðarlausna muni viðskiptavinir fyrirtækisins ná fram hagræðingu í 
rekstri á sama tíma og þeir ná að veita betri þjónustu.

Starfið felur í sér verkefnastýringu og samhæfingu vinnu í dreifðu teymi við þróun  
yfirgripsmikilla og tæknilega ögrandi hugbúnaðarlausna í fjölþjóðlegu umhverfi.

Æskilegt að viðkomandi starfi á skrifstofu Þulu á Akureyri. 

Þátttakandi í mótun og þróun hugbúnaðarlausna sem gegna lykilhlutverki við 
meðhöndlun lyfja á heilbrigðisstofnunum.
Skipulagning verkefna og áætlanagerð.
Verkefnastýring og eftirfylgni með stöðu verkefna.
Dagleg samhæfing vinnu um 10 starfsmanna sem staðsettir eru á Akureyri og erlendis.
Samskipti við viðskiptavini á Íslandi og erlendis.
Þátttaka í stöðugum umbótum á verklagi.

Helstu verkefni og ábyrgð 

VERKEFNASTJÓRI
HUGBÚNAÐARÞRÓUN  

 

Ræstitæknir óskast  
á skrifstofu Alþingis

Við leitum að jákvæðum einstaklingi til starfa í 
frábæru teymi ræstitækna á rekstrar- og þjónustusviði 
skrifstofu Alþingis. Mikilvægt er að viðkomandi búi 
yfir framúrskarandi þjónustu- og samskiptahæfni. Um 
er að ræða fullt starf  og er vinnutíminn kl. 7–15 auk 
tilfallandi yfirvinnu.

Hlutverk rekstrar- og þjónustusviðs er meðal annars 
umsjón með rekstri húsnæðis og öryggismála ásamt 
almennri þjónustu fyrir þingmenn og starfsfólk. 

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og 
efnahagsráðherra og Efling stéttarfélag hafa gert.
Starfið hentar öllum kynjum og áhugasöm eru hvött 
til að sækja um. Umsókn skal fylgja ferilskrá ásamt 
kynningarbréfi þar sem umsækjandi rökstyður umsókn 
sína. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu liggur fyrir. Umsóknir um starfið gilda í sex 
mánuði frá auglýsingu þessari.

Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 17.10.2022.

Frekari upplýsingar um starFið

• Þrif  á skrifstofu- og þjónustuhúsnæði á starfssvæði 
Alþingis

• Þvottur, frágangur og dreifing á hreinlætisvörum
• Önnur verkefni á rekstrar- og þjónustusviði

• Reynsla af  sambærilegu starfi er nauðsynleg
•  Reynsla af  vinnu í teymi er kostur
•  Metnaður og ábyrgð í starfi
•  Hreinlæti og snyrtimennska
•  Góð samskiptahæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
•  Góð íslensku- og/eða enskukunnátta

Helstu verkeFni og ábyrgð

HæFnikröFur 

Nánari upplýsingar veitir:
Sigurlaug Skaftad. McClure, vaktstjóri   
sigurlaugs@althingi.is – 563 0500

gildi skrifstofu alþingis eru  
fagmennska | virðing | framsækni

Erum við 
að leita að þér?
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ÍSAFJARÐARBÆR

Hafnir Ísafjarðarbæjar – Hafnarstjóri
Hafnir Ísafjarðarbæjar auglýsa laust til umsóknar 100% starf hafnarstjóra frá 1. janúar 2023 eða eftir nánara samkomulagi. 

Leitað er að metnaðarfullum og framsýnum leiðtoga til að leiða öflugt starf hafna Ísafjarðarbæjar. Næsti yfirmaður hafnarstjóra er bæjarstjóri.

Hafnarstjóri sér um daglega stjórnun hafnarsvæðisins, deilir út verkefnum, sinnir starfsmannastjórnun og þarf jafnframt sjálfur að geta sinnt 
öllum helstu verkum á höfninni.  Viðkomandi kemur að kynningu og markaðssetningu á höfnum Ísafjarðarbæjar og stuðlar að stöðugum 
umbótum í takt við framsækna og nútímalega hafnarþjónustu. Hafnirnar eru fjórar, þ.e. á Ísafirði, Suðureyri, Flateyri og Þingeyri og er öll grunn-
þjónusta í boði á þessum stöðum.  

Launakjör eru samkvæmt samningum launanefndar sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag. 

Umsóknarfrestur er til og með 24. október 2022. Nánari upplýsingar um starfið veitir Arna Lára Jónsdóttir, bæjarstjóri  
í síma 450-8000 eða í gegnum tölvupóst á arnalara@isafjordur.is. 

Umsóknir skulu sendar til Baldurs Inga Jónassonar, mannauðsstjóra Ísafjarðarbæjar á netfangið baldurjo@isafjordur.is.  Með umsókn skal 
fylgja ítarleg ferilskrá, kynningarbréf og afrit af viðeigandi réttindum/prófskírteinum. Umsókn getur gilt í 6 mánuði.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Daglegur rekstur og stjórnun hafnarsvæðis
• Starfsmannastjórnun
• Undirbúningur og gerð fjárhagsáætlana og ábyrgð á fjárreiðum
• Umsjón með viðhaldi fasteigna, mannvirkja og tækja í eigu hafnar-

sjóðs
• Umsjón og eftirlit með veittri þjónustu
• Kynning og markaðssetning hafnarinnar og samskipti við viðskipta-

vini
• Upplýsingagjöf og vinnsla mála til hafnarstjórnar 
• Stefnumótun í málefnum hafnanna
• Yfirumsjón með hafnsögu og stjórn á umferð um hafnarsvæði
• Sinnir helstu verkum í forföllum annarra starfsmanna

Hæfniskröfur:
• Menntun á háskólastigi sem nýtist í starfi 
• Reynsla af rekstri er skilyrði
• Þekking á hafnarmálum og opinberri stjórnsýslu
• Leiðtogahæfni, frumkvæði og metnaður til að ná árangri
• Góð samskiptafærni og jákvætt viðmót
• Skipulagsfærni og nákvæmni í vinnubrögðum
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti er nauðsynleg, önnur 

tungumál kostur
• Góð almenn tölvukunnátta og þekking á excel
• Reynsla af starfsmannastjórnun æskileg
• Þekking á skipulags- og umhverfismálum kostur
• Skipstjórnarréttindi til stjórnar skipa, 24m lengd hið minnsta (A – 

réttindi) kostur
• Stærri vinnuvélaréttindi kostur

Við hvetjum áhugasama, óháð kyni til að sækja um starfið. Vakin er athygli á markmiði mannréttindastefnu  
Ísafjarðarbæjar að jafna kynjaskiptingu innan starfsgreina og að vinnustaðir endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.  

