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

FERÐ ÞÚ FRAM ÚR VÆNTINGUM?
DIRECTOR OF GUEST EXPERIENCE

Helstu verkefni eru eftirfarandi:

• Skilgreining á upplifunarferli gesta
 Bláa Lónsins
• Stuðla að því að upplifun gesta fari fram úr  
 væntingum
• Framkvæma skoðanakannanir og koma auga  
 á ný sölu- og þjónustutækifæri
• Þróa vöru- og þjónustuframboð og innleiða  
 nýjungar

Hæfniskröfur:

• Háskólamenntun á sviði markaðsfræða
 eða viðskipta
• Sköpunargáfa, hæfni til að hugsa í lausnum, 
 og drifkraftur til að innleiða nýjar hugmyndir
• Leiðtogahæfileikar og geta til að vinna þvert 
 á rekstrareiningar fyrirtækisins
• Óbilandi áhugi á að fara fram úr væntingum  
 og koma á óvart
• Reynsla af alþjóðlegu starfsumhverfi kostur
• Mjög góð enskukunnátta nauðsynleg. Önnur  
 tungumál kostur

Bláa Lónið hefur margsinnis verið valið einn besti spa staðurinn á heimsvísu. Það er lykilatriði í okkar 
starfsemi að vilja alltaf gera enn betur og hjá okkur starfar einvala lið starfsmanna sem er sama sinnis. Við 
leitum því að metnaðarfullum og úrræðagóðum einstaklingi í nýtt starf sem miðar að því að hámarka 
einstaka upplifun gesta Bláa Lónsins. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Jóhanna Oddsdóttir í síma 660-8833 og á netfanginu 
helga@bluelagoon.is. Umsóknarfrestur er til og með 18. september nk.

Seltjarnarnesbær óskar eftir 
að ráða verkefnastjóra til að annast 

skipulags- og byggingarmál.

Seltjarnarnesbær óskar eftir að ráða drífandi og metnaðarfullan 
einstakling til starfa hjá Bygginga- og umhverfissviði Seltjarnarness 
í tímabundið starf til eins árs. Verkefnastjóri sér um að lögum um 
mannvirki nr. 160/2010, öðrum lögum og reglugerðum varðandi 
byggingarmál á Seltjarnarnesi sé framfylgt.  Hann ber m.a. 
ábyrgð á skráningu mannvirkja, eftirliti með viðhaldi, staðfestingu 
eignaskiptayfirlýsinga, gjaldtöku, skráningu, varðveislu og miðlun 
upplýsinga um mannvirki til íbúa Seltjarnarness.Um er að ræða fullt 
starf og æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.  
Næsti yfirmaður er bæjarstjóri.

Almennt ábyrgðarsvið starfsmanns:
• Ábyrgð á verkefnastjórnun vegna nýframkvæmda 
 og viðhaldsmála
• Ábyrgð á að framkvæmd verkefna sé í samræmi við lög og reglur
• Samskipti við opinbera aðila, hönnuði og verktaka
• Verkeftirlit með framkvæmdum
• Áætlanagerð og forgangsröðun verkefna
• Samningagerð í samráði við næsta yfirmann
• Önnur tilfallandi verkefni sem yfirmaður felur 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í verk-/tæknifræði eða arkitektúr 
• Þekking á byggingarreglugerð og reynsla af stjórnun
• Þekking á starfsumhverfi opinberrar stjórnsýslu er æskileg
• Reynsla af áætlunargerð, úrlausn verkefna og verkefnastýringu
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og skipulagshæfni
• Góð tölvukunnátta nauðsynleg
• Lögð er áhersla á frumkvæði, skipulagshæfileika, sjálfstæð 
vinnubrögð og hæfni í mannlegum samskiptum.

Starfsmaður er hluti af starfsmannateymi Seltjarnarnesbæjar. Upplýsingar 
um starfið veitir Ásgerður Halldórsdóttir, bæjarstjóri, í síma 5959100, 
netfang asgerdur@seltjarnarnes.is Í samræmi við Jafnréttisáætlun 
Seltjarnarnesbæjar eru konur jafnt sem karlar hvattar til að sækja um 
starfið. Umsóknir skulu hafa borist bæjarskrifstofum Seltjarnarnesbæjar, 
Austurströnd 2, 170 Seltjarnarnesi eigi síðar en miðvikudaginn 21. september 
2011. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun liggur fyrir. Launakjör 
eru samkvæmt kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga.

