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Landsbankinn auglýsir laust til umsóknar starf sérfræðings í samfélagslegri ábyrgð. 
Þetta er nýtt og spennandi starf og starfsmaðurinn mun leiða  stefnumótun og starf 
bankans í samfélagslegri ábyrgð og njóta til þess liðsinnis yfirstjórnar og hóps starfs-
manna. 

Viðkomandi starfsmaður þarf í senn að hafa góða menntun sem nýtist vel í starfi og 
haldgóða þekkingu á málaflokknum, mikinn áhuga, frumkvæði og úthald við innleiðingu
verkefna á þessu sviði. 

Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja er að mati Landsbankans eitt af grundvallarverkefnum 
fyrirtækjarekstrar og tekur í reynd til allra þátta í starfseminni s.s. rekstrar, stjórnarhátta 
og umhverfis- og starfsmannastefnu svo eitthvað sé nefnt. 

Í Landsbankanum er mikil þekking á sviði samfélagslegrar ábyrgðar sem starfsmaðurinn 
þarf að nýta sér. Hann vinnur þvert á deildir bankans og þarf að byggja upp náið sam-
starf við þá starfsmenn sem sinnt hafa þessum málum. 

Sérfræðingur 
í samfélagslegri 
ábyrgð 

Helstu verkefnum sérfræðings í samfélagslegri ábyrgð í Landsbankanum er ætlað að 
stuðla að:

Nánari upplýsingar veitir:

í síma 410 7904. 

www.landsbankinn.is, merkt 

„Samfélagsleg ábyrgð“.

25. október 2010.

sem trúnaðarmál.

Landsbankinn ætlar sér að vera til 

fyrirmyndar á sviði samfélagslegrar 

ábyrgðar og taka fullan þátt í sam-

starfi fyrirtækja innanlands. Bankinn er 

stofnanir Sameinuðu þjóðanna, 

verkalýðshreyfingar, ríkisstjórnir og 

fleiri að því að kynna og innleiða viðmið 

á sviði mannréttinda, atvinnu- og um-

hverfismála og berjast gegn spillingu, 

t.a.m. peningaþvætti.

  Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441
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ÞJÓNUSTULIÐAR - RÆSTING

í Menntaskólanum í Kópavogi
Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða þjónustuliða 

til ræstinga og umsjónar með umgengni í skólanum á 
dagvinnutíma. Ein og hálf staða í boði. 

Möguleiki á hlutastörfum.

Laun eru skv. sérstökum samningi Eflingar og 
fjármálaráðuneytis. 

Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu skólans í síma 
594 4000 hjá skrifstofustjóra eða ræstingastjóra.

Skólameistari

S: 511 1144

Olíuverzlun Íslands hf.

Við óskum eftir verslunarstjóra til starfa á þjónustustöð okkar á Hellu. 
Reynsla af verslunarstörfum og stjórnun er æskileg.

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

Helstu verkefni
• Umsjón með daglegum rekstri stöðvarinnar
• Innkaup
• Sala
• Mannaforráð
• Þjónusta við viðskiptavini 

Hæfni og þekking
Áhersla er lögð á ríka þjónustulund, stundvísi, 
snyrtimennsku og hæfni í mannlegum samskiptum.

Skilyrði er að umsækjendur hafi hreint 
sakavottorð og séu reyklausir.

Vinsamlega sendið umsóknir ásamt ferilskrá 
í tölvupósti á netfangið frida@olis.is fyrir 
24. október nk.

Ef frekari upplýsinga er óskað má jafnframt
senda fyrirspurn á sama netfang.

Verslunarstjóri á Hellu
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Sölufulltrúi
Útgáfufyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu 

óskar eftir sölufulltrúa í fullt starf

Um er að ræða sölu- og kynningastarf

Fyrirtækið gefur út fjöldann allan af ýmis konar ritum 
tengdum ferðaþjónustu, sjá heimasíðuna www.sagaz.is

Krefjandi starf í skemmtilegu umhverfi.

Reynsla af sölu og kynningarmálum æskileg 
en ekki skilyrði. Árangurstengd laun.

Umsóknir skulu sendar á netfangið umsokn@sagaz.is 

Leikskóli Seltjarnarness
Laus staða deildarstjóra við nýjan 

sameinaðan leikskóla

Leikskóli Seltjarnarness er ný sameinuð fag- og
rekstrareining með um 170 börnum. Leikskólinn 
starfar á tveimur starfstöðvum sem standa á sömu 
lóð við Suðurströnd. Helstu áhersluþættir skólans 
eru tónlist, umhverfismennt og  SMT - skólafærni.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun
• Hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Skipulags- og stjórnunarhæfileikar, frumkvæði 
  og kraftur
• Jákvæðni, víðsýni og brennandi áhugi á skólastarfi
• Góð tölvukunnátta og gott vald á íslensku máli.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags leik-
skólakennara og Launanefndar sveitarfélaga. 
Upplýsingar gefur Soffía Guðmundsdóttir 
leikskólastjóri í síma 5959291, 
netfang: soffia@seltjarnarnes.is og
Anna Harðardóttir aðstoðarleikskólastjóri í síma 
5959281, netfang: annaha@seltjarnarnes.is

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar 
eru konur jafnt sem karlar hvattir til að sækja um 
stöðuna. 

Greiningardeild
Arion banka hf.

Hafðu sambandArion banki leitar að sérfræðingi til starfa hjá greiningardeild 
bankans. Við leitum að framúrskarandi einstaklingi sem getur 
sinnt leiðandi hlutverki í fyrirtækjagreiningu deildarinnar. Leitað 
er eftir starfsmanni með bæði náms- og starfsreynslu á sviði 
fjármála, atvinnulífs og/eða endurskoðunar. Viðkomandi þarf 
að geta unnið sjálfstæðar greiningar á íslenskum fyrirtækjum og 
atvinnugreinum auk þess að fást við skyld verkefni.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:

    Menntunar- og hæfniskröfur:

444 6957 asgeir.jonsson@arionbanki.is.

Umsóknarfrestur er til og með 25. október 2010. Umsækjendur 
sæki um starfið á vefsíðu bankans, www.arionbanki.is.

Hæfniskröfur: Starfssvið:

Verkefnastjóri

www.marel.com/jobs

www.marel.com
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TECHNICAL SERVICES

SKJÖLUN OG INNSLÁTTUR 
TÆKNIGAGNA
TECHNICAL RECORDS

STARFSSVIÐ
I  Skjölun og innsláttur á viðhaldsgögnum
I  Miðlun upplýsinga um tækni 
   og viðhaldsgögn
I  Samskipti við viðskiptavini innan 
   sem utan fyrirtækisins

HÆFNISKRÖFUR
I  Stúdentspróf eða sambærileg menntun
I  Góð enskukunnátta er nauðsynleg
I  Góð tölvukunnátta
I  Gott skipulag og nákvæmni
I  Rík þjónustulund
I  Reynsla og þekking á skjalavistun
I  Góðir samskiptahæfileikar

VERKEFNASTJÓRI
PROJECT MANAGER

STARFSSVIÐ
I  Stýring verkefna sem snúa að móttöku, 
   viðhaldi og afhendingu á flugvélum
I  Ábyrgð á tækniþjónustu til viðskiptavina 
I  Samningagerð
I  Stýring umbótaverkefna
I  Greining tækniupplýsinga flugvéla
I  Góð enskukunnátta er nauðsynleg

HÆFNISKRÖFUR
I  Háskólamenntun á sviði verkfræði, 
   viðskiptafræði eða flugvirkjamenntun
I  Þekking af tímastjórnun eða 
   verkefnastjórnun er æskileg
I  Reynsla af sambærilegu starfi eða starfi 
   sem snýr að tækniþjónustu flugvéla
I  Reynsla við samningagerð er kostur

SÉRFRÆÐINGUR 
Í SKIPULAGNINGU 
Á VIÐHALDI FLUGVÉLA
AIRCRAFT MAINTENANCE PLANNING

STARFSSVIÐ
I  Vinna við skipulagningu á viðhalds-
   aðgerðum samkvæmt viðhaldsáætlun 
   flugvéla 
I  Önnur tilfallandi verkefni 

HÆFNISKRÖFUR
I  Hafa lokið prófi í flugvirkjun
I  Þekking og reynsla af verkefnastjórnun 
   er æskileg
I  Reynsla af viðhaldstarfi flugvéla 
   er æskileg
I  Góð enskukunnátta er nauðsynleg
I  Góð tölvukunnátta
I  Hafa góða samskiptahæfileika 
I  Hafa góða kostnaðarvitund

Við leitum að kraftmiklum einstaklingum í krefjandi störf í góðu 
starfsumhverfi þar sem öryggi, áreiðanleiki og hágæðavinnubrögð 
eru höfð að leiðarljósi. Liðsmönnum með ríka þjónustulund sem hafa  
áhuga á að ná góðum árangri í starfi og hafa gaman af að vinna 
sem hluti af öflugri liðsheild.