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

-Við þjónum með gleði til gagns-

Geislagata 9     Sími 460 1000     www.akureyri.is     akureyri@akureyri.is

Hvítt letur 

Skólastjóri Giljaskóla á Akureyri

Staða skólastjóra Giljaskóla á Akureyri er laus til 
umsóknar. 

Leitað er að bjartsýnum og lausnamiðuðum einstaklingi 
með mikinn metnað, sem sýnt hefur árangur í störfum 
sínum og leggur áherslu á velferð og framfarir nemenda 
í góðu samstarfi við starfsfólk og foreldra. Skólastjóri 
stýrir og ber ábyrgð á faglegri þróun, daglegum rekstri, 
mannauðsmálum og annarri starfsemi skólans og að 
skólastarf sé í samræmi við lög og reglugerðir.

Giljaskóli er framsækinn skóli sem hefur verið í 
fararbroddi  á sviði upplýsingatækni og er í mikilli þróun 
náms- og kennsluhátta.

Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. nóvember 2022 eða 
skv. samkomulagi.

Sjá nánari upplýsingar um starfið á heimasíðu 
Akureyrarbæjar www.akureyri.is þar sem sótt er  
um rafrænt.

Umsóknarfrestur er til og með 30. október 2022.

Þarftu að ráða starfsmann?

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

 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum 
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
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Orkuvirki leitar að metnaðarfullum framtíðar starfs
mönnum með góða samskiptihæfni, skipulagshæfileika, 
sjálfstæði í vinnubrögðum og faglega þekkingu.  

Rafvirkjar # lágspenna
Helstu verkefni eru töflusmíði og uppsetning á búnaði, 
þjónusta og viðgerðir á vél og rafbúnaði.

Hæfniskröfur eru sveinspróf í rafvirkjun og reynsla sem 
rafiðnaðarmaður í raforku og iðnaðarumhverfi.

Rafvirkjar # háspenna
Helstu verkefni eru uppsetning á búnaði, lagnir, tengingar  
og þjónusta á háspennubúnaði.  

Hæfniskröfur eru sveinspróf í rafvirkjun og reynsla sem raf
iðnaðarmaður í raforku og iðnaðarumhverfi ásamt rétt indum 
til tenginga á millispennu og/eða háspennutengingum.

Verkefnastjórar
Starfið tekur til umsjón verkefna, öflun nýrra verkefna, 
tilboðsgerðar, kostnaðaráætlanir og annara tæknistarfa er 
tengjast raforku og iðnaðarumhverfi.

Hæfniskröfur eru verkfræði, tæknifræði eða iðnfræðipróf og 
a.m.k. 5 ára reynsla.

Innkaup
Helstu verkefni eru umsjón með innkaupum og umsjón með 
lager ásamt störfum á skrifstofu fyrirtækisins.

Hæfniskröfur eru þekking og reynsla sem nýtist í starfi.

Orkuvirki er leiðandi tækni og verktakafyrirtæki með fjöl
breytta þjónustu í raforku og iðnaðarumhverfi. Í fyrirtækinu 
er góður starfsandi og öflugt starfsmannafélag.

Æskilegt er að viðkomandi umsækjendur geti hafið störf sem 
fyrst eða eftir samkomulagi.

Hvetjum alla áhugasama að sækja um störfin óháð kyni.

Umsóknarfrestur er til og með 31.október 2022.  

Áhugasamir sæki um með því að senda umsókn ásamt 
ferilskrá á netfangið gs@orkuvirki.is 

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Sigvaldason  
framkvæmdastjóri í síma 8997834.

Orkuvirki | Tunguhálsi 3, 110 Rvk. | 5207800 | orkuvirki.is

Vinnvinn | Kringlan 7 | 103 Reykjavík
Sími 552 1212 | vinnvinn@vinnvinn.is | www.vinnvinn.is

Þarftu að ráða
starfsmann?

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

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



www.icewear.is

ICEWEAR óskar eftir að ráða 
í eftirfarandi störf

ICEWEAR óskar eftir metnaðarfullu, jákvæðu og kraftmiklu starfsfólki í ofan talin störf 

til viðbótar við öfluga liðsheild fyrirtækisins.

ICEWEAR er ört vaxandi vörumerki á útivistarmarkaði og býður �ölbreytt úrval af 

útivistarfatnaði og fylgihlutum á sanngjörnu verði.

Verslanir ICEWEAR telja í dag 21 talsins auk vefverslunar og �öldi starfsfólks er ríflega 

tvöhundruð manns. Frekari upplýsingar hjá mannauðsstjóra ICEWEAR - mannaudsstjori@icewear.is

 

Umsóknir, frekari upplýsingar og fyrirspurnir berist í gegnum umsóknarferla á alfred.is

(trúnaði heitið)

Markaðsstjóri
Markaðsfulltrúi
Grafískur hönnuður
Framleiðslustjóri
Vöruhúsastjóri



Byggingafulltrúi
Hlutverk byggingarfulltrúa er að sjá til þess að byggingarmál í sveitarfélaginu séu í samræmi 
við ákvæði laga um mannvirki nr. 160/2010 og reglugerð þeim tengdum. Byggingarfulltrúi 
vinnur í nánu samstarfi við skipulagsfulltrúa og verkefnastjóra framkvæmda.