Rekstur og hugbúnaðarþróun

Síðumúla 5, 108 Reykjavík
Sími 511 1225    Fax 511 1126
www.intellecta.is

Umsóknarfrestur er til og með 19. september.  Nánari upplýsingar um starfið veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg 

(ari@intellecta.is) hjá Intellecta í síma 578 1145.  Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is.  Allar umsóknir og fyrirspurnir verða 

meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað.

dk hugbúnaður er framleiðandi dk 
viðskipta- og upplýsingakerfa, til húsa að 
Hlíðasmára 17, Kópavogi.  Hjá fyrirtækinu 
starfar þrautreynt og harðsnúið lið vel 
menntaðra einstaklinga.  Markmið þeirra 
er að viðskiptavinir fyrirtækisins njóti bestu 
lausna og þjónustu hverju sinni.  Fyrirtækið 
var stofnað í desember árið 1998.  Í dag 
eru notendur dk hugbúnaðar orðnir á 
fjórða þúsund, úr flestum atvinnugreinum.
Hjá dk starfa nú 35 starfsmenn.        

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna 
á heimasíðu þess www.dk.is

Menntunar- og hæfniskröfur

• Sérfræðimenntun sem nýtist í starfi
• Víðtæk þekking á rekstri á Microsoft búnaði
• Góð þekking á t.d. AD, Exchange, SQL
• Skipulagshæfni og öguð vinnubrögð
• Rík þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum

dk hugbúnaður óskar eftir að ráða sérfræðinga til starfa.              
Áhugaverð tækifæri í boði.

Microsoft sérfræðingur 

Starfssvið

• Rekstur á Microsoft kerfum
• Umsjón með tölvukerfum viðskiptavina

Menntunar- og hæfniskröfur

• Tölvunarfræði, kerfisfræði eða sambærileg menntun
• Reynsla af forritun viðskiptahugbúnaðar er æskileg
• Skipulagshæfni og öguð vinnubrögðum
• Rík þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum

Hugbúnaðarþróun 
Starfssvið

• Þróun á dk viðskiptahugbúnaði
• Samþætting kerfa o.fl.
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Tækniþjónusta Icelandair (ITS) á Keflavíkurflugvelli óskar eftir sérfræðingi í 
viðhaldskerfum (Maintenance Programmer) í verkfræðideild.
  
STARFSSVIÐ:  
I Starfið felst í uppfærslu viðhaldskrafna, framsetningu viðhaldsfyrirmæla 
 í tölvukerfi félagsins
I Skýrslugerðir
I Samskipti við Flugmálastjórn
I Umsjón með  „line manual“ fyrir vélar Icelandair og viðskiptavini Icelandair 

HÆFNISKRÖFUR:

I Próf í verkfræði, tæknifræði eða flugvirkjun
I Þekking og reynsla í viðhaldskerfum flugvéla
I Góð enskukunnátta er nauðsynleg
I Mjög góð tölvukunnátta er nauðsynleg – sérstaklega í Excel
I Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
I Góðir samskiptahæfileikar 

Fyrirspurnum svara:

Unnar M. Sumarliðason I 4250 819 I unnar@its.is
Kristín Björnsdóttir I 5050 155 I stina@icelandair.is

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Icelandair www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 18. september 2011.
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SÉRFRÆÐINGUR Í VIÐHALDSKERFUM 
MAINTENANCE PROGRAMMER

Um er ræða fjölbreytt og spennandi starf í góðu starfsumhverfi þar sem öryggi, áreiðanleiki og hágæðavinnubrögð eru höfð að leiðarljósi.
Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga á að ná góðum árangri í starfi, sem  vill vinna sem hluti af liðsheild í síbreytilegu alþjóðlegu umhverfi. 
Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. 

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Sérfræðingur hjá Áhættustýringu
Laust er til umsóknar starf sérfræðings í markaðsáhættu hjá Áhættustýringu Landsbankans.