SÉRFRÆÐINGUR 
Í SKJÖLUN TÆKNIGAGNA
TECHNICAL RECORDS

STARFSSVIÐ
I  Greining tækniupplýsinga flugvéla
I  Miðlun upplýsinga um tækni 
   og viðhaldsgögn
I  Samskipti við viðskiptavini innan 
   sem utan fyrirtækisins

HÆFNISKRÖFUR
I  Háskólamenntun
I  Reynsla og þekking við skjalavistun
I  Góð enskukunnátta er nauðsynleg
I  Hafa góða samskiptahæfileika
I  Góð tölvukunnátta

TÆKNIÞJÓNUSTA ICELANDAIR 
Á KEFLAVÍKURFLUGVELLI ÓSKAR EFTIR 
AÐ RÁÐA STARFMENN Í EFTIRTALIN STÖRF

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu 
Icelandair: www.icelandair.is/umsokn 
eigi síðar en 24. október 2010.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA:
Hafliði Jón Sigurðsson I Sími 425 0175 I haflidi@its.is 
Kristín Björnsdóttir I Sími 505 0155 I stina@icelandair.is
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Útibússtjóri Landsbankans á Akureyri 
Landsbankinn auglýsir laust til umsóknar starf útibússtjóra á Akureyri.  
Leitað er að áhugasömum og kraftmiklum einstaklingi sem hefur góða  
þekkingu á fjármálamörkuðum og reynslu af stjórnun.   

Helstu verkefni: 
• Yfirumsjón með rekstri útibúsins, m.a. hvað varðar arðsemi og 

áhættustjórnun
• Ákvarðanataka er varðar starfsemi útibúsins, s.s. útlánaákvarðanir
• Þjónusta og fjármálaráðgjöf til einstaklinga, félaga og fyrirtækja
• Virk þátttaka í markaðsstarfi og þjónustumálum
• Eftirlit með vanskilum, eftirfylgni og ákvarðanataka
• Gerð rekstraráætlana, endurmat þeirra og eftirfylgni

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun á sviði viðskipta og/eða  

yfirgripsmikil reynsla sem nýtist í starfi
• Reynsla og/eða góð þekking á starfsemi  

fjármálafyrirtækja
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og fagmennska í starfi
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Upplýsingar veita:
Þórir Þorvarðarson,
thorir@hagvangur.is
Kristín Guðmundsdóttir, 
kristin@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með  
31. október nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www. hagvangur.is

Landsbankinn er stærsta fjármála-
fyrirtæki landsins og veitir alhliða   
fjármálaþjónustu til einstaklinga, 
fyrirtækja og stofnana. Starfsmenn 
eru um 1100 talsins og útibúanet 
bankans telur 35 útibú og  
afgreiðslur um land allt.
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Hæfniskröfur: Starfsmaður þarf að hafa góða kunnáttu í HTML, CSS, Visual Studio og Photoshop.

Reynsla af vef- og efnisstjórnun skilyrði. Einnig reynsla og/eða áhugi á markaðs- og auglýsinga-

málum. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Áhugasamir sendi inn ferilskrá með 

upplýsingum um menntun og fyrri störf á netfangið starf@nova.is fyrir 24. október.

Við leitum að öflugum einstaklingi sem hefur áhuga á að ná árangri í starfi og efla okkar hóp.

Um er að ræða mjög fjölbreytt starf í markaðsdeild Nova, m.a. HTML og CSS vinnu, vefþróun við 

vefi Nova ásamt ýmsum öðrum verkefnum tengdum vef og markaðsmálum fyrirtækisins.

Starfsmaður í vefþróun, 
HTML og CSS í markaðsdeild Nova

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

Stærsti
skemmtista›ur

í heimi!

Sæktu um
fyrir

á starf@nova.is

okt.
24.
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Viltu vinna á stærsta
skemmtistað í heimi?

Forstöðumaður fiskveiðistjórnunarsviðs Fiskistofu 

Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun sem annast stjórn og eftirlit með veiðum fiskistofna í sjó og fersku vatni. Hlutverk fiskveiðistjórnunarsviðs Fiskistofu 
er m.a. að annast útgáfu veiðileyfa og úthlutun aflaheimilda ásamt því að fylgjast með aflaheimildastöðu og staðfesta flutning aflaheimilda milli fiskiskipa. 
Fiskveiðistjórnunarsvið annast eftirlit með fiskveiðum í íslenskri lögsögu og veiðum íslenskra skipa utan lögsögunnar, veitir fiskvinnslustöðvum og fiskmörkuðum 
leyfi til vigtunar sjávarafla og hefur eftirlit með að afli sé réttilega veginn og skráður. Fiskveiðistjórnunarsvið hefur einnig eftirlit með fiskeldi og hvalveiðum. 
Nánari upplýsingar má finna á www.fiskistofa.is.

Laus er til umsóknar staða forstöðumanns fiskveiðistjórnunarsviðs Fiskistofu á aðalskrifstofunni að Dalshrauni 1 í Hafnarfirði. Fiskveiðistjórnunarsvið er stærsta 
svið stofnunarinnar með 44 starfsmenn í 7 starfsstöðvum víðs vegar um landið. Forstöðumaður fiskveiðistjórnunarsviðs heyrir beint undir fiskistofustjóra.

Um fullt starf er að ræða og æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni:
● Stjórnun fiskveiðistjórnunarsviðs og 

daglegur rekstur þess
● Ábyrgð á starfsemi og verkefnum 

sviðsins
● Þátttaka í stefnumótun og daglegri 

stjórnun Fiskistofu
● Samskipti við opinbera aðila vegna 

starfsins s.s. sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneytið

● Samskipti við innlenda og erlenda 
aðila vegna verkefna sviðsins

Menntunar- og hæfniskröfur:
● Lögfræðipróf eða annað 

háskólapróf sem nýtist í starfi 
● Stjórnunarreynsla
● Leiðtogahæfileikar og lipurð í 

mannlegum samskiptum
● Frumkvæði og metnaður til að ná 

árangri í starfi 
● Gott vald á íslensku og ensku og 

færni til að tjá sig í ræðu og riti 

Æskilegt er að umsækjendur hafi þekkingu á fiskveiðistjórnun og reynslu af stjórnsýslu. Þekking á 
íslenskum sjávarútvegi er einnig æskileg. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Eyþór Björnsson, fiskistofustjóri og Inga Þóra Þórisdóttir, 
forstöðumaður starfsmanna- og gæðasviðs í síma 569 7900.

Umsóknir er hafa að geyma ítarlegar upplýsingar um menntun, fyrri störf, meðmælendur og 
annað sem máli kann að skipta sendist á netfangið ingath@fiskistofa.is eða með bréfi til Fiskistofu, 
Dalshrauni 1, 220 Hafnarfirði merktar “Forstöðumaður”

Umsóknarfrestur er til og með 1. nóvember 2010. Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við 
viðeigandi stéttarfélag. Samkvæmt jafnréttisstefnu Fiskistofu eru konur jafnt sem karlar hvattar til að 
sækja um. 

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

- stuðningsaðili 2010

FASTEIGNASALI -
MILLJÓN Á MÁNUÐI

Sendið starfsferilsskrá á axel@domusnova.is

Turninum 12. hæð - Smáratorgi 3, 201 Kópavogi
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Erum við að 
leita að þér?

Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður Dögg Ísaksdóttir, risaksdottir@actavis.com. 