Helstu verkefni:
•	að	yfirfara	hönnunargögn	og	önnur	umsóknargögn	tryggja	að	þau	séu	í	samræmi	við	kröfur	í	
lögum,	reglugerðum	og	skipulagi.

•	að	gefa	út	byggingarleyfi	skv.	1.	og	2.	mgr.	9.	gr	laga	um	mannvirki.
•	að	hafa	eftirlit	með	byggingarleyfisskyldum	framkvæmdum	á	byggingartíma
•	að	taka	út	framkvæmdir	á	framkvæmdatíma	og	skrá	byggingarstig	mannvirkja
•	að	hafa	umsjón	með	fasteignaskráningu,	lóðaskrá	og	gerð	lóðaleigusamninga.	
•	að	eiga	samskipti	og	samstarf	við	aðila	utan	og	innan	stjórnsýslunnar	sem	sinna	verkefnum	

á sviði byggingarmála. 
•	að	vera	íbúum,	framkvæmdaaðilum	og	sveitarstjórn	til	ráðgjafar	um	byggingarmál.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	Háskólamenntun	á	sviði	byggingarmála	skv.	8.	gr.	mannvirkjalaga	nr.	160/2010.	
•	Löggilding	sem	hönnuður	skv.	25.	gr.	mannvirkjalaga.
•	Þekking	og	reynsla	á	sviði	byggingarmála.
•	Þekking	og	reynsla	af	úttektum	og	mælingum
•	Þekking	á	lögum	um	mannvirki	og	byggingarreglugerð.
•	Þekking	á	og	reynsla	af	opinberri	stjórnsýslu.
•	Hæfni	í	mannlegum	samskiptum,	góðir	samstarfs-	og	samskiptahæfileikar.
•	Góð	íslenskukunnátta	og	hæfni	til	þess	að	tjá	sig	í	ræðu	og	riti.
•	Góð	almenn	tölvukunnátta.

Verkefnastjóri framkvæmda
Verkefnastjóri framkvæmda	sér	um	verkefnastjórn	vegna	nýframkvæmda	og	viðhaldsfram-
kvæmda	á	vegum	sveitarfélagsins,	vegna	fasteigna	sem	falla	undir	Eignasjóð.	Verkefnastjóri	
vinnur	í	nánu	samráði	við	sveitarstjóra,	byggingafulltrúa	og	skipulagsfulltrúa.	

Helstu verkefni:
•	Hefur	umsjón	með	framkvæmdum	á	vegum	sveitarfélagsins.
•	Gerir	áætlanir	um	og	undirbýr	framkvæmdir	og	viðhald	á	vegum	sveitarfélagsins.
•	Undirbýr	útboð	og	verðfyrirspurnir	vegna	framkvæmda	og	viðhaldsverkefna.
•	Hefur	eftirlit	og	umsjón	með	framkvæmdum	og	viðhaldi	á	vegum	sveitarfélagsins.
•	Kemur	að	gerð	fjárhagsáætlunar	eignarsjóðs	og	fasteigna	sveitarfélagsins.
•	Undirbýr	umsóknir	um	leyfi	og/eða	styrki	vegna	framkvæmda.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	Menntun	á	sviði	bygginga-,	verk-	eða	tæknifræði,	iðnmenntun	eða	önnur	menntun	sem	
nýtist	í	starfi.

•	Góð	þekking	á	áætlanagerð	og	undirbúningi	framkvæmda.	
•	Reynsla	af	verkefnastjórnun.	
•	Góð	almenn	tölvukunnátta.	
•	Hæfni	í	mannlegum	samskiptum,	þjónustulund	og	lausnamiðuð	hugsun.	
•	Nákvæmni,	samviskusemi	og	skipulagshæfileikar.	

Störf í Þingeyjarsveit
Þingeyjarsveit	er	nýtt	sveitarfélag	sem	varð	til	við	sameiningu	Skútustaðahrepps	og	Þingeyjarsveitar	og	tók	til	starfa	um	mitt	ár	2022.	 
Sveitarfélagið	er	stærsta	sveitarfélag	landsins	og	nær	yfir	12.021	km2.	í	því	eru	margar	af	stórfenglegustu	perlum	íslenskrar	náttúru.	 
Þar	er	fallegt	landslag,	fjölbreytt	náttúrufar,	fjölskrúðugt	fuglalíf,	fiskur	í	vötnum	og	orka	í	iðrum	jarðar.	Íbúar	sveitarfélagsins	eru	1.350.	 
Þar	af	búa	um	345	í	þéttbýliskjörnum	sveitarfélagsins	að	Laugum	og	í	Reykjahlíð.	Meginstoðir	atvinnulífsins	eru	landbúnaður	og	ferðaþjónusta.

Með	umsóknum	um	störfin	skal	fylgja	greinargóð	starfsferilsskrá	og	kynningarbréf	þar	sem	gerð	er	grein	fyrir	ástæðu	umsóknar	og		færð	rök	fyrir	hæfni	umsækjanda	í	starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 31. október 2022. 
Æskilegt	er	að	viðkomandi	geti	hafið	störf	sem	fyrst.	Launakjör	eru	samkvæmt	kjarasamningi	Launanefndar	Sambands	íslenskra	sveitarfélaga	og	viðkomandi	stéttarfélags.

Nánari	upplýsingar	um	störfin	veitir	Jón	Hrói	Finnsson,	sveitarstjóri	í	síma	464	3328	eða	í	tölvupósti	á		jonhroi@thingeyjarsveit.is.
Umsóknir	skal	senda	á	umsokn@thingeyjarsveit.is.	Öllum	umsóknum	verður	svarað	þegar	ákvörðun	hefur	verið	tekin	um	ráðningu.