Helstu verkefni

 » Eftirlit og greining á markaðsáhættu

 » Þróun og viðhald líkana og kerfa

 » Úrvinnsla og greining gagna

 » Skýrslugerð 

Menntunar- og hæfniskröfur

 » Háskólapróf í verkfræði, viðskiptafræði, 
hagfræði eða raunvísindum

 » Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og 
hæfni í mannlegum samskiptum

 » Afbragðs tölfræði- og tölvukunnátta, for-
ritunarþekking og þekking/reynsla í SQL

 » Reynsla af störfum á fjármálamarkaði og 
áhættustýringu er kostur

 » Færni til þess að tjá sig í ræðu og riti

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita Hrund Hauks-
dóttir, forstöðumaður í síma 410 7227 /  
825 6114 og Bergþóra Sigurðardóttir hjá 
Mannauði í síma 410 7907

Umsókn merkt „Áhættustýring –  
sérfræðingur í markaðsáhættu“  
fyllist út á vef bankans

Umsóknarfrestur er til og með  
20. september nk.

Markaðsáhætta hefur það hlutverk að þekkja, meta, hafa eftirlit með og stuðla að stýringu á markaðs-
áhættu. Í starfinu felst einnig að hafa eftirlit með markaðsáhættu sjóða í stýringu hjá bankanum og  
félögum tengdum honum. 
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VELFERÐARRÁÐUNEYTIÐ

Sérfræðingur á skrifstofu fjárlaga

Velferðarráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf 
sérfræðings á skrifstofu fjárlaga.

Helstu verkefni
Fjárlagagerð, eftirlit með framkvæmd fjárlaga, 
rekstrarlegt eftirlit með stofnunum ráðuneytisins og 
eftirfylgni með rekstraráætlunum þeirra og önnur 
þau verkefni sem undir skrifstofuna og ráðuneytið 
heyra.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði viðskiptafræði eða
 hagfræði
• Þekking og reynsla af fjárlagagerð og gerð 
 rekstraráætlana
• Öryggi og reynsla í meðferð, greiningu og 
 úrvinnslu gagna ásamt notkun töflureikna 
• Hæfni í mannlegum samskiptum og færni til að
 geta unnið sjálfstætt með skipulögðum og 
 öguðum vinnubrögðum
• Reynsla og þekking á starfsemi og rekstri 
 ríkisstofnana
• Þekking á fjárhags- og mannauðskerfi ríkisins 
 æskileg

Um launakjör fer eftir kjarasamningi fjármálaráð-
herra og Félags háskólamenntaðra starfsmanna 
Stjórnarráðsins. Æskilegt er að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst. Karlar jafnt sem konur eru 
hvattir til að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sturlaugur 
Tómasson, skrifstofustjóri, sturlaugur.tomasson@
vel.is eða Dagný Brynjólfsdóttir, dagny.brynjolfsdottir@
vel.is. Umsóknir ásamt  upplýsingum um menntun 
og starfsferil skulu berast velferðarráðuneytinu, 
Hafnarhúsinu við Tryggvagötu, 150  Reykjavík 
eða á netfangið: postur@vel.is eigi síðar en 
18. september nk.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex 
mánuði frá lokum umsóknarfrests.

Ravirki óskast!
Við leitum að vönum rafvirkja 
til framtíðarstarfa. Þarf að geta 
byrjað strax.

Áhugasamir sendi inn umsóknir 
á netfangið box@frett.is merkt 
,,Rafvirki-30“ 

Hugbúnaðarprófanir

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

Umsóknarfrestur er til og með 19. september nk.  Umsókn ásamt ferilskrá óskast fyllt út á www.intellecta.is. Nánari upplýsingar um starfið veita 

Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 578 1145.  Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem 

trúnaðarmál og þeim svarað.  

Öflugt fyrirtæki leitar að sérfræðingi í 
hugbúnaðarprófunum.  Í starfinu felst meðal annars 
ábyrgð á framkvæmd prófana og samskipti við 
hugbúnaðarsérfræðinga. 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði eða 

sambærileg menntun
• Að minnsta kosti þriggja ára reynsla af 

prófunum eða þróun hugbúnaðar

Áhugavert tækifæri í boði hjá öflugu fyrirtæki

FORSTÖÐUMAÐUR SAMSKIPTASVIÐS
Forstöðumaður samskiptasviðs hefur umsjón með innri og ytri samskiptamálum og upplýsingamiðlun.  
Samskiptasvið starfar í náinni samvinnu við rektor og deildir skólans og stuðlar að því að koma starfsemi og 
áherslum HR á framfæri með upplýsingamiðlun, tengslum og kynningarstarfsemi.  