Actavis  Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfirði s 550 3300 f 550 3301 @ actavis@actavis.is w www.actavis.is 

Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 24. október nk.

Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu og 
sölu hágæðasamheitalyfja. Fyrirtækið er með starfsemi í 40 löndum. 
Actavis hf. er eitt af dótturfyrirtækjum samstæðunnar og er 
framleiðslueining fyrirtækisins hér á Íslandi. Hjá Actavis á Íslandi starfa 
yfir 700 starfsmenn á ýmsum sviðum.

Sérfræðingur í innkaupadeild
Innkaupadeild tilheyrir vörustjórnunarsviði Actavis hf. Deildin hefur annars vegar umsjón með innkaupum á hráefnum fyrir framleiðsluna og hins vegar almennum 
innkaupum fyrir reksturinn, auk þess sem deildin kemur að fjárfestingum fyrirtækisins. Leitað er að starfsmanni sem mun sjá um almenn innkaup og fjárfestingar.

Helstu verkefni:
Stýra innkaupaverkefnum í samræmi við innkaupastefnu Actavis með það að 
leiðarljósi að ná markmiðum fyrirtækisins í innkaupum
Utanumhald útboða og samninga fyrir almenn innkaup og fjárfestingar
Samningar um verð, afhendingar, greiðsluskilmála og fleira
Umsjón með hugbúnaði fyrir almenn innkaup
Útbúa innkaupapantanir fyrir samþykktar innkaupabeiðnir og staðfesta innkaupareikninga
Skýrslugerð, gagnagreining og miðlun gagna og upplýsinga um almenn innkaup

Við leitum að einstaklingi;
með háskólamenntun á sviði viðskipta, vörustjórnunar 
eða aðra menntun sem nýtist í starfi
með reynslu af sambærilegu starfi (kostur)
með góða enskukunnáttu og góða almenna tölvukunnáttu
með hæfni í verkefnastjórnun og samningagerð 
sem er sjálfstæður í vinnubrögðum, skipulagður og á auðvelt 
með samstarf

sími: 511 1144
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Forstöðumaður skjalasafns 
Háskóla Íslands

tötöð
H

ForFo

Laust er til umsóknar starf forstöðumanns 
skjalasafns Háskólans.

Forstöðumaður framfylgir stefnu safnsins, 
ber ábyrgð á verkefnum þess og samþættingu 
skjalastjórnunar í sameiginlegri stjórnsýslu, 
fræðasviðum, deildum og stofnunum 
Háskólans auk þess að bera ábyrgð á fjár-
málum, starfsmannamálum og daglegum 
rekstri, þ.m.t. rekstri rafræns skjalastjórnunar-
kerfis.

Hæfniskröfur:
Krafist er háskólaprófs sem tengist hlutverki 
og verkefnum skjalasafnsins auk framhalds-
menntunar og víðtækrar reynslu af skjala-
stjórnun og stjórnun. Góð íslensku- og ensku-
kunnátta, tölvufærni, þekking og reynsla af 
rafrænum skjalastjórnunarkerfum og hæfni til 
að miðla þekkingu. Frumkvæði og sjálfstæði 
í starfi ásamt þjónustulund og lipurð í mann-
legum samskiptum eru nauðsynlegir kostir.

Sjá nánar á www.starfatorg.is/
og www.hi.is/page/storf 

Við ráðningu í störf í Háskóla Íslands er tekið 
mið af jafnréttisáætlun skólans.

Umsóknarfrestur er til 25. október nk. 
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Þróunar- og markaðssvið
Arion banka

Hafðu sambandVerkefnastjóri
Arion banki leitar að ákveðnum og drífandi einstaklingi í 
verkefnastjórateymi þróunar- og markaðssviðs.

Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

Tölfræðileg greining (Analytics)
Arion banki leitar að metnaðarfullum einstaklingi til að taka 
þátt í verkefni sem ætlað er að brúa bilið á milli gagna og góðra 
ákvarðana í markaðsmálum.

Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

444 6363
hermann.jonasson@arionbanki.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 24. október 2010.
Umsækjendur sæki um störfin á vef bankans, www.arionbanki.is

LÖGFRÆÐINGUR 
ÓSKAST

Helga lögmenn óskar eftir að ráða lögfræðing til starfa 
vegna aukinna verkefna. Viðkomandi þarf að geta hafið 
störf sem fyrst. Um er að ræða fullt starf löglærðs fulltrúa  
á stofunni við margvísleg og krefjandi verkefni. 

Leitað er eftir einstaklingi sem er skipulagður, sýnir sjálf- 
stæði og frumkvæði í vinnubrögðum, er heiðarlegur, góður  
í mannlegum samskiptum og með ríka þjónustulund.

Menntunarskilyrði eru embættis- eða meistarapróf í 
lögfræði. Málflutningsréttindi eru æskileg. Starfsreynsla 
á lögmannsstofu er kostur. Lögð er áhersla á góða færni í 
íslensku, ensku og a.m.k. einu Norðurlandamáli. Þá er góð 
tölvukunnátta nauðsynleg, m.a. á Outlook, Excel og Word.

Nánari upplýsingar veitir Helga Leifsdóttir í s. 550 3700.

Umsóknarfrestur er til 25. október nk. Umsóknum ásamt 
ferilskrá skal skilað á netfangið: helga@helgalogmenn.is

LANGHOLTSVEGI 89 • S 550 3600 • HELGALOGMENN.IS
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Starfssvið
»  Forritun stórra rauntímakerfa 
    fyrir neyðarþjónustu
»  Forritun landupplýsingakerfa
»  Þróun og forritun á kerfum Samsýnar

Menntunar- og hæfniskröfur
»  Háskólamenntun í tölvunarfræði 
    eða verkfræði

»  Reynsla í C# forritun

»  Reynsla í forritun gagnagrunnskerfa

»  Frumkvæði, sjálfstæði og góðir 
    samskiptahæfileikar

Forritari
Við leitum að forritara

Umsóknarfrestur er til og með 1. Nóvember.

Ný störf 
á sunnanverðum 
Vestfjörðum!

Á sunnanverðum Vestfjörðum búa ríflega 1300 manns í tveimur sveitarfélögum, Vesturbyggð og Tálkna- 
fjarðarhreppi. Stærstu byggðakjarnarnir eru: Patreksfjörður, Tálknafjörður og Bíldudalur. 

Í sveitarfélögunum eru mjög góðir grunnskólar, leikskólar, tónlistarskólar og framhaldsdeild Fjölbrautar- skóla 
Snæfellinga. Þrjú nýleg íþróttahús eru á svæðinu, tvær mjög góðar sundlaugar og frábær líkamsræktar- 
aðstaða. Öflugt íþróttastarf er í sveitarfélögunum sem og menningar- og tónlistarstarf. Auðvelt er njóta 
útivistar þar sem ægifögur náttúra Vestfjarða er alls staðar innan seilingar, s.s. Rauðasandur, Látrabjarg, 
Ketildalir og Barðaströnd.  

Samgöngur innan svæðisins eru mjög góðar. Flugfélagið Ernir flýgur alla daga nema laugardaga til Bíldudals 
frá Reykjavík (tekur 30 mínútur) og Breiðafjarðarferjan Baldur fer alla daga nema laugardaga yfir vetrar- 
tímann frá Stykkishólmi að Brjánslæk.   

Mannlífið er gott og íbúarnir eru samstíga um að bjóða upp á kröftug, samheldin og framsækin sveitarfélög.

Forstöðumaður tæknideildar 
í Vesturbyggð og Tálkna- 
fjarðarhreppi

Staða forstöðumanns tæknideildar er nýtt 
og áhugavert starf í Vesturbyggð og Tálkna- 
fjarðarhreppi. Forstöðumaður verður yfir- 
maður skipulags- og tæknimála og mun hafa 
yfirumsjón með framkvæmdum og viðhaldi 
á vegum sveitarfélaganna.  

Helstu verkefni:
•  Stefnumótun og gerð fjárhagsáætlana 

fyrir tilheyrandi málaflokka.
•  Framkvæmdaáætlanir.
•  Viðhaldsáætlanir.
•  Sorpmál.
•  Skipulags- og byggingarmál.
•  Götur, fráveitur, vatnsveitur og umferðar- 

mál.
•  Hafnarmannvirki.
•  Eftirlit með eignum sveitarfélagsins.