Verkstjóri / 
Staðarstjóri 

Hörkuduglegur og reynslumikill verk-/staðarstjóri 
með daglega verkstjórnun og rekstur á bygging-
arsvæðum. Um er að ræða skemmtilegt, krefjandi 
og fjölbreytt starf þar sem öryggi, gæði og afköst 
skipta meginmáli. 

HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐ 

• Rekstur byggingarsvæðis með öllu sem því 
tilheyrir 

• Fagleg yfirumsjón með framkvæmdum 
• Undirbúningur og uppsetning verka 
• Úttekt á verkum undirverktaka 
• Stjórnun á verkstað 
• Umsjón með dagsskýrslum og verkskýrslum 
• Mælingar á verkstað 
• Geta gripið til verka

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR 

• Meistararéttindi í húsasmíði eru áskilin
• Reynsla vegur þungt
• Góð færni í samskiptum
• Drifkraftur

Viðskiptavit ehf. er framsækið fyrirtæki í byggingariðnaði sem 
sinnir verktöku ásamt alhliða verkefnastjórnun og ráðgjöf. 
Viðskiptavit hefur innan sinna raða reynslumikið og hæfileikaríkt 
starfsfólk á sviði byggingarstarfsemi og verkefnastjórnunar.

Tæknimaður
Viðskiptavit ehf býður áhugavert framtíðarstarf og  
spennandi verkefnastöðu fyrir tæknimann sem 
hefur reynslu af byggingarverkefnum.  
Viðkomandi mun vinna náið með eigendum að  
fjölbreyttum verkefnum.  

HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐ 

• Sjá um magntökur og uppgjörsmál 
• Undirbúa útboð 
• Sinna útboðs-/tilboðsgerð 
• Undirbúningur og utanumhald verkefna ásamt  

gerð áætlana og samninga  
• Samskipti við opinbera aðila og samstarfsaðila 

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR  

• Verk- eða tæknifræðimenntun  
• Stundvísi, sjálfstæði og vinnusemi 
• Árangursdrifin og lausnamiðuð nálgun 
• Samskiptafærni, frumkvæði og framúrskarandi 

þjónustulund 

Kostnaðar- 
verkfræðingur
Vegna góðrar og ört vaxandi verkefnastöðu 
býður Viðskiptavit ehf áhugavert framtíðarstarf 
fyrir kostnaðarverkfræðing sem hefur haldbæra 
reynslu af kostnaðarstýringu byggingarverkefna. 

HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐ 

• Eftirfylgni og greining á kostnaði í verkefnum 
félagsins

• Eftirlit og eftirfylgni á innkaupakostnaði
• Gerð og eftirfylgni verk- og kostnaðaráætlana
• Uppgjör á verkum félagsins
• Samskipti við opinbera- og samstarfsaðila
• Gerð verksamninga við verkkaupa, birgja og 

undirverktaka
• Tímastjórnun í MS Project

 MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR  

• Tækni- eða verkfræðimenntun og marktæk 
reynsla við rekstur og fjárhagsstjórnun

• Góð tölvukunnátta, reynsla af notkun á MS 
Project, DK og Ajour æskileg

• Stundvísi, sjálfstæði og vinnusemi
• Árangursdrifin og lausnamiðuð nálgun
• Samskiptafærni, frumkvæði og framúrskarandi 

þjónustulund

Verkefnastjóri
Vegna góðrar og vaxandi verkefnastöðu býður 
Viðskiptavit ehf áhugavert framtíðarstarf fyrir  
verkefnastjóra sem hefur stýrt byggingar- 
verkefnum og unnið á verkstað. 

HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐ 

• Stjórnun og umsjón verkefna 
• Stjórn og eftirfylgni innkaupa 
• Gerð og eftirfylgni verk- og kostnaðaráætlana 
• Reikningagerð og uppgjör verka 
• Samskipti við opinbera- og samstarfsaðila 
• Gæðaeftirlit í Ajour 
• Timastjórnun í MS Project 

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR 

• Iðn-/tækni-/verkfræðimenntun og marktæk 
reynsla á verkstað 

• Góð tölvukunnátta, reynsla af notkun á Auto-
Cad, Ms Project og Ajour æskileg 

• Stundvísi, sjálfstæði og vinnusemi 
• Árangursdrifin og lausnamiðuð nálgun 
• Samskiptafærni, frumkvæði og framúrskarandi 

þjónustulund 

Umsóknarfrestur er til og með 23. október 2022.

Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál og er öllum umsóknum svarað.  
Fólk af öllum kynjum og uppruna er hvatt til að sækja um. 

Umsóknir skulu berast til baldur@vvit.is með ferilskrá og nöfnum umsagnaraðila.

Vegna góðrar og ört vaxandi verkefnastöðu óskar Viðskiptavit ehf eftir starfsfólki til eftirfarandi starfa:
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Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

•	 Selalaug	og	færsla	skála	í	Fjölskyldu-	og		
	 húsdýragarðinum,	útboð nr. 15634.

•	 Öskjuhlíð	–	Perlufestin,	útboð nr. 15677.

•	 Reiðhjóla	og	hlaupahjólastæði	við	grunnskóla,		
	 útboð nr. 15668.

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

 
 
 
 

Útboð 
 
Faxaflóahafnir óska eftir tilboðum í eftirfarandi verk: 
 

Grandagarður 16 – Ný hafnarvog 
 
Verkið felst í rifum á núverandi geymslum og 
enduruppbyggingu á því svæði sem aðstaða fyrir 
starfsmenn hafnarvogar.  Um er að ræða ca. 120m2  

svæði 
 
Helstu magntölur: 

Veggir og klæðningar 125 m2 
Uppbyggð gólf  25 m2 
Timburstigi   1 stk 
Frágangur gólfa  100 m2 

Hljóðvistarloft  40 m2 
Ný og endurmálun  500 m2 
 

Auk lagna, raflagna, loftræsingar og frágangs úti. 
 