ÁBYRGÐARSVIÐ:
 Ábyrgð á rekstri og starfsmannahaldi samskiptasviðs
 Umsjón með útgáfum á vegum HR
 Samskipti við fjölmiðla, framhaldsskóla, atvinnulíf, samstarfsaðila og aðra hagsmunaaðila
 Miðlun upplýsinga innan HR, samskipti við deildir og nemendur
 Umsjón með almennri kynningar- og auglýsingastarfsemi
 Samfélagsmál og almannatengsl

VIÐ LEITUM AÐ EINSTAKLINGI MEÐ:
 Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 Haldgóða starfsreynslu á sviði samskipta- eða markaðsmála 
 Framúrskarandi samskiptahæfileika
 Góða ritfærni bæði á íslensku og ensku
 Góða skipulagshæfileika
 Útsjónarsemi
 Góð tengsl við fjölmiðla og atvinnulíf
 Hæfni og reynslu í að leiða teymi

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þóranna Jónsdóttir, framkvæmdastjóri rekstrar og stjórnunar 
(thoranna@hr.is), sími 599 6200.

Umsóknum skal skilað rafrænt til Háskólans í Reykjavík fyrir 20. september. Slóðin er umsokn.hr.is. 

Allar fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

INTERNATIONAL LIAISON COORDINATOR
The International Liaison Coordinator is responsible for overseeing and coordinating RU’s liaisons with 
international universities and other international collaborators. The liaison coordinator works closely with the 
rector and the university faculties on international marketing and development of international relations. 

RESPONSIBILITIES: 
 Establishing and developing relationships with international universities and collaborators
 International marketing and communications
 Coordination of international relations

WE SEARCH FOR AN INDIVIDUAL WITH:
 Work experience within the international university environment
 Relevant university education
 Excellent communication skills
 Initiative, drive and resourcefulness
 English proficiency (speaking and writing)
 Additional language skills 

For further information please contact Þóranna Jónsdóttir, senior executive director of administration 
(thoranna@ru.is), tel. +354 599 6200.

Applications should be submitted to RU at umsokn.hr.is before October 10th.

All inquiries and applications are considered confidential.

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði. Akademískar deildir skólans 
eru fjórar: Lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og verkfræðideild og viðskiptadeild. 

Nemendur skólans eru um 3000 og starfa um 200 fastir starfsmenn við skólann auk fjölda stundakennara.

The purpose of Reykjavik University is to create and disseminate knowledge to increase competitiveness and quality of life. The 
university has four academic units:  School of Law, School of Computer Science, School of Science and Engineering and School of 
Business.

About 3000 students are enrolled in the university, which has about 200 faculty and staff, as well as a number of visiting teachers.

HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK
AUGLÝSIR TVÆR ÁHUGAVERÐAR STÖÐUR
Reykjavík University Announces two openings 

www.hr.is
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Auglýst eftir forstöðumanni!
Menningarmiðstöð Þingeyinga auglýsir starf forstöðumanns 
laust til umsóknar.

Menningarmiðstöð Þingeyinga er sjálfseignarstofnun á vegum 
þingeyskra sveitarfélaga.  Undir Menningarmiðstöð Þingeyinga 
heyra Safnahúsið á Húsavík, Byggðasafnið Grenjaðarstað og 
Byggðasafn Norður-Þingeyinga á Snartarstöðum.

Starfssvið:
Starfið felur í sér framkvæmdastjórn að því er varðar starfsemi, 
þróun og skipulagningu ofangreindra safna.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólanám á menningarsögulegum grunni; sagnfræði, safn 
 fræði, fornleifafræði eða skyldum greinum sem nýtist í starfi.
• Skipulags- og stjórnunarhæfileikar.
• Þekking og reynsla af safnstarfi og öðru menningarstarfi  
 æskileg.
• Góð tungumála- og tölvuþekking.

Leitað er að kraftmiklum, metnaðarfullum einstaklingi, sem er 
vanur sjálfstæðum vinnubrögðum og frumkvæði í störfum og á 
auðvelt með samskipti við fólk.

Launakjör eru í samræmi við kjarasamninga Launanefndar 
sveitarfélaga við aðildarfélög BHM.

Umsóknarfrestur er til og með 26. september nk.