Við leitum að vel menntuðum og duglegum 
einstaklingi. Lögð er áhersla á frumkvæði og 
sjálfstæði í starfi, sem og góða samskipta- 
hæfni. Gerð er krafa um háskólamenntun og 
starfsreynslu á sviði byggingarverkfræði, 
byggingartæknifræði eða aðra sambærilega 
menntun og reynslu sem uppfyllir skilyrði 48. 
og 49. gr. skipulags- og byggingarlaga.  

Nánari upplýsingar veitir Ásthildur Sturlu- 
dóttir bæjarstjóri í síma 450 2300 eða 
netfanginu baejarstjori@vesturbyggd.is. 

Umsóknarfrestur er til 8. nóvember 2010.

Líffræðingur hjá Náttúrustofu 
Vestfjarða

Náttúrustofa Vestfjarða óskar eftir að ráða 
líffræðing  í fjölbreytt starf með áherslu á 
sjávarrannsóknir. Starfið verður í starfsstöð  
Náttúrustofunnar í Vesturbyggð.

Umsóknir með upplýsingum um menntun og 
starfsferil sendist til Náttúrustofu Vest- 
fjarða,  Aðalstræti 21, 415 Bolungarvík, eða 
á netfangið the@nave.is fyrir mánudaginn 
1. nóvember 2010.

Nánari upplýsingar veitir Þorleifur Eiríksson, 
forstöðumaður,  í síma 456 7005 eða 
892 6005 eða netfanginu the@nave.is. 

Sjálfstætt starfandi sjúkra- 
þjálfari

Sjálfstætt starfandi sjúkraþjálfari óskast 
í fullt starf við Heilbrigðisstofnunina 
á Patreksfirði. 

Upplýsingar fást hjá Margréti Brynjólfs- 
dóttur sjúkraþjálfara í síma 698 9913 eða 
netfanginu maggabr@gmail.com.

Tæknistjóri

Tæknistjóri óskast til starfa í verksmiðju 
Íslenska kalkþörungafélagsins á Bíldudal.

Tæknistjóri starfar náið með framkvæmda- 
stjóra við skipulagningu og samræmingu 
á viðhaldsvinnu. Viðkomandi hefur umsjón 
með varahlutalager og sér um viðhald og 
viðgerðir á vélasamstæðum og vinnuvélum 
fyrirtækisins. Hann hefur einnig eftirlit með 
viðhaldsvinnu og viðgerðum verktaka.

Íslenska kalkþörungafélagið 
er dótturfélag írska 
fyrirtækisins Celtic Sea 
Minerals sem hefur 
starfrækt verksmiðju á 
Bíldudal frá árinu 2007. 
Starfsemi fyrirtækisins felst 
í þurrkun og mölun á 
kalkþörungum. Hjá fyrir- 
tækinu starfa 16 manns.

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur V. 
Magnússon framkvæmdastjóri:
gudmundur@iskalk.is. 

PI
PA

R\
TB

W
A

• 
SÍ

A
•

10
25

6
5

Hjúkrunarfræðingur óskast í dagvinnu.
Laus er til umsóknar 60 til 80% staða hjúkrunarfræðings í 
Maríuhúsi, Blesugróf 27 í Reykjavík frá og með 1. nóvember 
n.k. eða eftir samkomulagi.

Maríuhús er dagþjálfun fyrir 20 einstaklinga með hei-
labilun. Umönnun og þjálfun skjólstæðinga Maríuhúss 
er sinnt á þverfaglegum grundvelli sem miðar að því að 
einstaklingurinn sé þar ávallt í öndvegi.

Skilyrði er að viðkomandi hafi reynslu af umönnun einstak-
linga með heilabilun og/eða aldraðra. Umsóknarfrestur er 
til 22. október.

Upplýsingar veitir Sólborg Sumarliðadóttir forstöðumaður 
í síma 5347100. Umsóknir sendist á netfangið mariuhus@
alzheimer.is 

Vélvirki/Vélstjóri óskast.
Maritim Installasjon AS óskar að ráða vélvirkja/vélstjóra til 
starfa í vélsmiðju sem staðsett er í Senjahopen í Noregi.
Norsku eða enskukunnátta æskileg. Aðeins vanur maður 
sem getur unnið sjálfstætt kemur til greina.
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á andres@husanaust.is 
eða nánari upplýsingar í síma 893 0011.
www.maritimeas.no

Starfsmaður í blikksmiðju
Límtré Vírnet í Borgarnesi óskar eftir að ráða til star-
fa blikksmið eða mann vanan blikksmiðjuvinnu. Um 
er að ræða nýsmíði og viðhaldsvinnu í blikksmiðju 
og úti hjá viðskiptavinum.

Nánari upplýsingar veitir Aðalsteinn Símonarson í 
síma 412 5302 eða alli@limtrevirnet.is.

Vinna á eigin vegum!
Lærðu að hjálpa öðrum til að afla tekna. Árangurstengd laun.
Góðir tekjumöguleikar. Unnið heima með tölvu, internet og
síma við mannleg samskipti. Tungumálakunnátta nauðsynleg
þar sem enska og danska skipta mestu máli í hlustun og skrift.
Umsókn ásamt ljósmynd sendist á myjobin2010@gmail.com 
(Ekki mlm markaðssetning) Öllum umsóknum verður svarað.

RE/MAX Bær
Malarhöfða 2
110 Reykjavík

Sölufulltrúar 
RE/MAX Bær óskar eftir öfl ugum 
sölufulltrúum til starfa.

Leitað er eftir jákvæðu og duglegu fólki með góða 
starfsreynslu.

Umsóknum skal skilað að Malarhöfða 2  s. 512 3400
eða kristin@remax.is
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Tveir sérfræðingar
Matís óskar eftir að ráða sérfræðinga í vöruþróun í matarsmiðjur á Höfn í Hornafirði og að Flúðum 
í Hrunamannahreppi.   Um er að ræða fjölbreytt störf á sviði matvælavinnslu og vöruþróunar, sem 
krefjast tæknikunnáttu, frumkvæðis og lipurðar í mannlegum samskiptum.

Matís ohf. Vínlandsleið 12
113 Reykjavík

422 5000
www.matis.is

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsreynslu auk meðmæla, skal senda til 
Vínlandsleið 12, 113 Reykjavík, eða á netfangið atvinna@matis.is

Nánari upplýsingar veitir Jón H. Arnarson, mannauðsstjóri Matís, í síma 422-5076 eða  jon.h.arnarson@matis.is

Hæfniskröfur:

Matarsmiðjan Höfn í Hornafirði
Starfssvið:
Að stýra starfsemi Matarsmiðju Matís á Höfn í Hornafirði.  Tilgangur Matarsmiðjunnar er að styðja við frumkvöðla og 
fyrirtæki sem vilja hefja virðisaukandi smáframleiðslu matvæla úr íslensku hráefni.

Í starfinu felst m.a.:

ná árangri í starfi

Matís ohf., 

Umsóknarfrestur um ofangreind störf er til og með 31. október nk.

auk annarra vöruþróunarverkefna

mennsku og að smáframleiðslu matvæla

svæðinu

á landsvísu með áherslu á Suðausturland 

vælafræði, verkfræði, líffræði eða sjávarútvegsfræði

búsettur á Suðausturlandi

Starfshlutfall: 100%

Hæfniskröfur:

Matarsmiðjan Flúðum
Starfssvið:
Að byggja upp þróunarsetur Matís á Flúðum í Hrunamannahreppi fyrir smáframleiðslu matvæla  Tilgangur 

ásamt öðrum afurðum frá íslenskum matvælaiðnaði.

Í starfinu felst m.a.:

vinnslu auk annarra vöruþróunarverkefna

mennsku og að smáframleiðslu matvæla

svæðinu

á landsvísu með áherslu á grænmetis- 

starfsmaður verði búsettur á Suðurlandi

Starfshlutfall: 50%

ná árangri í starfi

vælafræði, verkfræði eða líffræði

STARFSMAÐUR Á LAGER
Traust fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir
starfsmanni í fullt starf á lager. Viðkomandi þarf að 
vera stundvís, reyklaus og geta unnið sjálfstætt.

