
Félögin Alcan, Landsbankinn, Landsvirkjun, Síminn og Íslandsbanki hafa stofnað þekkingarsetur 
um samfélagsábyrgð fyrirtækja á Íslandi. Þekkingarsetrið hefur það að markmiði að auka þekkingu 
og efla getu fyrirtækja til að sýna samfélagslega ábyrgð. 

Óskað er eftir starfsmanni í starf framkvæmdastjóra setursins. Framkvæmdastjóri verður fyrst um 
sinn eini starfsmaður setursins.

FRAMKVÆMDASTJÓRI 
ÞEKKINGARSETURS UM SAMFÉLAGSLEGA ÁBYRGÐ

Umsóknarfresturinn er til og með 24. júlí. 

Helstu verkefni

   þekkingarsetursins

    rannsóknarverkefna tengd samfélagslegri   

   ábyrgð fyrirtækja og samstarfs við rannsakendur

Persónueinkenni/hegðunareinkenniHæfniskröfur

   fyrirtækja æskileg

   Norðurlandamáli

Umsóknir skulu sendar á netfangið ragnam@skipti.is

  Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441
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Ráðgjafi í innflutningsdeild 
Eimskip leitar að ráðgjafa í sölu og þjónustu flugflutninga 
sem er hluti af þjónustu innflutningsdeildar Eimskips. 
Ráðgjafi ber ábyrgð á faglegri ráðgjöf, sölu, tengslum 
við viðskiptavini og heildarþjónustu vegna flugþjónustu 
Eimskips. Um er að ræða krefjandi starf með fjölbreyttum 
tækifærum fyrir kraftmikinn einstakling sem er tilbúinn að 
takast á við ný verkefni.  

Menntunar- og hæfniskröfur: 

og færni í mannlegum samskiptum

Fulltrúi í viðskiptaþjónustu 
Eimskip leitar að fulltrúa í viðskiptaþjónustu Eimskips. 
Í starfinu felst meðal annars bókanir og stýring á akstri 
innflutningsvöru auk almennrar þjónustu við viðskiptavini 
Eimskips. Um er að ræða fjölbreytt starf í öflugum hópi 
starfsmanna viðskiptaþjónustu.  

Menntunar- og hæfniskröfur: 

og færni í mannlegum samskiptum

Vöruhúsaþjónusta 
í Dreifingarmiðstöð 
Eimskip vill ráða starfsmann í vöruhúsaþjónustu í 

ræða starf við vörumóttöku og vöruafgreiðslu á kælivörum 
sem og almennum sendingum.  

Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.

Menntunar- og hæfniskröfur: 

Nánari upplýsingar um störfin veitir: Umsóknarfrestur fyrir störfin er til                 

hjá Eimskip. 

Umsóknir óskast fylltar út á www.eimskip.is  

Öllum umsóknum verður svarað og farið með 
þær sem trúnaðarmál.

til að slást í þann hóp og takast á við spennandi framtíðarstörf. 

FRAMTÍÐARSTÖRF HJÁ EIMSKIP

Eimskip  |  Korngörðum 2  |  104 Reykjavík  |  Sími  525 7000  |  www.eimskip.is

SLÖKKVILIÐSSTJÓRI
DALVÍKURBYGGÐ

Capacent Ráðningar

Starfssvið:
•  Yfirumsjón og ábyrgð á rekstri og stjórnun slökkviliðsins
•  Ábyrgð á faglegri starfsemi slökkviliðsins
•  Úttektir, eldvarnareftirlit og stjórnun aðgerða
•  Stefnumótun og áætlanagerð 
•  Ábyrgð á þjónustusamningum
•  Samskipti við hagsmunaaðila
•  Bakvaktir yfirstjórnar

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Háskólamenntun með sérmenntun í brunamálum eða hafa starfað að 

lágmarki í eitt ár í slökkviliði sem löggiltur slökkviliðsmaður
•  Reynsla og/eða haldgóð þekking á stjórnun slökkviliðs
•  Leiðtogahæfni 
•  Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
•  Góð almenn tungumála- og tölvukunnátta
•  Þjónustulund, jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum

Umsjón með starfinu hafa Jónína Guðmundsdóttir (jonina.gudmundsdottir@capacent.is) og Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. 
Umsóknarfrestur er til og með 31. júlí nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. Umsóknum eiga að 
fylgja ítarlegar starfsferilskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umhverfis- og tæknisvið Dalvíkurbyggðar auglýsir eftir slökkviliðsstjóra. Starfshlutfall slökkviliðsstjóra er 70%, en mögulega er hægt að auka starfshlutfall í 
100% með öðrum verkefnum.  Æskilegt er að nýr slökkviliðsstjóri taki til starfa í september nk. 

Dalvíkurbyggð er 2000 manna sveitarfélag í Eyjafirði. Þar er 
blómlegt atvinnulíf, öflugt menningarlíf og aðstaða til íþróttaiðkunar 
framúrskarandi. Umhverfið er sérlega fjölskylduvænt og aðstæður til 
útivistar eru með því besta sem gerist hér á landi, jafnt sumar sem vetur.

Capacent Ráðningar
Glerárgötu 36
Sími 540 1000

Laun og starfskjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningum Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag og samkvæmt starfsmannastefnu Dalvíkurbyggðar. 
Í samræmi við mannréttindastefnu Dalvíkurbyggðar eru konur jafnt sem karlar hvattar til að sækja um starfið.
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Bílabúð Benna opnaði nýlega þjónustumiðstöð að 
Tangarhöfða 8. Þar eru vel búið þjónustuverkstæði 
ásamt hjólbarða- og smurverkstæði.

Starfsmaður á smurstöð
Starfssvið:

-Almenn olíuskipti á fólksbílum og jeppum
-Smáviðgerðir

Hæfniskröfur:
-Góð reynsla í olíuskiptum
-Þekking á bílum
-Frumkvæði, eldmóður og vinnusemi
-Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Starfsmaður á dekkjaverkstæði
Starfssvið:

-Almenn dekkjaþjónusta

Hæfniskröfur:
-Mikil og góð reynsla af dekkjaþjónustu
-Þekking á bílum
-Frumkvæði, eldmóður og vinnusemi
-Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Bifvélavirki á þjónustuverkstæði
Starfssvið:

-Allar almennar viðgerðir á bílum

Hæfniskröfur:
-Réttindi í bifvélavirkjun
-Reynsla í viðgerðum á fólksbílum
-Leitað er að skipulögðum og öguðum einstaklingi
-Viðkomandi þarf að vera sjálfstæður í vinnubrögðum
-Tölvukunnátta
-Frumkvæði, eldmóður og vinnusemi

Við leitum að drífandi og metnaðarfullum einstaklingum 
með þægilegt viðmót og ríka þjónustulund.  Um er að ræða 
framtíðarstörf hjá spennandi og öflugu fyrirtæki í sókn.