Umsóknir sendist á: 
Menningarmiðstöð Þingeyinga, Stóragarði 17, 640 Húsavík.
Stjórn Menningarmiðstöðvar Þingeyinga áskilur sér rétt til að 
framlengja umsóknarfrestinn, ef nauðsyn krefur.

Upplýsingar um starfið veita Ólína Arnkelsdóttir, formaður 
stjórnar Menningarmiðstöðvar Þingeyinga í síma 865-8882, 
netfang olina@thingeyjarsveit.is og Sigrún Kristjánsdóttir 
forstöðumaður Menningarmiðstöðvar Þingeyinga, 
sími 896 8218, netfang safnahus@husmus.is

Veitingastaðurinn Vegamót 
óskar eftir að ráða matreiðslumann

vegna mikilla anna.
Einnig vantar okkur vanan aðstoðarmann í eldhús og vanan 

pizzubakara. Fjörugur og skemmtilegur vinnustaður. 
Áhugasamir hafi samband við Stefán í s. 822 6160

EEKKERTRR  
VVENE JULEEGTEGTGTTE  
SSJÓNVAAAARRPP

ÁSKRIFTARSTJÓRI

StS aaarfssvið:
· · StSStStýýrýriri  fjölbreyttuum mm ssösöluuveverkefnumm fyrir r SkkjáEinn, 
  SkSSkkjáájáááGoGolf, SkjáBíó ogogg SS Skjjk áHHHáHeieie m.m
· · StSStararaa fafaafafaar r með söluveriri S Skkjkkjásásinss að ýmsum ssölöluvuverkefnum; 
  skskks ipulu egegggug r samskiptti i viviiðð ð núúveverarrandndi viðskiptavavinini.

Umsjssjónónón mmmeðeðeðeð r r ráðááðáðninngum hefur Ragna a MMMaM rgrér t NoNorðdahlhl hjájá Skikiptumumm.
UmUUmmsæsæsækjkjkjkjeneendur ere u beðnir um að seendada umsmsókóknnir r á ragngnaam@s@skikiptptti.ii.iisis
UmUmUmUmsóssókknarfrestur er til og með 199. seseptttemmbeber 2020111
UmUU sækjandi þarf að geta hafið ð sststöörf sem  fyfyrst.

SSSSkkjárEinnnnnn aauuugglýýssiirr eftir öflugum áskriftarstjóra! Við leitum að einstaklingi með ggóóððaa skkkippppulllaaggshæffiilllleeeeiiikkkkaa, sseemm býýrrrrr   
yyffir frummkkkkvvvvææææððði, sjjáállffstæði og áhuga á að móta framtíðina með einni skemmtileeggustu ssjjjjóóóónnnvvvvaarpssttttööðððððð lllaanndddssins..

Skjárinnnn sérér um reekstksttur u SkjjásEásEásEEinsinsinns, S, SS, SSSkjákjásBísB ós, SkjásHeims og SkjásGolfs. SkjárEinn og SkjárGolf eru áskriftarrstös ðvðvar , SkjárBíó veitir aðgang að kvikmyndum heima í stofu ogg S SkSkjárHeiimurm  er enndurdurvvarp erler ndra sa sjónjónvaarpsstöötöðt va.

Hæfniskröfur:
· Reynsla af stjórnun söluverkefna og sölustörfum naauuðsynleggg.
· Frumkvæði, stjórnunar-, skipulags- og samstaarfrfshshæfæfili eikar.
· Háskólapróf eða sambærileg menntun sem nnýtýtisist t í í starfi. 

AllAllt ft rá þvíþvííí að a að SkSkkSS jájárEinn hóf göngu gu sínsína áa áriððriðrið 19 19 19 9999 99 hefhefh ur stöðin veriðrið vivinsænsæll l valalkoskosturtur hj hjá áá horhorfendum.
FráFrá up uppphap fi hehefhe ur r uru áheá rsla verið lögðgð á  á fjöfjölbrbreyttytta tata innnnlenle da dagskrárgerð og  vandaða erlenda þætti. 
SkjSkjárEárEinni  er offtastasastast nt nefnefndur af öllum fjf ölölmiðlðlllumum um þegþeggþ arar ar spuspurtrtrt er err hvahvaða ða miðil il fólfólk nk notioti he lst þegar það vð vililll
slaslaka k áá. SkjSSk árEEinnnnninn hefufurr í í gegg num tíðina bboðioðið áð áhorh fenene dumdum upp áp áp frf frábæábæábærarrarr sasasakamkamkamálaálál sereríururur, d, dramrammatíatíatík,kk, ,
raunvnverululeikeikkaaþættititi ogog og o  g gaga g manmanþætti af bestu gerð.
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Actavis  Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfirði s 550 3300 f 550 3301 @ actavis@actavis.is w www.actavis.is 

Fjölbreytt störf í boði 
hjá Actavis á Íslandi

Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður Dögg Ísaksdóttir, risaksdottir@actavis.com.  
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 18. september nk.     