Upplýsingar um aldur, fyrri störf, meðmæli og mynd 
sendist fyrir föstudaginn 22. október á box@frett.is 
merkt „Lager-1610“

Aðeins reyklausir einstaklingar koma til greina í starfið.

Vegna ört stækkandi hóps viðskiptavina Vöku 
óskum við eftir starfsmanni í móttöku hálfan 
daginn.

Hæfniskröfur:
· Gott viðmót og áhugi að bæta sig í starfi.
·  Stundvísi og snyrtimennska.
·  Góð mannleg samskipti.
·  Þjónustulund.
·  Öguð vinnubrögð.
·  Almenn tölvukunnátta.

Áhugasamir geta sótt um starfið með því að senda umsókn 
á starf@vakahf.is

VAKA er eitt fjölhæfasta bílaþjónustufyrirtæki landsins og  
er í örum vexti. Félagið rekur öflugt dekkjaverkstæði, 
viðgerðaverkstæði, bílapartasölu, dráttarbílaþjónustu og  
úrvinnslu bíla auk þess að vera með uppboð á vegum 
sýslumanna. VAKA er nýflutt í glæsilega aðstöðu að 
Skútuvogi 8 þar sem öll starfsemi félagsins fer fram.

Starfsmaður
í móttöku

sími: 511 1144
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Ritari óskast 1/2 daginn
Rótgróin fasteignamiðlun leitar að ritara til starfa frá 
kl.13-17 virka daga. Starfi ð felst í afgreiðslu viðskipta-
vina, símsvörun, skjalavinnslu og almennum ritara-
störfum.  Viðkomandi þarf að vera sjálfstæður í vinnu-
brögðum, hafa góða þjónustulund, vera stundvís og
geta hafi ð störf sem fyrst. 

Áhugasamir sendið inn umsókn til augl. deild 
Fréttablaðsins, á netfangið box@frett.is merkt “ritari12”

Um Húsasmiðjuna
Húsasmiðjan hf. er stærsti söluaðili byggingarvara á Íslandi og í hópi stærstu fyrirtækja landsins.
Húsasmiðjuverslanir eru 24 á landsvísu.
Í verslunum okkar höfum við á boðstólum yfir 80.000 vörutegundir.
Hjá Húsasmiðjunni starfa að jafnaði um 700 manns á öllum aldri. Við leggjum mikla áherslu á að 
starfsmenn eigi þess kost að eflast og þróast í starfi.

Fyrir alla
Húsasmiðjan hvetur alla áhugasama að sækja um.
Heilsuefling: Húsasmi›jan og starfsmannafélagi› sty›ja vi› heilsurækt starfsmanna.
Vi›skiptakjör: Vi› bjó›um starfsmönnum gó› kjör.
Húsasmi›juskólinn: Vi› rekum skóla sérstaklega fyrir starfsmenn. Haldin eru um 100 námskei› á 
ári og námsvísir er gefinn út vor og haust.
Starfsmannafélag: Hjá okkur er öflugt starfsmannafélag sem sér m.a. um skemmtanir fyrir 
starfsmenn og fjölskyldur fleirra, íflróttavi›bur›i og útleigu sumarhúsa.

Húsasmiðjan óskar eftir að ráða matreiðslumann 
í tímabundið starf.

Atvinnuumsóknir
berist til Guðrúnar 
Kristinnsdóttur,
Holtagörðum við 
Holtaveg, 104 Reykjavík 
eða á netfangið 
gudrunk@husa.is
fyrir 24. október n.k.
Einnig er hægt að sækja 
um starfið á heimasíðu 
Húsasmiðjunnar:
www.husa.is.

Um er að ræða starf í Kaffi Garði 
frá 18. nóvember til 19. desember nk.

Vinnutími er frá 14:00 - 21:00 virka daga 
og aðra hverja helgi.

Leitum að áhugasömum 
og metnaðarfullum einstaklingi í starfið.

Kaffi Garður 
    Skútuvogi

Leikskóli Seltjarnarness
Laus staða deildarstjóra við nýjan 

sameinaðan leikskóla

ÞJÓNUSTUFULLTRÚAR ÓSKAST 
TIL STARFA Í ÞJÓNUSTUVER

MINNA BULL. MEIRA TAL.

Tal leitar að þjónustufulltrúum sem vilja bætast í samheldinn hóp Talsmanna.

Starf þjónustufulltrúa gengur m.a. út á að þjónusta viðskiptavini  í samræmi við þjónustu- og gæðastefnu Tals, 
símsvörun, sölu og tæknilega aðstoð.

Umsóknarfrestur er til og með 25. október 2010.

Vinsamlegast sendið umsókn um starf þjónustufulltrúa á atvinna@tal.is, merkt „þjónustufulltrúi“. 
Umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf strax.

Talsmenn …
… eru þjónustulundaðir og jákvæðir  
… hafa áhuga á tækni og nýjungum
… sýna frumkvæði, metnað og hugsa í lausnum               
… eru snyrtilegir og stundvísir

Menntun og hæfniskröfur
– Hæfni í mannlegum samskiptum er nauðsynleg
– Almenn tölvufærni er æskileg                             
– Stúdentspróf eða sambærileg menntun er kostur
– Reynsla af störfum í fjarskiptum er kostur
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Ráðningarþjónusta 

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um störfin þar.

Hæfniskröfur

· Menntun á sviði framreiðslu kostur
· Reynsla af barstörfum skilyrði
· Vönduð framkoma og metnaður í starfi

Sportbar á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða lipra og samviskusama einstaklinga til starfa.

Vaktstjóri
Unnið er á dag- og kvöldvöktum.

Ræstingar/hlutastarf
Vinnutími er frá kl. 08:00 til kl. 12:00.
Um er að ræða öll almenn þrif á sal, starfsmannarými og salernum.Þýðingastyrkir Bókmenntasjóðs

Bókmenntasjóður auglýsir eftir umsóknum um styrki 
til þýðinga á íslensku en næsti umsóknarfrestur er 
1. nóvember 2010.

Hlutverk Bókmenntasjóðs er að efla íslenskar bók-
menntir og bókaútgáfu. Bókmenntasjóður styrkir 
meðal annars útgáfu frumsaminna verka og þýðingar 
bókmennta á íslensku, en stuðlar einnig að kynningu 
íslenskra bókmennta heima og erlendis og sinnir 
öðrum verkefnum sem falla undir verksvið sjóðsins.

Umsóknareyðublöð og nánari upplýsingar fást á 
heimasíðu Bókmenntasjóðs, www.bok.is, í gegnum 
netfangið bok@bok.is og á skrifstofu sjóðsins.

Bókmenntasjóður
Austurstræti 18
101 Reykjavík 

HÚSAFRIÐUNARNEFND
Styrkir úr Húsafriðunarsjóði 2011

Húsafriðunarnefnd auglýsir eftir umsóknum um styrki
úr Húsafriðunarsjóði fyrir árið 2011
  
Húsafriðunarnefnd úthlutar styrkjum úr sjóðnum til:
a. ráðgjafar og áætlunargerðar vegna endurbóta á  
 friðuðum byggingum,
b. endurbóta á friðuðum byggingum.

Húsafriðunarnefnd er einnig heimilt að veita styrki 
til:
c. ráðgjafar og áætlunargerðar vegna endurbóta á  
 öðrum byggingum en friðuðum sem að dómi nefnd- 
 arinnar hafa menningarsögulegt eða listrænt gildi,
d. endurbóta á öðrum byggingum en friðuðum sem að  
 dómi Húsafriðunarnefndar hafa menningarsögulegt  
 eða listrænt gildi,
e. gerð byggða- og húsakannana,
f. útgáfu byggða- og húsakannana,
g. byggingarsögulegra rannsóknarverkefna og útgáfu rita  
 um þær.

Styrkveitingin er háð því að við framkvæmdir sé þeim 
áætlunum, upplýsingum og umsóknum fylgt sem 
Húsafriðunarnefnd samþykkir.  
Umsóknarfrestur er til 1. desember 2010.

Umsóknareyðublað og nánari upplýsingar er að fi nna á 
heimasíðu Húsafriðunarnefndar husafridun.is eða í síma 
570 1300. 