Útboðsgögn verða aðgengileg á útboðs vefsíðunni, 
AjourSystem, mánudaginn 17. okt. 2022 kl. 13:00. 
Hlekkur á vefsíðuna má finna á vefsíðu 
Faxaflóahafna: 
http://www.faxafloahafnir.is/utbodsverk/ 
 
Tilboðum skal skilað inn á sömu útboðssíðu eigi 
síðar en 07. nóvember 2022 kl. 13:00.  
 
Enginn formlegur opnunarfundur verður haldinn, en 
niðurstöður verða sendar til bjóðenda þegar opnun 
og yfirferð tilboða er lokið. Nánari upplýsingar má 
nálgast hjá bjarki@faxafloahafnir.is 
  

 
 
 

 
 

kopavogur.is

Kópavogshöfn. Bakkabraut 9-23 (reitur 8). Breytt deiliskipulag.

Bæjarstjórn Kópavogs samþykkti þann 11. október 2022 að auglýsa í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, 
tillögu að breyttu deiliskipulagi fyrir Bakkabraut 9-23

Í breytingunni felst að 34 geymslum sem ráðgerðar voru inni í íbúðum eru færðar í kjallara og þar með er rými sem er undir 
burðarvirki hússins nýtt betur. Að auki verður gert ráð fyrir 11 sérgeymslum sem fylgja stórum íbúðum. Byggingarmagn A-rýma 
í kjallara er aukið um 774 m² og byggingarmagn A-rýma ofanjarðar er aukið um 306 m². Heildarbyggingarmagn á lóð eykst um 
1.080 m² og verður um 21.730 m². Lóðin er skráð 10.368 m² og nýtingarhlutfall í heild eykst úr 1.99 í 2.09. Fermetrafjöldi 
verslunar- og þjónusturýma á jarðhæð verður 970 m2. 
Að öðru leyti er vísað í gildandi deiliskipulag; Kársneshöfn - Bakkabraut 1-26, Nesvör 1 og Vesturvör 29, 31 og 33 sem sam-
þykkt var í bæjarstjórn 17. október 2017 ásamt skipulagsskilmálum og skýringarhefti B og birt í B- deild Stjórnartíðinda 22. 
janúar 2018.

Tillagan er sett fram á uppdráttum í mkv. 1:1000 ásamt skýringarmyndum dags. 29. september 2022. 
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Ofangreind tillaga er aðgengileg á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is. Ef óskað er eftir nánari upplýsingum um tillöguna er 
hægt að senda fyrirspurn á starfsfólk skipulagsdeildar á netfangið skipulag@kopavogur.is. 
Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna.  
Athugasemdir og ábendingar skulu hafa borist skriflega til skipulagsdeildar, Digranesvegi 1, 200 Kópavogi  
eða á netfangið skipulag@kopavogur.is eigi síðar en kl. 13:00 föstudaginn 2. desember 2022.

Skipulagsfulltrúinn í Kópavogi.

Auglýsing um breytt  
deiliskipulag í Kópavogi

bestistaðurinn.is

Kveðja, Akureyri

Erum að bæta 
við okkur 
íbúum núna. 

Vinnvinn | Kringlan 7 | 103 Reykjavík
Sími 552 1212 | vinnvinn@vinnvinn.is | www.vinnvinn.is

Leikskólaleiðbeinandi
Krílasel ungbarnaleikskóli sem er einnar deildar einkarekinn 
leikskóli í seljahverfinu óskar eftir að ráða vanan leikskóla-
leiðbeinanda í 50-70% starf sem fyrst. Íslenskukunnátta 
æskileg.

Umsóknir sendist á krilasel@simnet.is
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Guðjón  
Sigurjónsson
Sölumaður

Anna 
Jónsdóttir
Sölumaður

Óskar Þór 
Hilmarsson
Löggiltur 
fasteignasali

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdar- 
stjóri

LANGALÍNA
210 Garðabær.  

Glæsilegt 3ja hæða álklætt 
fjölbýlishús með lyftu við 
Löngulínu 33-35 ásamt 
bílageymslu. 110-128 fm. 
íbúðir. 
Vandaðar innréttingar. 
Sjávarútsýni.

GRANASKJÓL 
107  Rvk.  

• Einbýli. 

• 4 svefnherbergi. 

• Inngbyggður bílskúr.  

• Vandað hús.  

• Verð 85 millj. 

SÖRLASKJÓL
107  Rvk. 

• Einbýli. 

• 2 samþykktar íbúðir. 

• Sjávarútsýni. 

• Frábær staðsetning.  

• Verð. 85 millj.   

FJÖRUGRANDI
107  Rvk.  

Opið hús í dag mánudag  
á milli 16.30 og 17.00. 

Raðhús á  tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr.  

Frábær staðsetning við  
KR völlinn.  

LUNDUR
200 Kóp. 

• 160 fm. 
• Stórglæsileg penthouseíbúð. 
• Efsta hæð. 
• Ca. 95 fm. þaksvalir. 
• 2 stæði í bílgeymslu.  
• Vandaðar innréttingar. 
• Innfelld lýsing. 
• Aukin lofthæð. 
• Frábært útsýni.

Húsin eru 5. til 10 hæða. Fjölmargar stærðir í boði allt frá 100 fm. til 179 fm.   
Vandaðar íslenskar innréttingar. Hiti í gólfum.   

Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum.   
Glæsileg hönnun að innan sem utan. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.  

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari  
upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is 

Stórglæsilegar íbúðir við  
Lund í Kópavogi

NÝBYGGING

NÝBYGGINGLUNDUR 2 - 4 - 6

 

Glæsilegt 3ja hæða fjölbýlishús með lyftu við Löngulínu 15-23 ásamt bíla-
geymslu. Vandaðar íslenskar innréttingar frá Brúnás og með AEG eldhústækjum. 
Íbúðirnar eru frá 67-157 fm. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Íbúðirnar 
verða ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bíla-
geymslu fylgja flestum íbúðum. Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og 
Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, 
Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is   

 
HRAUNTUNGA

200 Kóp.  Tengihús.  214,3 fm.  Stórar 
þaksvalir.  Góð staðsetning í lokaðri 

götu.  Verð 46,7 millj.   