Sérfræðingur í þróun mæliaðferða  
Þróunardeild mæliaðferða sér um þróun og gildingu á mæliaðferðum sem notaðar eru við þróun á nýjum lyfjaformum og við losun á  
framleiðsluvörum á markað.  Starfið er sambland af hópavinnu, verklegri vinnu á rannsóknarstofu, úrvinnslu á gögnum og skýrslugerð.

Helstu verkefni:
Þátttaka í verkefnahópum sem vinna að þróun nýrra  
lyfjaforma
Þróun og gilding á mæliaðferðum
Umsjón með tækjabúnaði og innleiðing á nýrri tækni  
og verklagi

Starfsmaður á lager  
Lagerinn heyrir undir vörustjórnunarsvið Actavis hf. og skiptist í hráefnalager, pökkunarefnislager og fullbúinn lager. 

Helstu verkefni:
Móttaka hráefna og pökkunarefna
Skráning og frágangur á hráefnum og pökkunarefnum
Afhending hráefna og pökkunarefna inn á vinnslusvæði  
og frágangur eftir notkun
Frágangur fullbúinnar vöru til útflutnings
Frágangur lyfja og annarra vara til eyðingar
Frágangur og flokkun vegna endurvinnslu

Starfsmaður í pökkun  
Í pökkunardeild fer fram vélakeyrsla í kartona- og þynnupökkun, uppgjör eftir vinnslu og skjalfesting. Einnig tæknileg umsjón/aðstoð  
við uppsetningu auk breytinga og stillinga á pökkunarlínum. Unnið er á þrískiptum vöktum.

Ef þú ert...
hress og jákvæð/ur
stundvís
samviskusöm/samur og getur tileinkað þér  
nákvæm vinnubrögð
verklagin/n
með góða enskukunnáttu
góð/ur í að vinna í hópi

Við leitum að einstaklingi:
með háskólapróf á sviði raunvísinda
með þekkingu á efnafræði og efnagreiningum (kostur)
með reynslu af rannsóknarstörfum þar sem krafist er nákvæmni  
og staðlaðra vinnubragða við öflun og úrvinnslu gagna
með góða samskiptahæfni
með góða ensku- og tölvukunnáttu

Þekkingar- og hæfniskröfur:
Reynsla af lagerstörfum er kostur
Lyftarapróf mjög æskilegt
Góð tölvuþekking

Vinnutími:
Þriðju hverja viku er unnið frá kl. 10 til 19 á virkum dögum, ásamt 
skipulagðri helgarvinnu. Einnig er um tilfallandi yfirvinnu að ræða.

… þá bjóðum við
snyrtilegan og öruggan vinnustað
fjölskylduvænt starfsumhverfi
góðan starfsanda
gott mötuneyti
fræðslu og þjálfun
iðjuþjálfa, hjúkrunarfræðinga og lækni sem sinna heilsuvernd starfsmanna
árlegan styrk til íþróttaiðkunar auk fræðslustyrks
öflugt starfsmannafélag

  
 

sími: 511 1144
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Radisson Blu 1919 hótel leitar eftir: 
 

 Matreiðslumanni 
 Matreiðslumanni í vaktstjórastöðu 

 
Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda inn fyrir 17. september á netfangið 
sigridur.valdimarsdottir@radissonblu.com 

 
Reynsla æskileg ásamt góðri tungumálakunnáttu.  
Æskilegur aldur er 25 ára og eldri.. 

www.sindri.is    /     sími 575 0000

Byggingadeild      Verslanir      Véladeild      Þjónustudeild
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Sölumaður 
í véladeild

Sindri er verslunar- og þjónustufyrirtæki á sviði byggingalausna, festingarvara, véla og verkfæra. Fyrirtækið var stofnað árið 1933 
og er hluti af Johan Rönning sem rekur, auk Sindra, verslunar- og þjónustufyrirtækin Johan Rönning, Rönning og Hebron. 
Hjá félaginu starfa 65 starfsmenn í Reykjavík, Fjarðabyggð, Reykjanesbæ, á Akureyri og Selfossi. Johan Rönning er þekktur fyrir að 
vera góður og eftirsóttur vinnustaður. 