Í þessu samhengi skal sérstaklega bent á leiðbeiningarit 
Húsafriðunarnefndar og Húsverndarstofu um viðhald 
og viðgerðir eldri húsa í Minjasafni Reykjavíkur/Árbæjar-
safni.

Húsafriðunarnefnd, Suðurgötu 39, 101 Reykjavík

Auglýsing um sveinspróf 
í skrúðgarðyrkju
Sveinspróf í skrúðgarðyrkju verður haldið í vikun-
ni 15-18. nóvember 2010 í Landbúnaðarháskóla 
Íslands, Reykjum.

Umsóknafrestur er til 8. nóvember n.k. Ekki verður tekið við umsók-
num eftir þann tíma. ATH. greiða skal prófagjald kr. 15.000 áður en 
próf hefst með áður heimsendum giróseðli.

Upplýsingar og umsóknir:
Umsóknir skulu sendar til Einars F. Brynjarssonar, einarf@lbhi.is sem 
jafnframt gefur allar nánari upplýsingar um prófið. Landbúnaðarháskóli 
Íslands  hefur heimild til að fresta prófi ef ekki næst næg þátttaka.

Landbúnaðarháskóli Íslands
Reykjum, Ölfusi
810 Hveragerði 

Útboð á búnaði og 
tækjum fyrir eldhús

Totus ehf. auglýsir eftir 
áhugasömum aðilum til 
að taka þátt í útboði á 
eldhústækjum og -búnaði 
fyrir Hörpu, tónlistar- og 
ráðstefnuhúsið í Reykjavík.

Helstu tæki og búnaður í útboðinu er:
Gufuofnar, gufupottar, uppþvottavélar, 
kælar, frystar, kæliklefar, eldavélar, grill, 
pönnur, djúpsteikingarpottar, stálborð- 
og stálinnréttingar, loftræstiháfar o.s.frv.

Einungis bjóðendur sem uppfylla kröfur 
útboðsgagna um reynslu, þjónustu og 
gæði koma til greina.

Útboðgögn liggja frammi hjá Totus ehf.,
Austurstræti 17, 101 Reykjavík, frá og 
með fimmtudeginum 21. október 2010.

Tilboðum ásamt fylgiskjölum skal skila 
á sama stað, eigi síðar en kl. 16.00, 
fimmtudaginn 11.nóvember 2010, 
merktum:

Harpa, tónlistar- og 
ráðstefnuhúsið í Reykjavík
Eldhústæki og -búnaður
Nafn og aðsetur bjóðanda.

Útboð



Háaleitisbraut 38
108 Reykjavík
Mikið endurnýjuð íbúð með útsýni 

Stærð: 132,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1964

Brunabótamat: 21.820.000
Bílskúr: Já

Verð: 26.900.000
REMAX-Senter og Þóra kynna fallega og mikið endurnýjaða 112 fm. íbúð auk 21 fm. bílskúrs á 3ju
hæð. Eignin er endaíbúð, björt með góðum gluggum á þrjá vegu, hefur öll verið endurnýjuð á
undanförnum árum. Fallegt eldhús með eikarinnréttingu, stór stofa með ljósu parketi, stórt
hónaherbergi með góðum skápum, 2 barnaherbergi með skápum, nýtt baðherbergi, flísalagt í hólf og
gólf, hol með mustangflísum.
Upplýsingar veitir Þóra í s. 777-2882 eða thora@remaxi.is

Senter

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi

kol@remax.is

thora@remax.is

Opið hús á sunnudaginn frá 17.00-17.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

0

7772882

Hryggjarsel 6
109 Reykjavík
Stórt fjölskylduhús með auka íbúð

Stærð: 284,7 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 49.370.000

Verð: 49.900.000
RE/MAX SENTER  KYNNIR: Gott og vel staðsett einbýli með aukaíbúð í útleigu, ásamt tvöföldum
bílskúr á rólegum stað. Aðalíbúðin er 170fm. Íbúð í kjallara er 60fm 2ja herbergja og tvöfaldur bílskúr
55fm. Vel staðsett eign sem hentar stórri fjölskyldu. Aðalíbúð skiptist í andyri, gestasnyrtingu, eldhús,
þvottahús og stofa/borðstofu með útgengi út í garð. Á efri hæðinni eru fjögur svefnherbergi, fataskápar í
öllum herbergum. Rúmgott baðherbergi.Íbúðin í kjallar er í leigu ca. kr.70.000 á mánuði.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánudaginn kl 18.00 - 18.30

899 6753

8622001

Lambasel 18
109 Reykjavík
Glæsilegt einbýli á einni hæð

Stærð: 183,9 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1007

Brunabótamat: 50.450.000

Verð: 54.600.000

RE/MAX  SENTER  KYNNIR:  Glæsilegt  5  herbergja  einbýlishús  við  Lambasel  í  Breiðholti  með  innbyggðum
bílskúr.  Íbúðarrými hússins er  155,5 fm og bílskúrinn 28,4 fm. skv.  FMR. Stór  timburverönd er  við húsið að
stórum hluta yfirbyggð, útgengt á verönd úr stofu.
Nánari lýsing: Húsið skiptist í 4 svefnherbergi, eldhús, stofu, þvottahús, baðherbergi, gestasnyrtingu, geymslu
og bílskúr. Hönnuður hússins er Hildigunnur Haraldsdóttir arkitekt. Gegnheilt eikar plankaparket er á stofu og
herbergjagólfum.Innihurðar eru yfirfelldar eikar hurðar.Fataskápar eru með speglahurðum í barnaherbergjum,
háglansandi hurðar og skúffuframhliðar eru annars staðar. Físar eru á andyri, gangi, eldhúsi, þvottahúsi, baði
og gestasnyrtingu. Eldhúsinnrétting og þvottahúsinnrétting er vönduð ítölsk Aran innrétting frá InnX með fullu
útdragi  og  mjúklokun.  Vönduð  Siemens  eldunartæki  eru  með  útblæstri  út  úr  húsinu.  Granít  borðplötur.
Bílskúrinn er málaður með opnanlegum glugga, ráphurð og sjálfvirkri opnun og geymslulofti. Húsið er  vandað
í alla staði og stendur innst í botlanga við Lambasel sem er nýtt barnvænt hverfi í Seljahverfi

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á sunnudaginn kl 17.00 - 17.30

899 6753

8622001

Skráðu fasteignina þína hjá okkur og við seljum hana!

Gunnar Sverrir

862 2001
Ástþór Reynir

899 6753

Kópavogsbraut 59
200 Kópavogur
Einbýli á góðu verði á stórri lóð

Stærð: 158 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1949

Brunabótamat: 23.240.000

Verð: 29.900.000

RE/MAX SENTER KYNNIR: Einbýli á vinsælum stað í Kópavogi. Um er að ræða alls 158fm einbýli á tveimur
hæðum með sérstæðum bílskúr (37,7fm) á stórri lóð við Kópavogsbraut. Eignin er að mestu upprunaleg með
eldri innréttingum. Neðri hæðin skiptist í : forstofu með fataskáp, rúmgott eldhús með hvítri innréttingu, flísar á
milli  efri  og  neðri  skápa  dúkur  á  gólfi,  bjartra  stofu  með parketi  á  gólfi,  baðherbergi  með  baðkari  flísalagðir
veggir. Svefnherbergi með teppi á gólfi. Efrihæðin skiptist í : baðherbergi, og 2-3 herbergi. Ath. Lóðin er 1.023
fm  Stutt  er  í  flest  alla  þjónustu  sundlaug,  skóla  og  leikskóla.  Allar  upplýsingar  gefur  Ástþór  Reynir  í  síma
899-6753 eða á arg@remax.is og Gunnar Sverrir í síma 862-2001 eða á gunnar@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á sunnudaginn kl 17.00 - 17.30