Umsóknir berist til Bílabúðar Benna, Vagnhöfða 23, 
110 Reykjavík eða á tölvupóstfangið atvinna@benni.is fyrir 
mánudaginn 18. júlí. Nánari upplýsingar veitir Björn Ragnarsson.

Sérfræðingar í bílum

Bílabúð Benna - Vagnhöfða 23 - 110 Reykjavík - 590 2000 
www.benni.is  - benni@benni.is

Hefur þú gaman af bílum?
Bílabúð Benna óskar eftir drífandi starfsfólki

JOB REFERENCE : 11/11

EFTA Surveillance Authority webpage:
www.eftasurv.int

Deadline for application: 
5 August 2011
Interviews: August/September 2011 

Application must be filled in and sent
online at the following address:
https://jobs.eftasurv.int

Role description:
The successful candidate will provide
support relating to operational proce-
dures in the Internal Market Affairs
Directorate (e.g. checking compliance
with case handling procedures, col-
lecting data, producing statistics and
reports, using Excel in particular), and
provide general assistance to the
management and staff of the
Directorate.  The successful candidate
may also be assigned additional tasks
by the Director.

Essential Skills:
l Relevant work experience and edu-

cation,
l Excellent command of written and

spoken English, 
l Comfortable with figures and

statistics,
l Very good computer literacy, espe-

cially proficiency with MS Word,
Excel, Outlook and Power Point, 

l Good organisational and communi-
cation skills,

l Flexibility and ability to work both
independently and in a team,

Desirable:
l Norwegian, Icelandic or German

langua ge skills (EFTA languages),
l Interest in European affairs,
l Experience in working on security

related issues.

Performance Indicators:
The performance indicators for this
position include oral and written com-
munication and presentation skills,
analytical skills and problem-solving,
quality and result orientation, compli-
ance with internal rules, processes
and instructions, as well as sociability
and teamwork, organisation skills,
autonomy, motivation to work, initia-
tive, transfer of knowledge, flexibility
and creativity and IT skills.

Conditions :
The position is placed at grade B5 of
the salary scale, starting at 45.578.88 €
per year.  Appointments are normally
made at step 1 of the indicated grade.
Depending on, inter alia, the candi-
date’s family status, allowances and
benefits may apply.  Favourable tax
conditions apply. 
Overview of conditions at: http://
www.eftasurv.int/about-the-
authority/vacancies/recruitment-
policy. 

While its staff members shall normally
be nationals of one of the three EFTA
States party to the EEA Agreement, the
Authority will also consider other
applications, primarily those of
nationals of the other States that are
party to the EEA Agree ment.

Start date:  As soon as possible 
in the autum

Type and duration of appointment:
fixed-term contract of three years. 
Job title : Assistant.  
If considered desirable, an additional
fixed-term contract of three years may
be offered. 

Questions regarding the post may be
posed to Mr Ólafur Einarsson, 
Director of the Internal Market Affairs
Directorate, to +32 (0)2 286 18 73 
or Mrs Tuula Nie mi nen, 
Deputy Director of the Internal Mar ket
Affairs Directorate, 
to +32 (0)2 286 18 67.

Questions regarding the recruitment
process may be posed to Mr Erik 
J. Eidem, Director of Administration,
on +32 (0)2 286 18 90 or 
Mrs Sophie Jeannon, HR Assistant,
on +32 (0)2 286 18 93.   

The EFTA Surveillance Authority monitors compliance by Iceland, Liechtenstein and Norway with the law of the European Economic Area, enabling those
countries to participate in the European internal market. In monitoring and enforcing the EEA Agreement, the Authority has powers that correspond to those
of the European Commission.  The Authority is based in Brussels and operates independently of the EFTA States. The Authority is led by a College which consists
of three members appointed by the EEA EFTA States.  

Assistant

SECURITAS ÓSKAR
EFTIR LAUNAFULLTRÚA

FJÁRMÁLASVIÐ SECURITAS HF. ÓSKAR
EFTIR AÐ RÁÐA TIL SÍN LAUNAFULLTRÚA
Starfshlutfall 100%

STARFSSVIÐ:

Útreikningur launa og bókun í fjárhagsbókhald

Afstemmingar og uppgjörsvinna

Skýrslugerð

Ýmis tilfallandi verkefni

HÆFNISKRÖFUR:

Menntun sem nýtist í starfi

Reynsla af launavinnslu, bókhaldsstörfum og uppgjörsvinnu

Reynsla af Navision

Mjög góð þekking á Excel

Frumkvæði í starfi og öguð vinnubrögð

Góðir samskiptahæfileikar og sveigjanleiki

Brennandi áhugi á launavinnslu og bókhaldi.

Starfið hentar jafnt körlum sem konum. Nánari upplýsingar veitir  Kristín Dögg 
Höskuldsdóttir, fulltrúi á Starfsmannasviði Securitas, í síma 580 7000 eða
netfanginu kristind@securitas.is.

Umsóknarfrestur er til og með  14. júlí.

Skeifan 8 | 108 Reykjavík | 580 7000 | securitas.is

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRA AF LANDSBYGGÐINNI
Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, 
meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á Vísi.



Forstöðumaður, 
hópstjóri, vörustjóri...
Í kjölfar stefnu- og skipulagsbreytinga auglýsir Reiknistofa bankanna hf. nýjar stjórnunar-
stöður innan fyrirtækisins. Framundan eru spennandi verkefni sem miða að því að gera 
Reiknistofuna að alhliða þjónustumiðstöð og fyrsta valkosti fyrirtækja á fjármálamarkaði, 
til að nútímavæða og hagræða í sínum tæknirekstri.