 
FERJUBAKKI

109 Rvk.  4ra. herb.  Góðar innrétt-
ingar, parket á gólfum, bað flísalagt.  

Verð 21,5 millj

 
LANGHOLTSVEGUR

104 Rvk.  2ja herb. 60,4 fm. Miðhæð.   
Endurnýjað að utan. Verð 18,9 millj.  

 
LÆKJASMÁRI

200 Kóp.  4ra. herb.  Mjög góð 4ra 
herb. á 1. Hæð.  Stór timburverönd.  

Verð 29.5 millj. 

 
REKAGRANDI

107 Rvk.  Snyrtilega og vel við haldin 
2ja herb íbúð, vel skipulögð. 

 
LAUGARNESVEGUR

105 Rvk.  3ja herbergja íbúð á 2. hæð.  
Nýlegt eldhús, suðursvalir, stutt í skóla 

og þjónustu .  Verð 23,9 millj.

 
HVASSALEITI

103 Rvk.  4ra herb 111 fm í VR blokk-
inni.  Góð og snyrtileg íbúð í þessu 

vinsæla húsi.    

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Parhúsalóðir við Kvíslartungu 31 og 33
í Leirvogstunguhverfi í Mosfellsbæ.  
Jarðvegspúði er kominn. 
Arkitekta- og verkfræðiteikningar
tilbúnar.
Bygginarleyfisgjöld eru fullgreidd.
Hægt er að hefja framkvæmdir strax.

Verð 14,9 millj. á hvora lóð

Fr
um

Parhúsalóðir við
Leirvogstungu í Mosfellsbæ

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður

Tryggvi Kornelíusson
Sölumaður

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Stórglæsilegar íbúðir við  
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ 

 
GILSÁRSTEKKUR

109 Rvk.  Einbýli.  Góð staðsetning í 
lokaðri götu.  

Verð 58 millj.  

 
ÁLFTAMÝRI

108 Rvk.  3ja herb. 82 fm. Mikið 
endurnýjuð, innréttingar og gólfefni. 

Verð 22,5 millj.   

60 ára og eldri

Aukaíbúð

Mikið áhvíla
ndi

Aukaíbúð

FELLAHVARF
203 Kóp.  Raðhús.   
Mjög vandað, fallegt 
útsýni, innbyggður bílskúr.  
Verð 54,9 millj. 

KRISTNIBRAUT 5 
EFRI HÆÐ
113 Rvk.  189 fm efri sér-
hæð.   Stórglæsilegt íbúð. 
Frábært útsýni. Vandaðar 
innréttingar og gólfefni.  
Innbyggður bílskúr.  

KEILUFELL
109 Rvk.  Mjög gott og 
mikið standsett einbýlis-
hús.  Stór og góður garður.  
Sérbyggður bílskúr.

NÝBYGGINGLANGALÍNA 15-23 LÆKKAÐ VERÐ

SELD

 
ASPARHVARF

 203  Kóp.  
213 fm.  Raðhús. 

Góðar innréttingar.  
Stutt í skóla og leikskóla.  

Möguleg skipti á 3ja. herb í hverfinu. 
 

 
DÚFNAHÓLAR

111 Rvk.  
5 herb. Bílskúr. Samtals 147 fm.  

Frábært útsýni.  
Verð 26,9 millj.

 
BÓLSTAÐARHLÍÐ

105 Rvk.  
115 fm. 4ra herb.  
Góð staðsetning.   
Verð. 28,7 millj.

   

 
ÁLFKONUHVARF 

203 Kóp.   
110 fm 4ra. herb íbúð.  Stæði í 

bílageymslu.  Stór timbursólverönd.   
Sér inngangur. Verð 32,9 millj  

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

OPIÐ HÚS

Óskar Þór Hilmarsson
Framkvæmdastjóri / 
Löggiltur fasteignasali
S: 822 8750
oskar@fjarfesting.is

Hilmar Óskarsson
Stjórnarformaður
S: 896 8750
hilmar@fjarfesting.is

Guðjón Sigurjónsson
Löggiltur fasteignasali/
Rekstrarfræðingur
S: 846 1511
gudjon@fjarfesting.is

Pálmi B. Almarsson
Löggiltur fasteignasali
S: 896 3344
palmi@fjarfesting.is

Smári Jónsson
Löggiltur fasteignasali
S: 864 1362
smari@fjarfesting.is

Hildur Edda Gunnarsdóttir
Lögfræðingur/Löggiltur 
fasteignasali
S: 661 0804
hildur@fjarfesting.is

Edda Svavarsdóttir
Löggiltur fasteignasali
S: 845 0425
edda@fjarfesting.is

Guðmundur H. Valtýsson
Viðskiptafr./Löggiltur 
fasteignasali
S: 865 3022
gudmundur@fjarfesting.is

REYRENGI 37 112  Rvk. Einbýli 
Opið hús í dag laugardag frá kl. 15:00 til 15:30  
• 211,5 fm.  
• Ein hæð.
• 4 svefnherbergi.
• Tvöfaldur bílskúr.                                                    Verð 143 millj. 

LANGAGERÐI 26 108 Rvk. Einbýli
Opið hús í dag laugardag frá kl. 14:00 til 14:30
• 4 svefnherbergi.  Mikið endurnýjað.
• Glæsileg lóð með góðum veröndum. 
• 271,8 fm.
• Garðskáli.  Gufubað.  Góður bílskúr.                   Verð 147 millj. 

HULDUBRAUT 46 200 Kóp.  Einbýlishús   
• 330,4 fm. Mikið endurnýjað.  
• Útsýnisperla.  
• Stórglæsilegt. 
• Aukaíbúð.  
• Sjávarlóð                                                                   Verð 267 millj.