Sindri leitar að starfsmanni til að selja og 
þjónusta Atlas Copco loftpressur, verkfæri 
og tengdan búnað. Starfið felur einnig í sér 
tækniráðgjöf og áframhaldandi uppbyggingu 
á véladeild Sindra.

Menntun:
Vélfræðingur með þekkingu á vélum kostur.

Hæfniskröfur:

Upplýsingar um starfið veitir Kristján Páll 
Hrafnkelsson í síma 575 0000 eða á 
kph@sindri.is.
Umsóknum skal skilað fyrir 22. september.

   

 www.kopavogur.is  

KÓPAVOGSBÆR

• Yfirþorskaþjálfi á hæfingarstöðina Fannborg
• Þroskaþjálfi á hæfingarstöðina Dalvegi
• Leikskólakennari við leikskólann Fögrubrekku
• Leikskólakennari við leikskólann Dal
• Leikskólakennari við leikskólann Arnarsmára
• Leikskólakennari í sérkennslu við leikskólann Álfatún
• Skólaritari við Álfhólsskóla
• Martáður við Álfhólsskóla
• Stuðningsfulltrúi við Álfhólsskóla
• Skólaliði í dægrasvöl í Salaskóla

Allar nánari upplýsingar um stöðurnar á heimasíðu Kópavogsbæjar.
 

Einungis er unnt að sækja um stöðurnar 
á vef Kópavogsbæjar, kopavogur.is.

LAUS STÖRF

 

Viltu vinna með eldri borgurum?
Óskum eftir að ráða 2 starfsmenn í 50% stöður hjá Félagsþjón-
ustunni í Hafnarfirði. Störfin felast í að sjá um skömmtunar-
eldhús í einu af mötuneytum fyrir eldri borgara í Hafnarfirði. 

Gerð er krafa um jákvætt viðmót, mannúðlegt viðhorf og 
hæfileika til lipurra samskipta. Sjálfstæði og frumkvæði í starfi 
eru miklir kostir.

Við leitum að einstaklingum með menntun og/eða reynslu af 
vinnu í mötuneytum eða með mikinn áhuga á að starfa með 
eldri borgurum.

Um dagvinnu er að ræða.

Laun fara eftir kjarasamningi Hafnarfjarðarbæjar og Verka-
lýðsfélagsins Hlífar.

Upplýsingar um störfin veita Sjöfn Guðmundsdóttir fulltrúi 
heimaþjónustu og Kolbrún Oddbergsdóttir deildarstjóri í síma 
585 5700

Umsóknum skal skila til Félagsþjónustunnar Strandgötu 
33 í Hafnarfirði fyrir 25. september.
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Stjörnu-Odda óskar eftir tveimur 
starfsmönnum í framleiðslu

Laghentir starfsmenn óskast í samsetningu á rafeindabúnaði, 
unnið er með mjög fíngerða rafeindaíhluti. Það er kostur ef 
viðkomandi hefur reynslu af rafeindasamsetningu og lóða-
vinnu, en er ekki skilyrði, við þjálfum sjálfir okkar starfsfólk.

Við förum fram á árangursmeðvitund, vandvirkni, samvisku-
semi og stundvísi.

Við bjóðum: Spennandi verkefni í samstarfi við samstilltan hóp 
starfsmanna í fyrirtæki sem á sér mikla framtíðarmöguleika. 
Stjörnu-Oddi framleiðir fyrst og fremst mælitæki, vörur 
félagsins eru seldar um allan heim, aðallega til umhverfis-
rannsókna og til merkinga á dýrum/fiskum/fuglum, og til 
iðnaðar.

Umsóknin sendist með tölvupóst á sigmar@star-oddi.com 
eða bréflega til Stjörnu-Odda, Vatnagörðum 14, 104 
Reykjavík, umsóknarfrestur er til mánudags 19 september.
Frekari upplýsingar veitir Sigmar Guðbjörnsson í síma 533 
6060, heimasíða Stjörnu-Odda er www.star-oddi.com.