Þjónustumiðstöðin veitir viðskiptavinum 
eina gátt að allri þjónustu félagsins 
og sér um prófanir á nýjum lausnum 
og vöktun á öllum kerfum félagsins. 
Forstöðumaður þjónustumiðstöðvar er 
einn af lykilstarfsmönnum félagsins, þarf 
að vera framsækinn og traustur leiðtogi 
og öðrum góð fyrirmynd. 

Staðan heyrir undir forstjóra.

Í starfinu felst umsjón og ábyrgð með 
vöruþróun, vefþjónustu og þjónustulagi 
gagna. Um er að ræða stjórn á nýjum 
hópi innan Hugbúnaðarlausna.

Staðan heyrir undir framkvæmdastjóra 
Hugbúnaðarlausna.

Um er að ræða tvær hópstjórastöður 
á Rekstrar- og öryggislausnasviði. 

Hópstjóri Net- og öryggisþjónustu er
ábyrgur fyrir ytri sem innri nethögun 
félagsins, með öryggi, áreiðanleika og 
afkastagetu að leiðarljósi. Hópurinn 
annast tölvurannsóknir, innbrota- og 
vírusvarnir.

Upplýsingar veitir:
Guðbrandur Jónasson,
starfsmannastjóri,
í síma 896 3328.
Umsóknir ásamt kynningarbréfi 
skal senda Guðbrandi Jónassyni, 
gudbrandur@rb.is, fyrir 14. júlí nk.

Vörustjóri vefþjónustu og þjónustulags gagna á Hugbúnaðarlausnasviði

Hópstjórar á Rekstrar- og öryggislausnasviði

Hæfniskröfur
» Leiðtogahæfileikar og                                                                    
    stjórnunarreynsla
» Góðir samskiptahæfileikar 
» Þekking á grundvallaratriðum
    þjónustustjórnunar 
» Gæðastjórnunarþekking
» Starfsreynsla sem nýtist í starfi 
» Gott vald á íslensku
» Menntun á háskólastigi

Forstöðumaður þjónustumiðstöðvar

Hugbúnaðarlausnir eru ábyrgar fyrir 
nýsmíði, framþróun og viðhaldi á eigin 
hugbúnaði fyrir fjármálafyrirtæki sem 
og aðlögun, innleiðingu og þróun á 
aðkeyptum stöðluðum hugbúnaði. 
Sviðið þróar og aðlagar lausnir, bæði 
fyrir opið umhverfi og stórtölvuumhverfi. 

Hópstjóri aðgangsstýringa er ábyrgur fyrir 
hönnun og uppsetningu aðgangsstýringa 
að rafrænum aðgerðum og gögnum í 
stórtölvu og Windows og Unix umhverfi. 

Helstu verkefni
»  Móttaka þjónustu-, aðgangs-,
    vinnslu- og verkbeiðna
»  Skilgreina og koma í farveg hjá   
    sérfræðingum flóknari beiðnum
»  Prófanir á nýjum lausnum
»  Vöktun á öllum kerfum félagsins
» Þróun deildar og þjónustuferla

Helstu verkefni
» Samskipti við viðskiptavini
» Skilgreining og framþróun lausna
» Sérfræðiaðstoð
» Að tryggja þjónustugæði
» Hönnun og arkitektúr

Hæfniskröfur
» Góðir samskiptahæfileikar
» Háskólamenntun og starfsreynsla 
    í upplýsingatækni
» Gott vald á íslenskri tungu

Helstu verkefni
»  Umsjón skipulagðra vinnubragða 
    í hópum, með áætlunum og eftirfylgni
»  Umsjón með virku gæðaeftirliti í hópnum
»  Mat á þjálfunarþörf starfsmanna

Hæfniskröfur
» Góðir samskiptahæfileikar 
» Háskólamenntun í upplýsingatækni 
» Starfsreynsla við upplýsingatækni 
» Gott vald á íslenskri tungu

Stöðurnar heyra undir framkvæmdastjóra 
Rekstrar- og öryggislausnasviðs.



9. júlí 2011  LAUGARDAGUR6

   

   

 
 
 

www.kopavogur.is 

Smárahvammur/Kjarr - Sameining

Leikskólinn Smárahvammur/Kjarr óskar eftir deildarstjóra og leikskólakennurum

Þann 1. ágúst n.k. sameinast leikskólinn Kjarrið leikskólanum Smárahvammi. Sameinaður leikskóli verður sex 
deilda og framundan er skemmtilegt tímabil þar sem unnið verður við sameininguna, að byggja nýjan leikskóla 
á grunni tveggja eldri. Þetta er langtíma verkefni þar sem lögð verður áhersla á að sameina það besta sem báðir 
skólarnir búa yfir í góðri samvinnu kennara og foreldra. Leikskólarnir eru í Kópavogsdal, þar sem stutt er í mjög 
góð og skemmtileg útivistarsvæði á öllum árstímum.

Smárahvammur starfar í anda Hugsmíðahyggju og er að hefja þróunarstarf þar sem unnið verður með 
námumhverfi skólans.  Aðferðir starfendarannsókna verða notaðar við þróunarstarfið. 

Einkunnarorð Smárahvamms eru sjálfræði, hlýja og virðing

Ráðningartími og starfshlutafall
Við þurfum að bæta við leikskólakennurum og deildarstjóra í okkar frábæra og samheldna hóp starfsmanna. 
Starfshlutfall er 100% og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Menntunar og hæfniskröfur
Leikskólakennaramenntun eða önnur uppeldismenntun. Ábyrgur og jákvæður einstaklingur sem á auðvelt með 
mannleg samskipti. Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá leikskólum Kópavogs þurfa að skila sakavottorði.

Frekari upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og Félags leikskólakennara. Unnið er samkvæmt 
starfslýsingum Félags leikskólakennara, sjá http://fl.ki.is/

Umsóknarfrestur er til og með 24. júlí 2011.

Upplýsingar gefa leikskólastjóri, Maríanna G. Einarsdóttir í síma 840 2685. Einnig má senda fyrirspurnir á 
smarahvammur@kopavogur.is 

Hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um starfið.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar http://www.kopavogur.is

KÓPAVOGSBÆR

HEFUR ÞÚ ÁHUGA Á

Ellingsen leitar að áhugasömu og duglegu sölufólki 
af báðum kynjum í útivistardeild verslunarinnar að 
Fiskislóð 1. Ellingsen selur útivistarfatnað frá Columbia, 
Devold og Didriksons. Umsækjendur þurfa að hafa 
áhuga og þekkingu á útivistarbúnaði auk þess að hafa 
áhuga á og stunda útivist. Um framtíðarstarf er að 
ræða. Vinnutíminn er 9–18 virka daga og annan  
hvern laugardag.