KÁRSNESBRAUT 119 200 Kóp. Einbýli
Opið hús í dag laugardag frá kl. 13:00 til 13:30 
• 256,3 fm. 5 svefnherb.  
• Vel viðhaldið.  
• Glæsileg lóð. 

Verð 149,2, millj.

LUNDUR 13 200 Kóp. 3ja herb. 
Opið hús þriðjudag frá kl. 16:30 til 17:00 
• 111,1 fm. 
• Timburverönd. 
• Bílgeymsla. 
• Lyftuhús.                                                              Verð 98,9 millj. 

GULLSMÁRI 9  200 Kóp. 
Opið hús mánudag frá kl. 16:30 til 17:00 
• 2ja til 3ja herb. 100,3 fm.
• Stæði í bílgeymslu. 9. hæð.
• Mikið útsýni.  
• 60 ára og eldri                                                      Verð 179,9 millj.

FREYJUBRUNNUR 25-27 113 Rvk.
Opið hús mánudag frá kl. 16:30 til 17:00 
• 2ja herb. 79,7 fm.
• Stórglæsileg.
• Hönnuð af Rut Kára. Lyftuhús.

Verð 61,5 millj.   

VESTURFOLD 48 112 Rvk. Einbýli
Opið hús mánudag frá kl. 17:30 til 18:00 
• 254,1 fm.  Ein hæð. 
• Glæsileg lóð með miklum veröndum.
• Stutt í skóla og þjónustu.  

Verð 168,9 millj.  

SEIÐAKVÍSL 24 110 Rvk. Einbýli
Opið hús þriðjudag frá kl. 17:00 til 18:00 
• 369,2 fm.  4-5 svefnherbergi.
• Stutt í skóla og þjónustu.  
• Aukaíbúð

Verð 179,9 millj.

KVÍSLARTUNGA 33 270 Mos. Parhús 
Opið hús í dag laugardag frá kl. 14:00 til 14:30 
• 252,9 fm. 5 svefnherb.
• Gólfhiti.
• Innbyggður bílskúr.

Verð 149,5millj.

17. JÚNÍTORG 3 210 Gbæ. 
• 3ja herb. 
• 106,8 fm.
• Tvær verandir. 
• 50 ára og eldri

Verð 74,9 millj.

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM 
EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA.

SJÁVARLÓÐ
OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

AUKAÍBÚÐ

50 ára og eldri

60 ára og eldri

AUKAÍBÚÐ



SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

Grensásvegi 11 108 Reykjavík | Sími 588-9090 | eignamidlun.is

48.900.000

Þangbakki 8
109 Reykjavík

Fjölbýli 69,2 fm 2 herb.

69.400.000

Dalsel 17
109 Reykjavík

Fjölbýli 119.8 fm 5 herb.

69.900.000

Grundargerði 10
108 Reykjavík

Fjölbýlishús - bílskúr 121 fm 3 herb.

Einbýlishús 256 fm 5 herb.

Hverafold 112

159.900.000

112 Reykjavík

Lárus Ómarsson
Löggiltur fasteignasali
larus@eignamidlun.is
824 3934

Fjölbýli 111,1 fm 4 herb.

Laufengi 4

69.900.000

112 Reykjavík

OPIÐ HÚS 
18 okt. kl 17:00-17:30

Brynjar Þór Sumarliðason
Viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is
896 1168

Brynjar Þór Sumarliðason
Viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is
896 1168

Fjölbýlishús 129,8 fm 4 herb.

Kristnibraut 87

94.900.000

113 Reykjavík

Fjölbýlishús 83 fm 3 herb.

Unnarbraut 28

65.500.000

170 Seltjarnarnes    

OPIÐ HÚS 
16. okt. 13:00-13:30

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
gudlaugur@eignamidlun.is
864 5464

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali
dadi@eignamidlun.is
824 9096

Lárus Ómarsson
Löggiltur fasteignasali
larus@eignamidlun.is
824 3934

OPIÐ HÚS 
17. okt. 17:00-17:30

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968







Ráðgjöf varðandi húsnæðisskipti, erfðaskrá, kaupmála
eða dánarbúskipti. Lögmaður þér við hlið við sölu fasteignar

án þess að greiða aukalega fyrir þá þjónustu.

BÚUM VEL veitir nýja tegund þjónustu. Kynntu þér málið.

SÉRHÆFÐ
LÖGFRÆÐIÞJÓNUSTA
MEÐ ÁHERSLU Á 60+

Elín Sigrún Jónsdóttir, lögmaður | Tryggvagötu 11, 2. hæð
Sími 783 8600 | elin@buumvel.is | www.buumvel.isVerð á mán. kr. 1.500.000

Laugavegur 67 101 Reykjavík

Langtímaleiga - Húsnæðið er laust við afhendingu 237 fm

TIL LEIGU

Grensásvegi 11 108 Reykjavík | Sími 588-9090 | eignamidlun.is

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur leigumiðlari, löggiltur fasteignasali
hilmar@eignamidlun.is
824 9098

Bókið skoðun

Dalprýði 9b 210 Garðabæ

Parhús 190 fm 5 herb.

Grensásvegi 11 108 Reykjavík | Sími 588-9090 | eignamidlun.is

Magnea Sverrisdóttir
Löggiltur fasteignasali
magnea@eignamidlun.is
861 8511

Til leigu

Til leigu einstaklega falleg hæð við Ægisíðu. Glæsilegt útsýni. 
Leigutími 2 ár. Laus til afhendingar í janúar.
Frekari upplýsingar eingöngu veittar á skrifstofu.

Grensásvegi 11 108 Reykjavík | Sími 588-9090 | eignamidlun.is

Ólafur H. Guðgeirsson
MBA Rekstrarhagfræðingur og 
löggiltur fasteignasali
olafur@eignamidlun.is
 663 2508

109.900.000

Auðbrekka 17 200 Kópavogur

Til sölu fullbúið bílaverkstæði í eigin húsnæði - bílaverkstæðið Bílvogur hefur 
verið rekið í áratugi í 300 fermetra húsnæði í Auðbrekku 17. Fimm lyftur, öll tæki 
og búnaður. Góð velta enda verkstæðið þekkt eftir langan rekstur. Rekstur og 
fasteign með öllum tækjum selst í einu lagi.