899 6753

8622001

Skaftahlíð 40 
105 Reykjavík
Vel staðsett hæð með bílskúr

Stærð: 149,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 20.750.000

Verð: 29.900.000

RE/MAX SENTER kynnir 119,0 fm íbúð við Skaftahlíð ásamt 30,1 fm bílskúr.
Íbúðin skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, 3 svefnherbergi, baðherbergi, eldhús og stofu. Tvennar svalir. Lýsing
eignar: Komið er inn í forstofu og frá henni er útgengt á svalir. Við forstofu er einnig gestasnyrting með dúk á
gólfi og mósaík flísum á hluta veggja. Skápur undir yfirhafnir í forstofu. Innra teppalagt hol með fataskápum.
Rúmgóð og björt stofa, teppi á gólfum. Tvö teppalögð svefnherbergi. Parketlagt hjónaherbergi með útgengi út
á svalir.  Baðherbergið er  nýlega endurnýjað,  flísar  á gólfi  og veggjum, hvít  innrétting,  sturtuklefi  með nuddi,
upphengt klósett, gluggi. Tengi er fyrir þvottavél á baði. Eldhús með hvítri rúmgóðri innréttingu og borðkrók.
Í  kjallara  er  sér  geymsla  með  hillum  og  sameiginlegt  þvottahús.  Sameiginleg  útigeymsla  er  undir  tröppum.
Bílskúr er með hita, rafmagni og vatni. Húsið var málað að utan 2009. Allar upplýsingar veitir Gunnar Sverrir í
síma 862-2001 eða á gunnar@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á sunnudaginn kl 15.30 - 16.00

899 6753

8622001

Vantar þig faglega aðstoð við kaup
eða sölu fasteigna?

Hafðu samband í síma 777 2882
Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi REMAX SENTER
thora@remax.is
S. 777-2882

Senter



Langalína 27
210 Garðabær
Vel staðsett - Fallegt útsýni !

Stærð: 119,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2008

Brunabótamat: 28.920.000

Verð: 31.800.000
Nýleg sérlega falleg 119, 4 fm ENDAÍBÚÐ á 1. hæð, ásamt sér BÍLASTÆÐI í bílageymslu í nýlegu
fjölbýli á góðum ÚTSÝNISSTAÐ í Sjálandinu.
Eldhús með fallegum (glans)innréttingum, granít borðplötum. Stofa og borðstofa með parket á gólfi.
Tvö góð svefnherbergi, útgengt á svalir úr hjónaherbergi. Stórt baðherbergi með baðkari og sturtu.
Þvottahús er í íbúð, góð geymsla/vinnuherbergi inn af og sérgeymsla í kjallara.
Allar upplýsingar veitir Hannes Steindórsson í hannes@remax.is og s.699-5008

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Anton Máni Svans
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

antonmani@remax.is

Hannes Steindórsson
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 17.OKT. KL15-15:30

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

615 0005

699 5008

Húsalind 10
112 Reykjavík
Fallegt parhús - mjög hagstæð lán

Stærð: 199 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 39.650.000
Bílskúr: Já

Verð: 47.900.000
Húsið er bjart og fallegt, garður er með trjábeðum og hellulögn, sólpalli og við húsið er upphitað
bílaplan. Neðri hæð: Flísalögð forstafa með skápum. Eldhús með ágætis skápaplássi og borðkrók.
Rúmgott hjónaherbergi og svefnherbergi, með skápum. Stór stofa ásamt borðstofu. Innangengt er í
bílskúr og geymslu um þvottahús. Efri hæð: Tvö rúmgóð svefnherbergi, sjónvarpsrými og baðherbergi.
Geymslurými undir súð inn af herbergjum.
Allar upplýsingar veitir Hannes í s.699-5008 og hannes@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Anton Máni Svans
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

antonmani@remax.is

Hannes Steindórsson
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 17.OKT KL.17-17:30

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

615 0005

699 5008

Háholt 5
220 Hafnarfjörður
3.herb - Yfirtaka plús sölulaun !

Stærð: 109,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 20.450.000

Verð: 21.900.000
ATH: Áhvílandi 21.400.000kr frá Byr með 4,2% vöxtum.
Falleg og björt 3ja herb. íbúð á fyrstu hæð. Eignin er með fallegu útsýni, gegnheilu parketi og nýlega er
búið að yfirfara eldhús.
Forstofa. Rúmgott eldhús með miklu skápaplássi. Tvö herbergi með plastparketi. Stofa/Borðstofa.
Sjónvarpsrými ásamt tölvuaðstöðu. Flísalagt þvottahús með hirslum inni í íbúð. Geymsla í sameign.
Allar upplýsingar veitir: Hannes Steindórsson í s.699-5008 hannes@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Anton Máni Svans
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

antonmani@remax.is

Hannes Steindórsson
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 17.OKT. KL.14-14:30 

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

615 0005

699 5008

Suðurhólar 35
111 Reykjavík
JARÐHÆÐ MEÐ GARÐI OG SÉRINNGANG

Stærð: 121 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 26.000.000

Verð: 25.500.000
Vorum að fá í sölu mjög fallega nýlega 4ra herbergja 121 fm íbúð á jarðhæð í fjórbýlishúsi. Íbúðin er
með sérinngangi. Húsið er nýlega endurbyggt, allt nýtt inn í íbúðinni, viðhaldsfrí álklæðning. 3 góð
svefnherbergi, öll með góðum skápum. Vandaðar innréttingar og gólfefni, sér garður og góð aðkoma
að húsinu.
Hilmar og Óskar taka vel á móti þér, nánari upplýsingar í s. 896 8300 eða á hilmar@remax.is

Senter

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Óskar Jónsson
Sölufulltrúi

kol@remax.is

oskar@remax.is

Hilmar Páll
Sölufulltrúi

hilmar@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN KL.16 - 16.30 

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

0

773 6720

896 8300

Möðrufell 3
111 Reykjavík
Mjög falleg 3ja herbergja

Stærð: 78,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 13.850.000

Verð: 14.500.000
***ÁHVÍLANDI CA 11,9 MILL FRÁ ÍSLANDSBANKA Á 4,2% VÖXTUM***
RE/MAX Senter og Venni hafa tekið í sölu snyrtilega og fallega 3ja herbergja íbúð á 2. hæð. Íbúðin
skiptist á eftirfarandi hátt: anddyri með fatahengi, tvö svefnherbergi, nýlega standsett baðherbergi með
þvottaaðstöðu, eldhús með ágætri innréttingu, parketlögð stofa með útgengi á svalir og geymslu í
sameign.
Kíktu í kaffi, Venni tekur á móti þér.

Senter

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Vernharð Þorleifsson
Sölufulltrúi

kol@remax.is

Venni@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 17.00-17.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

0

699 7372

Frostaskjól 26
107 Reykjavík
Einbýli - mikið endurnýjað !

Stærð: 221,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 47.700.000
Bílskúr: Já

Verð: 74.900.000

Húsið er á tveim hæðum og mjög vandað. Neðri hæðin var tekin í gegn árið 2000 af Rut Káradóttur.
Eignin er hin vandaðasta með gegnheilum við granít og halogen lýsingu.
NEÐRI  HÆÐ:  Stór  og  björt  forstofa.  Gestasalerni  flísalagt  með  upphengdu  salerni.  Auka  forstofa  flísalögð
með  skápum  þar  sem  gengið  er  inn  í  bílskúrinn.  Eldhús  er  rúmgott  með  miklu  skápaplássi  og  stórri  eyju.
Borðstofa er rúmgóð með granít arni. Stofa með áföstum fallegum eikarhillum.
EFRI  HÆÐ:  er  mjög  björt,  stórir  loftagluggar  og  mikil  lofthæð.  Þvottahús  flísalagt  með  glugga,  rúmgott
sjónvarpsrými, þrjú svefnherbergi (voru 4 upprunalega). Baðherbergi með baðkari og sturtu.
AÐ UTAN: Pallur og gróinn garður ásamt heitum potti og gufu.
Allar  upplýsingar  veitir:  Hannes  Steindórsson  í  hannes@remax.is  s.699-5008

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Anton Máni Svans
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

antonmani@remax.is

Hannes
Steindórsson

Sölufulltrúi
hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 17. OKTÓBER KL 18:00-18:30

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

615 0005

699 5008

Ljósalind 12
201 Kópavogur
Falleg hæð með bílskúr !