HELSTU VERKEFNI
• Sala á útivistarfatnaði, skóm 
 og öðrum útivistarvörum

• Ráðgjöf til viðskiptavina  
  um útivist og búnað

• Umhirða sölusvæðis

HÆFNISKRÖFUR
• Áhugi á útivist og heilsu
• Áhugi á sölumennsku
• Rík þjónustulund

ellingsen.is

Hjá Ellingsen er lögð áhersla á góðan aðbúnað starfsfólks, stuðning til náms og 
heilsueflingar, áreiðanleika, snyrtimennsku og fagleg vinnubrögð. Umsækjendur þurfa 
að búa yfir ríkri þjónustulund, vera stundvísir, reglusamir og heiðarlegir í samskiptum.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bjarni Guðjónsson, 
bjarnig@ellingsen.is. Umsóknir þurfa að berast í 
tölvupósti á diddi@ellingsen.is fyrir 17. júlí. 

ÚTIVIST OG 
HEILSU?

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA

Löggiltur endurskoðandi - samstarf
Viðskiptafræðingar með rekstur á sviði reiknings-
halds og skattskila óska eftir samstarfi við löggiltan 
endurskoðanda.

Áhugasamir sendið upplýsingar á 
reikningsskil@gmail.com. 
Fullum trúnaði heitið.

»
»
»

»

»

»
»

»
»
»

»
»

»
»

SKJÓL
Hjúkrunarheimili

                       

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR OG SJÚKRALIÐAR

LAUS STÖRF

Óskum eftir að ráða hjúkrunarfræðinga og 
sjúkraliðaliða til starfa.

Starfshlutfall samkomulag.

Upplýsingar veitir:

Guðný H. Guðmundsdóttir framkvæmdarstjóri 
hjúkrunar í síma 522 5600, virka daga milli 8-16.
Umsóknir er einnig hægt að senda á 
gudny@skjol.is

 
 Skjól hjúkrunarheimili
 Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík                   
 Sími 522 5600
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Nýr leikskóli - Leirvogstunguskóli 
Leikskólakennarar og annað starfsfólk óskast.

Auglýst er eftir leikskólakennurum og öðru starfsfólki 
til starfa í nýjan leikskóla, Lerivogstunguskóla sem 
tekur til starfa í ágúst. Um er að ræða stöðu deildar-
stjóra, almennra leikskólakennara og aðstoðarfólks. 
Kjör eru skv. stéttarfélagi KÍ og Stamos við LNS

Leirvogstunguskóli verður fyrst um sinn rekinn sem 
útibú frá Reykjakoti en daglegur stjórnandi verður 
með fasta viðveru í skólanum. 

Upplýsingar um starfið veitir Gyða Vigfúsdóttir 
í síma 8916609. 
Umsóknarfrestur er til 25. júlí og skal umsóknum 
skilað á netfangið rkot@mos.is ásamt upplýsingum 
um menntun og reynslu.
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MarkaðsfulltrúiHelstu verkefni:Aðstoð við sölu- og markaðsstörf.
Yfirumsjón með hópabókunum.

Aðstoð við hópa.
Hæfniskröfur:Að minnsta kosti tveggja ára starfsreynsla 

í afþreyingar-, ferðaiðnaði eða sambærilegum 

störfum.

Viðkomandi þarf að hefja störf þann 

15. ágúst næstkomandi.

veggja ára sta
fþreyingar-, ferðaiðnaði eða sa

störfum.

Viðkoman15. ágúst n
Vaktstjórar (tvö störf)Helstu verkefni:Dagleg umsjón leiktækja, leiksvæða og matsölu.

Vaktstjórn og umsjón með þjálfun starfsfólks.Starfsreynsla:Að minnsta kosti tveggja ára reynsla við 
stjórnunarstörf í afþreyingar-, ferða-, íþróttastarfi eða 

sambærilegum störfum.
 Viðkomandi þarf að hefja störf þann 
15. ágúst næstkomandi.

Öll störfin heyra beint undir framkvæmdastjóra.
Umsókn ásamt ferilskrá og mynd skal senda á 
vinna@skemmtigardur.is fyrir 18. júlí.
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PP

Starf
Að mi
stjórnu
sambæ

 Viðkom
15. ágú

Mannauðsstjóri

Helstu verkefni:

Yfirumsjón með daglegum rekstri og móttöku.

Yfirumsjón með miðasölu.

Yfirvaktstjórn og umsjón með þjálfun starfsfólks.

Aðstoða framkvæmdastjóra við ýmis stjórnunarstörf.

Starfsreynsla:

Að minnsta kosti tveggja ára starfsreynsla af 

bókhaldi eða stjórnun.

 Viðkomandi þarf að hefja störf sem fyrst.

Í HAUST  OPNAR  NÝR  OG  STÓRGLÆSILEGUR  SKEMMTIGARÐUR  Í  
SMÁRALIND OG  VERÐUR  SÁ  EINI SINNAR  TEGUNDAR  Á  ÍSLANDI.
Við leitum að lykilfólki til að hjálpa okkur að gleðja þúsundir gesta okkar.

VVVaakktstjórar (tvö s
elstu verkefni:gleg umsjón leiktækja, letstjórn og umsjón með þ

VVVaa

He
Dag
Vaktnnauðsstjóri

k fni: kstri og móttöku.

Kynningar- og viðburðastjóri

Helstu verkefni:

Útbúa kynningar- og viðburðaáætlanir og gæta þess að 

áætlununum sé fylgt. Vinna markaðsáætlun í samstarfi 

við framkvæmdastjóra. Taka ábyrgð á því að sölumarkmið 

náist. Hafa umsjón með viðburðum.

Hæfniskröfur:

Að minnsta kosti þriggja ára reynsla af stjórnunarstarfi 

í afþreyingar- , ferðaiðnaði eða sambærilegum störfum.