Grensásvegi 11 108 Reykjavík | Sími 588-9090 | eignamidlun.is

Ólafur H. Guðgeirsson
MBA Rekstrarhagfræðingur og 
löggiltur fasteignasali
olafur@eignamidlun.is
 663 2508

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

Ingibjörg 
Þórðardóttir, 
löggiltur 
fasteignasali.
S. 864-8800

Þórður S. 
Ólafsson, 
löggiltur 
fasteignasali.

Ólafur Már 
Ólafsson, 
löggiltur 
fasteignasali.
S. 865-8515

Björg  
Ágústsdóttir,
skrifstofa

Dalsbrún 40 – 810 Hveragerði
85,0 fm – 3ja raðhús á einni hæð – Verð 57.800.000 
Fallegt, bjart og vel skipulagt raðhús á einni hæð á eftirsóttum stað við Dalsbrún 
í Hveragerði.  Húsið skiptist í forstofu, setustofu, tvö svefnherbergi, baðherbergi, 
eldhús, þvottahús og geymslu/herbergi. Hiti í öllum gólfum. Geymslurými yfir hluta 
hússins. Skjólgóð og afgirt verönd út af stofu er meðfram suðurhlið hússins. Húsið 
er til afhendingar við kaupsamning. Ath. að þjóðvegur verður færður neðar og 
mun því umferðarniður verða óverulegur.

Fjóluás 30 – 221 Hafnarfjörður
300,4 fm -Tvílyft einbýlishús – Verð 165.000.0000
Einbýlishús á tveimur hæðum við Fjóluás í Hafnarfirði. Neðri hæð skiptist í forstofu 
með fataskápum, hol sem tengir saman rými neðri hæðar, tvö svefnherberbergi, 
baðherbergi, þvottahús og geymslu. Á efri hæð er eldhús með nýlegri innréttingu, 
útgegnt á hellulagða verönd þaðan sem gengið er á timburverönd. Setustofa og 
borðstofa. Tvö svefnherbergi og beðherbergi. Innfelld lýsing í loftum. Vestan við 
húsið er aukaíbúð með sérinngangi sem skiptist í alrými (stofa/svefnaðstaða), 
eldhúskrók með innréttingu, baðherbergi með sturtu. Granítflísar á gólfum. Gott 
fjölskylduhús með aukaíbúð á rólegum og fjölskylduvænum stað í Hafnarfirði.

Lindargata 54 – 101 Reykjavík
63,8 fm 3ja herbergja íbúð – Verð 53.400.000
Björt og vel skipulögð rishæð í miðbæ Reykjavíkur. Eignin er með sérinngangi 
og glugga í allar áttir. Húsið er afar fallegt og vann til verðlauna árið 2009 fyrir 
vel heppnaðar endurbætur. Íbúðin skiptist í forstofu og stofu með útgengi á 
vestursvalir. Tvö góð svefnherbergi. Baðherbergi og eldhús. Parket á gólfum. 
Risloft með glugga yfir stofu sem getur nýst sem svefnloft eða geymsla og risloft 
yfir eldhúsi sem er nýtt sem geymsla. Sameiginelgt þvottahús. Góð íbúð í einkar 
fallegu húsi á eftirsóttum stað í miðborginni. 

Engihjalli 3 – 200 Kópavogur 
78,4 fm – 3ja herbergja íbúð – Verð 46.900.000
Opið hús mánudaginn 17. október milli kl. 17:00 og 17:30
Falleg og vel skipulögð þriggja herbergja íbúð á 4. hæð við Engihjalla í Kópavogi.
Íbúðin er 78,4 fermetrar - þar að auki fylgir íbúðinni sér geymsla í kjallara sem er 
ekki skráð í birta fermetratölu eignarinnar. Íbúðin skiptist í hol, stofu með útgengi 
á svalir með miklu útsýni, hjónaherbergi með stórum fataskápum, barnaherbergi, 
eldhús með góðum innréttingum, baðherbergi með tengi fyrir þvottavél.  
Á hæðinni er sameiginlegt þvottahús og sér geymsla í kjallara. Örstutt í skóla og 
leikskóla og verslun og þjónusta í næsta nágrenni.  Laus strax.

Valhúsabraut 3 – 200 Seltjarnarnes
205,0 fm – Parhús – Verð 158.000.000
Fallegt og afar vel skipulagt parhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsið er með fallegu útsýni á eftirsóttum stað við Valhúsabraut á Seltjarnarnesi. Húsið er 
skráð 205 fm, þar af bílskúr 25 fm. Efri hæð skiptist í forstofu og gestasalerni. Eldhús með endurnýjaðri innréttingu. Setustofa og borðstofa samliggjandi, aukin lofthæð, 
arinn, gegnheilt parket á gólfum, útgengt á suðursvalir með miklu útsýni. Bílskúr með millilofti og hleðslustöð. Á neðri hæð er rúmgott hjónaherbergi, tvö barnaherbergi, 
baðherbergi sem var endurnýjað fyrir fáeinum árum. Tvö önnur herbergi á svefnherbergisgangi sem hægt er að nýta sem skrifstofu eða sjónhvarpsherbergi. Þvottahús, 
flísar á gólfi, innréttingar. Afgirt timburverönd sunnan við húsið. Mjög gott fjölskylduhús á besta stað á Seltjarnarnesi við Valhúsahæðina - stutt í alla helstu þjónustu - 
skólar og leikskóli í í næsta nágrenni sem og útivistarsvæði á Seltjarnarnesi.

Dalsbrún 40 Engihjalli 3 

Valhúsabraut 3 

Fjóluás 30 

Lindargata 54 

OPIÐ HÚS