Stærð: 144,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 27.940.000
Bílskúr: Já

Verð: 31.900.000
Glæsilega fjögurra herbergja íbúð á jarðhæð með útgengi út á
timburverönd og bílskúr. Forstofa. Eldhús með fallegri innréttingu og pláss fyrir borðstofuborð.Þrjú
svefnherbergi. Flísalagt baðherbergi með baðkari og sturtu. Stofa er rúmgóð og björt með parketi,
útgengt á timburverönd til suðurs. Hol/ sjónvarpsrými. Flísalagt þvottahús með góðum hirslum. Bílskúr
með geymslulofti, rafmagni og heitu og köldu vatni. Allar upplýsingar veitir: Hannes Sterindórsson
hannes@remax.is s.699-5008

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Anton Máni Svans
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

antonmani@remax.is

Hannes Steindórsson
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 17.okt. kl 16-16:30

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

615 0005

699 5008

Skaftahlíð 42
105 Reykjavík
FÆST GEGN YFIRTÖKU+SÖLUKOSTN.

Stærð: 92,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 15.100.000

Verð: 21.850.000
Um er að ræða rúmgóða 93fm 3ja herbergja íbúð stutt í skóla og aðra þjónustu. Eldhús er nýlega
uppgert, flísalagt og með eikarinnréttingu. Stofan er með eikarparket. Baðherbergið er flísalagt og þar
er baðkar. Hjónaherbergið er með ágætum fataskáp, eikarparket. Barnaherbergið er mjög rúmgott,
eikarparket. Þvottahús: Innangengt, sameiginlegt.
Hússjóður er 7000 pr mán. Áhvílandi er lán frá Arion banka.
Kíkið í kaffi á sunnudaginn, Venni tekur á móti ykkur.

Senter

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Vernharð Þorleifsson
Sölufulltrúi

kol@remax.is

Venni@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 16.00-16.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

0

699 7372

Marteinslaug 12
113 Reykjavík
Mjög falleg 4ra herbergja

Stærð: 127 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 30.550.000

Verð: 26.900.000
Venni og RE/MAX Senter hafa tekið í einkasölu gullfallega 127 fm 4ra herbergja íbúð á efstu hæð
ásamt sér stæði í opinni bílageymslu í góðu 4ra hæða lyftuhúsi.
Íbúðin skiptist í 3 svefnherbergi (fataherbergi innaf hjónaherberginu), þvottahús, eldhús með góðri
innréttingu, stofu með útgengi á 11,6 fm svalir og baðherbergi með sturtubaðkari. Í sameign er góð
aðstaða fyrir hjól og vagna. Íbúðinni fylgir 12,7 fm sérgeymsla á jarðhæð og stæði í opinni bílageymslu.

Senter

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Vernharð Þorleifsson
Sölufulltrúi

kol@remax.is

Venni@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 18.00-18.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

0

699 7372
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Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar
Sími 425-2100 | Ásbrú | 235 Reykjanesbær

Verkís hf.
Sími 422-8000 | Ármúla 4 | 108 Reykjavík

ÞRÓUNARFÉLAG KEFLAVÍKURFLUGVALLAR

FORVAL 
BYGGING 710 
INNRÉTTING
Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar ehf. fyrir hönd Seltúns ehf. auglýsir eftir 
verktökum til þátttöku í forvali fyrir verklegar framkvæmdir við innréttingu  
á byggingu nr. 710 á Ásbrú.

Valdir verða allt að 5 aðilar til þátttöku í lokuðu útboði fyrir framkvæmdirnar.

Verkið felst í innréttingu u.þ.b. 3.500 m² sérhæfðs sjúkrahúss með skurðstofum og legudeild.

Verkinu skal lokið eigi síðar en 31. maí 2011.

Forvalsgögn verða afhent hjá Verkís hf., Ármúla 4, 108 Reykjavík, á rafrænu formi frá og með  
mánudeginum 18. október 2010 gegn 5.000,- kr. greiðslu.

Þátttakendur í forvalinu skulu skila umsóknum á sama stað eigi síðar en þriðjudaginn 2. 
nóvember 2010, kl. 11:00. Á Ásbrú, samfélagi frumkvöðla, fræða og atvinnulífs hefur verið 

mótuð stefna um uppbyggingu á sviði heilsu undir nafninu 
„Heilsuþorpið Ásbrú“. Heilsuþorpið samanstendur af fyrir-
tækjum sem eru að byggja upp einstakt frumkvöðla samfélag 
þar sem nýjar lausnir og björt framtíðarsýn gegna lykil hlutverki. 
Í heilsuþorpinu er þegar starfandi heilsuhótel, heilsuskóli, ballettskóli 
og snyrtivöruframleiðandi. Mörg frekari verkefni eru í farvatninu. 

VIÐSKIPTAFULLTRÚI 
ECONOMIC - COMMERCIAL ASSISTANT 

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu viðskiptafulltrúa lausa 
til umsóknar. Umsóknarfrestur er til 31 október 2010.  Frekari 

upplýsingar er að fi nna á heimasíðu sendiráðsins: http://iceland.
usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the full 
time position of Economic and Commercial Assistant. The closing 
date for this postion is October 31, 2010. Application forms and 
further information can be found on the Embassy’s home page:

http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
Please send your application and resumé to : 

reykjavikvacancy@state.gov

Starfsfólk óskast til starfa á 
heimili í Auðarstræti.

Um er að ræða hlutastörf, kvöld- , helgar og næturvaktir.  
Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst..  
Hlutverk starfsfólks felst aðallega í því að leiðbeina og styðja íbúa 
í daglegu lífi.

Nánari upplýsingar veitir Agnes Jensdóttir forstöðumaður í síma 
695 0336.
Upplýsingar um félagið má nálgast á heimsasíðu þess, 
www.styrktarfelag.is

Ofangreind störf taka laun samkvæmt gildandi kjarasamningum.

Arðbær rekstur með góðum leigusamningi. 
Frekari upplýsingar veitir Árni Grétar í síma 
517 0100 eða í tölvupósti, arni@vth.is

 Okkur hefur verið falið 
 að bjóða til sölu 
The Celtic Cross, Hverfisgötu 26.

Dagskrá:

1. Venjuleg aðalfundarstörf.
2. Dr. Unnur Birna Karlsdóttir sagnfræðingur                                
 flytur fyrirlesturinn: „Náttúrusýn og virkjanir”.

Stjórnin

SÖGUFÉLAG 
Aðalfundur Sögufélags verður 
haldinn laugardaginn 23. október 
í húsi félagsins, Fischersundi 3 og 
hefst hann kl. 15.

Norrænt tungumálaverkefni 
- Átak til að efla norræna 

málvitund og málskilning barna 
og ungmenna

Norræna ráðherranefndin stendur nú fyrir heilsárs-
verkefni með það að markmiði að efla norræna 
málvitund og málskilning (Nordisk sprogkampagne). 
Íslendingar taka þátt í þessu verkefni sem snýr eink-
um að börnum og ungmennum og er ætlað að auka 
áhuga þeirra á dönsku, norsku og sænsku og skilning 
á þessum málum. Með þessu er ætlunin að styðja við 
yfirlýsingu um norræna málstefnu frá 2006. Megin-
áhersla verður lögð á að skapa og styðja við verk-
efni þar sem beita þarf dönsku, norsku og sænsku í 
gegnum nýja miðla og samskiptaform sem höfða til 
barna og ungmenna. Verkefnin eiga að ýta undir gildi 
norræns samstarfs.
Mennta- og menningarmálamálaráðuneytið augýsir 
eftir umsóknum um styrki til að hrinda verkefnum í 
framkvæmd hér á landi sem hafa það að markmiði að 
efla norræna málvitund og málskilning barna og ung-
menna. Styrkirnir eru einkum ætlaðir skólum, stofn-
unum og félagasamtökum sem vinna með börnum og 
ungmennum að menntun, menningu og æskulýðs-
starfi.
Nánari upplýsingar eru á vef mennta- og menning-
armálaráðuneytis og hjá tengilið verkefnisins 
Ernu Árnadóttur í ráðuneytinu, í síma 545 9500 
eða í tölvupósti á erna.arnadottir@mrn.is
Umsóknarfrestur er til 5. nóvember 2010.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti,
15. október 2010.

menntamálaráðuneyti.is

Til sölu

Fundir

Tilkynningar

Atvinna

Auglýsingasími