Viðkomandi þarf að hefja störf þann 

15. ágúst næstkomandi.

arkaðsfulltrúiHelstu verkefni:Aðstoð við sölu- og markaðsstörf.
Yfirumsjón með hópabók

Aðstoð við

Kynnniiiinngar- og viðburð

Helstu verkefni:

úa kynningar- og viðburðaáætlanir og gæta þess að 

fylgt Vinna markaðsáætlun í samstarfi 

ábyrgð á því að sölumarkmið 

Markaðsfiðburðas j Mark ððburðastjóóriiii

gum 

f þann 

ndi þarf að hefja störf þnæstkomandi.

ða 

beint undir framkvæmdastjóraÖll störfin heyra b

Tæknimenn (tvö störf)

Helstu verkefni:

Viðhald og uppsetning leiktækja.

Starfsreynsla:

Að minnsta kosti tveggja ára reynsla af 

rafiðnaðar-, rafeinda- eða vélvirkjastörfum.

Viðkomandi þarf að hefja störf þann 

15. ágúst næstkomandi.

Rafvirkjar.
Óskum eftir að ráða rafvirkja til starfa við almennar 

raflagnir og tölvulagnir.

Upplýsingar í síma 517 6900, 660 6904 eða 
660 6901 á skrifstofutíma 9 til 17
netfang: fagtaekni@fagtaekni.is

Tímabundin staða í 2. fiðlu 
Sinfóníuhljómsveit Íslands auglýsir lausa til 
umsóknar tímabundna stöðu uppfærslumanns 
í 2. fiðlu til afleysinga starfsárið 2011-2012. 

Umsókn, ásamt ferilskrá, skal hafa borist 1. ágúst 
2011 á skrifstofu hljómsveitarinnar eða á netfangið 
kristin@sinfonia.is. 

Hæfnispróf fer fram 30. ágúst 2011. Upplýsingar 
um prófið er að finna á vef hljómsveitarinnar, 
www.sinfonia.is, auk þess sem starfsmannastjóri 
veitir upplýsingar í síma 897 2515. 

Sinfóníuhljómsveit Íslands 
Harpa, Austurbakka 2, 101 Reykjavík » Sími: 545 2500

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRA SJÓNVARP
Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, 
meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á Vísi.
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 Tækifærið þitt!     Sjá nánar á www.intellecta.is

Vefforritun

SQL sérfræðingar

Linux og gagnagrunnar

Java forritun

Hugbúnaðarprófanir

Hugbúnaðarsérfræðingar

Síðumúla 5 
108 Reykjavík
Sími 511 1225    
www.intellecta.is

 

Verkefnastjóri
Stjörnublikk ehf óskar eftir 
verkefnastjóra til starfa.

Hæfniskröfur eru:
• Reynsla af verkefnastjórnun
• Þekking á Autocad og reynsla
• Söluhæfileikar og mannleg samskipti

Umsóknir sendist á finnbogi@stjornublikk.is ekki síðar en 
15. júlí nk.

Stjörnublikk ehf - Smiðjuvegi 2 - 200 Kópavogi.
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Lágafellsskóli Mosfellsbæ 
Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu skólastarfi  þar sem

einkunnarorðin  SAMVERA, SAMVINNA OG SAMKENND eru höfð 
að leiðarljósi?

Lágafellsskóli vill ráða til starfa:

Forstöðumann Frístundasels Lágafellsskóla í 100% starfshlutfall
Í frístundaselinu fer fram faglegt frístundastarf fyrir nemendur yngsta 
stigs að hefðbundnum skóladegi loknum. Starf forstöðumanns felur í sér 
skipulag á faglegu starfi  og daglegan rekstur, auk samstarfs við foreldra, 
starfsfólk grunnskóla og aðra aðila vegna íþrótta- og tómstundastarfs. 
Ráðið verður í stöðuna frá og með 8. ágúst 2011.

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi  æskileg
• Reynsla af stjórnun æskileg
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi 

Frístundaleiðbeinendur í 40-50% starfshlutfall
Frístundaleiðbeinendur taka þátt í skipulagningu faglegs frístundastarfs og 
leiðbeina börnum í leik og starfi , í samvinnu við samstarfsfólk og starfsfólk 
grunnskóla. 
  
Hæfnikröfur.
• Menntun eða reynsla sem nýtist í starfi .
• Áhugi á að vinna með börnum.
• Frumkvæði og sjálfstæði. 
• Góð færni í samskiptum.

Vinnutími frá ca.kl. 13:00. Möguleiki á minna starfshlutfalli. Umsækjendur 
þurfa að hafa náð 20 ára aldri og geta hafi ð störf 18. ágúst 2011.

Umsóknarfrestur um störfi n er til og með 25. júlí 2011
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum Sambands íslenskra sveitar-
félaga og viðkomandi stéttarfélaga. 
Upplýsingar veitir Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri í síma 8968230. 
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið  johannam@lagafellsskoli.is

Okkur vantar bifreiðasmið eða mann vanann bílaréttingum
Viðkomandi þarf að vera í þokkalegu líkamlegu formi, vera stund-

vís, hafa toppstikkið í lagi og jú geta rétt bíla að sjálfsögðu.

Ef þig langar í hóp þeirra bestu 
settu þig þá í samband við okkur í síma 5678686.

Bílastjarnan Kar ehf Bæjarflöt 10 Grafarvogi  112 Reykjavík
„Reyklaus vinnustaður“

PUBLIC AFFAIRS ASSISTANT – NEW MEDIA

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu Public Affairs 
Assistant – New Media lausa til umsóknar. 

Umsóknarfrestur er til 22 júli, 2011. Frekari 
upplýsingar er að finna 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 Public Affairs Assistant 
– New Media. The closing date for this position is
July 22, 2011. 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

Viltu auðga líf mitt? 
Ég er 41 árs, móðir og gift kona með hreyfihömlun 
sem óskar eftir persónulegri aðstoðarmanneskju til 

starfa, helst sem fyrst. Í boði eru dagvaktir virka daga, 
kvöldvaktir virka daga og helgarvaktir.

Ég þarfnast aðstoðar við flestar athafnir daglegs lífs, 
svo sem við klæðnað, vinnu heima, tölvuvinnu og 

ýmis önnur verk.

Markmið aðstoðarmanneskju er að stuðla að 
tækifærum mínum til þátttöku í samfélaginu og að 
viðhalda og auka lífsgæði mín. Æskilegt er að hún 
hafi bílpróf því ég hef eigin bíl til umráða. Hún þarf 

einnig að vera barngóð því von er á barni í lok ágúst.
Jákvæðni, sveigjanleiki og virðing er lykillinn að 

farsæld í okkar samstarfi.

Fyrirspurnir, umsóknir og ferilskrár ásamt meðmælum 
berist á netfangið: asdisjenna hjá simnet.is 

eða í síma 775-7377.
Með fyrirfram þökk,

Ásdís Jenna Ástráðsdóttir
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Auglýsing um próf 
til endurskoðunarstarfa
Með vísan til laga nr. 79/2008 um endurskoðendur, verða próf 
til löggildingar til endurskoðunarstarfa haldin í október 2011 
sem hér segir:

Próf samkvæmt 3. gr. reglugerðar nr. 589/2009,  fyrri hluti 
þriðjudaginn 18. október
Próf samkvæmt 3. gr. reglugerðar nr. 589/2009,  seinni hluti 
fimmtudaginn 20. október

Um efnissvið prófanna vísast til 3. gr. reglugerðar nr. 
589/2009 um próf til löggildingar endurskoðunarstarfa.

Þeir prófmenn sem áttu ólokið einu, tveimur eða þremur 
prófum við gildistöku laga nr. 79/2008 samkvæmt lögum nr. 
18/1997 og reglugerð nr. 475/1998 með síðari breytingum, 
sbr. ákvæði 9. gr. reglugerðar nr. 589/2009, og kjósa ekki að 
þreyta próf samkvæmt 3. gr. reglugerðar nr. 589/2009, skulu 
eiga þess kost að þreyta próf samkvæmt eldri reglugerð nr. 
475/1998 með síðari breytingum sem hér greinir:

Próf í endurskoðun   þriðjudaginn 18. október
Próf í gerð reikningsskila fimmtudaginn 20. október
Próf í skattskilum   fimmtudaginn 20. október
Próf í reikningsskilafræðum föstudaginn 21. október

Vakin er sérstök athygli á því að þetta er í síðasta sinn sem 
unnt verður að þreyta próf samkvæmt eldri reglugerð.

Próftökugjald er eftirfarandi:

Próf samkvæmt eldri reglugerð nr. 475/1998: 70.000 kr. 
 hvert próf. 

Próf samkvæmt núgildandi 
reglugerð: 180.000 kr. samtals vegna fyrri og seinni hluta.

Væntanlegir prófmenn skulu fyrir 5. ágúst nk. tilkynna próf-
nefnd hvaða próf þeir hyggjast þreyta. Tilkynningar sendist 
formanni prófnefndar, Árna Tómassyni, Hraunbraut 20, 200 
Kópavogi.

Tilkynningu skulu fylgja nafn prófmanns og kennitala, 
heimilisfang, tölvupóstfang og staðfesting um að fullnægt sé 
skilyrðum 4. og 6. tl. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 79/2008 eða 4. og 
5. tl. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 18/1997 eftir því sem við á, ásamt 
kvittun fyrir greiðslu prófgjalds samkvæmt gjaldskrá. Greiða 
skal prófgjald inn á reikning ríkissjóðs: 0001-26-025017, kt. 
5401269-6459.

Prófnefndin mun boða til fundar með prófmönnum fyrir lok 
ágúst nk.

Reykjavík 2. júlí 2011.

Prófnefnd löggiltra endurskoðenda

Sveitarfélagið Árborg óskar eftir tilboðum í 
jarðvinnu og lagnavinnu við verkið: 

„SNIÐRÆSI ÁRVEGUR 2011“.

Verklok eru 20 október 2011

Verkið felst í gerð fráveitu lagna í Árvegi frá sjúkrahúsi Suðurlands að 
lóð MBF og endurbyggingu 30m kafla af götunni Heiðmörk, einnig skal 
lagfæra gatnamót Heiðmerkur og Austurvegar
Leggja á skólplögn, regnvatnslögn og vatnslögn og hitaveitu.  
Jarðvegsskipta skal og fylla í með burðarlagi þar sem þess er þörf.  Ganga 
skal frá lagnastæði með malbiki, grasi og möl þar sem þess er þörf samt 
því að steypa kantsteina, malbika gangstétt  og götu.  Að lokum skal jafna 
yfirborð lands utan gatna og ganga frá því samkvæmt fyrirmælum eftirlits.
Tekið skal fram að búast má við miklu jarðvatni á svæðinu, verktaki mun 
því þurfa að dæla jarðvatni á verktímanum.  Einnig þarf að dæla skólpi og 
halda skólplögnum í rekstri á verktímanum.

Helstu magntölur eru:
 - Gröftur   2650 m3
 - Fleygun/sprengingar 1400 m3
 - Fyllingar   3400 m3 
 - Fráveitulagnir  387 m
 - Vatnslagnir  25 m
 - Malbikun   1175 m2
 - Hitaveita   14 m

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með þriðjudeginum 
12 júlí.  Þeir sem hyggjast gera tilboð í verkið skulu hafa samband við 
Ingibjörgu í síma 412 6900, eða með tölvupósti til imba@verksud.is og 
gefa upp nafn, heimilisfang, síma og netfang og fá í kjölfarið útboðsgögnin 
send í tölvupósti.

Tilboðum skal skila til Verkfræðistofu Suðurlands, Austurvegi 1-5, 
800 Selfossi fyrir kl. 11:00 þriðjudaginn 26 júlí 2011, en þá verða þau 
opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Framkvæmda og veitusvið Árborgar

ÚTBOÐ

ÚTBOÐ
Sorphirða í Rangárvallasýslu.

Sorpstöð Rangárvallarsýslu bs. óskar eftir tilboðum í verkið 
„Sorphirða í Rangárvallasýslu“.

Samningstímabil þessa útboðs er frá 1. desember 2011 til 30. 
nóvember 2017.

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með þriðju-
deginum 12. júlí 2011. Þeir sem hyggjast gera tilboð í verkið 
skulu hafa samband við Ingibjörgu í síma 412-6900 eða með 
tölvupósti til imba@verksud.is og gefa upp nafn, heimilisfang, 
síma og netfang og fá í kjölfarið útboðsgögn  send í tölvupósti.

Tilboðum skal skila á skrifstofu Rangárþing eystra, Hlíðarveg 
15, 860 Hvolsvelli, fyrir kl. 14:00 miðvikudaginn 31. ágúst 2011, 
en þá verða þau opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem 
þess óska.

Sorpstöð Rangárvallasýslu bs.

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs Reykjavíkurborgar:
Hverfapottar 2011 -  Útboð 1.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á  kr. 3.000, frá 
og með 12. júlí 2011 í þjónustuveri Reykjavíkurbor-
gar, Borgartúni 12–14, 1. hæð.

Opnun tilboða: 27. júlí 2011 kl. 10:00, í Borgartúni 
12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustuver.

12676

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.
is/utbod.
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Við leitum að 
góðu fólki

Á vefnum getur þú með einföldum hætti 

flett í gegnum og skoðað atvinnuauglýsingar 

Fréttablaðsins. Þú kaupir atvinnuauglýsingu 

í Fréttablaðinu - öflugasta auglýsingamiðli 
landsins og hún birtist frítt í heila viku á 

einum stærsta vefmiðli landsins –                          

             og Fréttablaðið kynna 
nýjan og öflugan atvinnu- 

og raðauglýsingavef

...ég sá það á visir.is

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

ÞAÐ ERU FLEIRI PARTÝ OG MEIRA FJÖR Á VÍSI
Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, 
meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á Vísi.

Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft

Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði 
á 120 stöðum um land allt. Nánari 
upplýsingar á visir.is/dreifing

ostnaðarverði 
t. Nánari 
fing



Gunnar Sverrir
862 2001 

gunnar@remax.is

Ástþór Reynir
899 6753 

arg@remax.is

Um er að ræða sérstaklega glæsilegt einbýlishús alls 500,9 fm. með auka íbúð ásamt innbyggðum 30,8 
fm. bílskúr og 60,9 fm. hesthúsi.
 Komið er inn í rúmgóða forstofu/hol með skápum. Á þeirri hæð er herbergi auk þvottaherbergis með innangengt inn í bílskúr. 
Svo er gengið upp hálfa hæð, þar er eldhús með miklum innréttingum með granít borðplötum og vönduðum eldhústækjum. Í 
borðstofunni er sérsmíðað granít borð. Stofan er rúmgóð með útgengi út á stórar svalir (ca. 60fm) með glæsilegu útsýni. 
Hjónaherbergið er með stórum fataskápum, sér baðherbergi með baðkari og sturtu, flísar á gólfi og veggum. Einnig er gengið út 
á svalirnar úr hjónaherberginu.
Á neðrihæðinni er fjölskyldustofa með arni og heitum pott, 3 svefnherbergi eru á hæðinni öll með útgengi út í garð. Einnig er 
baðherbergi með sturtu og innréttingu ásamt stórri geymslu.
 Af neðri hæðinni er gengið niður fjórar tröppur, en þar er kaffistofa með fullbúinni eldhúsinnréttingu. Innaf því er hesthús 
innréttað fyrir 8 hesta, mjög vandað með flísum á gólfi. Möguleiki að nýta rýmið fyrir til vinnustofu eða aðra íbúð.
Á miðhæðinni er sér 3ja herbergja íbúð með sérinngangi sem skiptist í góða stofu, eldhús með vönduðum innréttingum og 
granít borðplötu. Baðherbergi með sturtu og innréttingu þar er gert ráð fyrir þvottavél. Svefnherbergið eru með fataskápum. 
Hægt er að opna úr íbúðinni inn í aðalíbúðina.
Lóðin er mjög snyrtileg fullfrágengin með timburpalli, fallegum gróðri og steyptar stéttar.

Asparhvarf18
203 Kópavogur

Opið hús mánudaginn 11. júlí kl. 18:00 - 18:30



Gunnar Sverrir

862 2001
Ástþór Reynir

899 6753

Okkur er sönn ánægja að kynna 
Selmu Ágústsdóttur, innanhússarkitekt.

Markmið okkar er að veita vandaða og góða þjónustu. 

Nú höfum við fengið til liðs við okkur Selmu Ágústsdóttur 

innanhússarkitekt sem mun veita viðskiptavinum okkar 

ráðgjöf um hvernig skal undirbúa fasteign fyrir söluferli.

Ystasel 25
109 Reykjavík
Fallegt og mikið endurnýjað

Stærð: 270,1 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1979

Fasteignamat: 42.050.000
Bílskúr: Já

Verð: 69.900.000

Mjög vandað einbýlishús á eftirsóttum stað í Seljahverfinu. Eignin hefur verið endurnýjuð að miklu leiti. Húsið
er  á  tveimur  hæðum  og  er  u.þ.b.  300  fm  með  ca.  42  fm  bílskúr.  Fjölskylduvænt  hús  með  m.a.  5-6
svefnherbergjum, tveimur baðherbergum, stofu með arni, stóru eldhúsi  og fl. Húsið er skráð í FMR 270,1 fm
og að auki  ca 30 fm á neðri  hæð sem eru  óskráðir.  Komið er  inn á flísalagða forstofu með fataskápum. Á
forstofu og holi  er  granít  á gólfi.  Eldhúsið er  rúmgott  með vönduðum eldhústækjum. Úr holi  er  gengið inn á
flísalagt baðherbergi með góðri innréttingu, sturtu og baðkari,  útgengi er út á pall  frá baðherbergi.  Stofan er
björt og rúmgóð með arni parketlögð með gegnheilum Aski á gólfum, gengið er út á stórar svalir úr stofu. Í dag
eru 2 svefnherbergi á efri hæð. Úr holi er gengið niður á neðri hæð húsins sem skiptist í 2 barnaherbergi, stórt
hjónaherbergi,  leikherbergi,  þvottahús  og  baðherbergi  með  gufubaði.  Bílskúr  er  flísalagður  með  stórri
innkeyrslu hurð. Harðviðspallur er fyrir framan húsið, lóðin var tekinn í gegn að öllu leiti fyrir 2 árum. Húsið er
staðsett neðst í Seljahverfi á mjög barnvænum stað.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánudaginn kl 19.30 - 20.00

899 6753

Tjarnargata 10a
101 Reykjavík
Flott íbúð við tjörnina

Stærð: 103,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1928

Fasteignamat: 21.200.000

Verð: 33.900.000

RE/MAX  SENTER  KYNNIR:  Íbúð  á  mjög  vinsælum  stað  í  101  RVK.  Um  er  að  ræða  104fm  íbúð  að
Tjarnargötu 10a við Ráðhúsið.  4 herbergja íbúð með 3m lofthæð á fjórðu hæð. Stór og mikil 40fm stofa með
stórum gluggum með útsýni yfir ráðhúsið og litlu tjörn, hlýlegt parket á gólfum. Í eldhúsi og svefnherbergjum er
náttúrusteinn  á  gólfi.  Tvö  svefnherbergi,  eitt  baðherbergi.  skápar  í  öllum  herbergjum.  Svalir  með  útsýni  til
vesturs  er  inn  af  svefnherbergi.  7fm  sér  geymsla  í  kjallara.   Íbúðinni  fylgir  réttur  að  tveimur  bílastæðum  í
bílakjallara ráðhússins. Kostnaður per bíl er 1250kr á mánuði. Íbúðin er nýmáluð að innan, Húsið að utan var
mikið tekið í  gegn árið 2008, skipt um þak, málað og sprunguviðgert.  Allar upplýsingar gefa Ástþór Reynir í
síma 899-6753 eða 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 þriðjudaginn kl 17.00 - 17.30

899 6753

8622001

Nesvegur 125
107 Reykjavík
Rúmgóð eign í vesturbænum

Stærð: 227,2 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1960

Fasteignamat: 35.850.000
Bílskúr: Já

Verð: 54.900.000

RE/MAX SENTER KYNNIR:  Fallega og rúmgóða hæð ásamt bílskúr á vinsælum stað í vesturbænum.
Á  hæðinni  skiptist  eignin  í  anddyri,  gestasnyrtingu,  baðherbergi  með  baðkari,  stórt  eldhús,  stofu,  2
barnaherbergi, hjónaherbergi með útgegni út á svalir.  Úr anddyrinu er gengið niður í sameignina sem hefur
að skipta geymslu, inngang í bílskúr, sólstofu með útgengi út í garð, snyrtingu og hjóla geymslu. Einnig er á
neðri hæðinni svefnherbergi og fjölskylduherbergi.Eldhúsið var stækkað og innréttingin var endurnýjuð 2005,
einnig  er  útgengi  út  á  svalir  úr  eldhúsinu.  Innaf  hjónaherberginu  er  fataherbergi.  Stofan  og  borðstofan  er
rúmgóð með hringstiga niður í herbergin sem eru á jarðhæðinni.Búið er að endurnýja mikið í eigninni og var
byggt við hluta af húsinu 2004-2005 þá voru inntökin endurnýjuð auk skolps og dren. Skipt var um  þakjárn
2005.Allar  upplýsingar um eignina gefur  Gunnar Sverrir  í  síma 8622001 eða á gunnar@remax.is  og Ástþór
Reynir í síma 8996753 eða á arg@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánudaginn kl 19.30 - 20.00

899 6753

Gautavík 33
112 Reykjavík
4ra herbergja íbúð á vinsælum stað

Stærð: 117,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999

Fasteignamat: 20.450.000

Verð: 27.500.000

RE/MAX SENTER KYNNIR:4ra  herbergja  íbúð  á  annarri  hæð með sérinngangi  og  hjólastólalyftu.  Íbúðin  er
skráð 117,9 fm, þar af er 26,2 fm risloft inn af íbúðinni sem er nýtt sem vinnuherbergi og geymslan er 4,7 fm.
Lýsing  eignar:  Forstofa:  Flísar  á  gólfi,  fataskápur  og  hengi.  Svefnherbergi:  2  svefnherbergi  með  parketi  og
skápum.
Baðherbergi: flísalagt í hólf og gólf, bæði baðkar og sturtuklefi, hvít innrétting.Þvottahús: Hvít innrétting með
góðri vinnuhæð fyrir þvottavél og þurrkara, þvottasnúrur og hillur. Eldhús: L-laga eldhúsinnrétting úr mahogný,
ásamt  eyju  með góðu skápaplássi,  efri  og  neðri  skápar,  gler  á  milli  skápa,  flísar  á  gólfi.  Stofa:   Opið  er  frá
eldhúsi, parket er á gólfi, frá stofu er útgengt á rúmgóðar svalir með útsýni.  Risloft: Er skráð 26,2 fm en er í
raun  töluvert  stærra  þar  sem  það  er  undir  súð  en  með  fullri  lofthæð  í  miðjurými.  Er  hægt  að  nota  sem
sjónvarpsherbergi eða svefnherbergi. Filtteppi á gólfi, þakgluggi og klætt loft. Sameign: sérgeymsla í sameign,
sameiginleg hjóla- og vagnageymsla.  Sérmerkt bílastæði.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánudaginn kl 17.00 - 17.30

899 6753

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is
8622001

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is
8622001

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is
8622001
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- með þér alla leið -

569-7000  Síðumúli 13  www.miklaborg.is 
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar 

Aflagrandi  107 Reykjavík
Glæsilegt 190 m2 endaraðhús

5 svefnherbergi og stórar stofur

Vandaðar innréttingar

Gott hús innst í botnlagna

v. 57,9 millj

Nánari upplýsingar veitir:
Atli S. Sigvarðsson, Sölufulltrúi
atli@miklaborg.is  sími 899 1178

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Hrefnugata 4
105 Reykjavík
Góð sérhæð með risi og bílskúr 

Stærð: 134,6 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1939

Fasteignamat: 25.150.000
Bílskúr: Já

Verð: 32.000.000
Íbúðin er með eikarparketi á gólfi sem er ný slípað og lakkað.
Svefnherbergi er á hæðinni með fataskáp og dúk á gólfi.Rúmgóð Stofa/ borðstofa með parket á gólfi,
Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf, baðkar með sturtuhengi, handklæðaofn og hvít innrétting.Eldhús
með hvítri innréttingu, eldavél, viftu og góðum borðkrók. Beyki stigi er á milli hæða.Á efri hæð eru þrjú
svefnherbergi. Baðherbergi með flísum á gólfi.Sjónvarpshol með beykiparket á gólfi. Þvottahús er í
sameign. Sér bílskúr.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

beggi@remax.is
8936001