RequirementsResponsibilities

Treasury Specialist

www.marel.com/jobs

www.marel.com

Hlutastarf eldhús
Matsölustaðurinn Hjá Dóra í Mjódd óskar eftir 

að ráða lipran og hressan einstakling til afgreiðslu 
á heitum mat þrjá eftirmiðdaga í viku. 

Íslenskukunnátta nauðsynleg. 
Upplýsingar í s. 557 3910 virka daga.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Skrifstofumaður Upplýsingar veita:
Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is 

Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 18. september nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is.

Ice Africa óskar eftir að ráða skrifstofumann til starfa. 
Framkvæmdastjóri fyrirtækisins er íslenskur. 

Starfssvið
• Útflutningsskjalagerð.
• Samskipti við flutningsfyrirtæki, (bókanir) og skýrslugerð.
• Skráning bókhalds.    
• Ýmis önnur tilfallandi verkefni.

Hæfniskröfur
• Kunnátta í útflutningsskjalagerð.
• Góð almenn tölvukunnátta í Word, Excel o.fl.
• Góð íslensku- og enskukunnáttu, kunnátta í frönsku mikill kostur.
• Starfið krefst þess að viðkomandi sé talnaglöggur, nákvæmur og  
   skipulagður í öllum vinnubrögðum.

Íslenska félagið ehf. (Icegroup ltd.) er fiskútflutningsfyrirtæki. Fyrirtækið er 
með starfsemi á Íslandi, í Noregi og í Marokkó. Eitt dótturfélaga Icegroup 
heitir Ice Africa og er staðsett í  Marokkó. www.icegroup.is
 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Rafeindavirki

Upplýsingar veita:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is 

Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 18. september nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is.

Framtíðin er björt og við erum að stækka, þess vegna leitum við að 
öflugum liðsmanni til þess að takast á við spennandi verkefni með okkur.  

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Starfsmaðurinn verður í framleiðslustýriteymi VAKA.

Helstu verkefni
• Lokafrágangur á framleiðslu.    
• Tækniaðstoð við undirverktaka.
• Fjarþjónusta við notendur.
• Viðgerðarþjónusta á verkstæði.

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Rafeindavirkjun.
• Góð enskukunnátta skilyrði og eitt Norðurlandamál kostur.
• Góð þekking á Microsoft Windows nauðsynleg.

Við leitum að jákvæðum, vandvirkum, skipulögðum og 
áhugasömum liðsmanni sem getur unnið sjálfstætt.

VAKI er leiðandi fyrirtæki í þróun og markaðssetningu tæknibúnaðar fyrir fiskeldi. Nánast  
öll framleiðsla er seld á erlenda markaði í gegnum umboðsaðila eða dótturfyrirtæki erlendis.  
VAKI hlaut Útflutningsverðlaun forseta Íslands árið 2009. Starfsmenn eru 18 á Íslandi og  
9 starfa í dótturfyrirtækum VAKA í Chile og Noregi. Sjá nánar á www.vaki.is
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Jobconnect

Menntunar- og hæfniskröfur: 

Umsóknarfrestur er til 24. september. Umsóknareyðublöð má finna á: www.isavia.is/atvinna 

Gildi Isavia eru öryggi, þjónusta og samvinna

Spennandi starf í
góðu starfsumhverfi

Isavia ohf. óskar að ráða Flugfjarskiptamenn
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Framkvæmdastjóri 
Iðnmennt ses. og IÐNÚ bókaútgáfa óska eftir að ráða framkvæmdastjóra. 

Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar. 
Umsóknarfrestur er til 17. september og skal senda umsóknir til formanns stjórnar Baldurs Gíslasonar á 
bg@tskoli.is. Nánari upplýsingar gefur Baldur Gíslason í síma 8955877.

Helstu verkefni:
Daglegur rekstur og ábyrgð á fjárreiðum félagsins
Framkvæmd þeirra verkefna sem stjórn 
félagsins ákveður
Samskipti við hagsmunaaðila, birgja og 
viðskiptavini innanlands sem utan
Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:
Menntun sem nýtist í starfi
Reynsla á sviði bókaútgáfu
Reynsla af rekstri og stjórnun
Góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar
Mjög góð tungumálakunnátta 
Færni til að tjá sig í ræðu sem riti

Iðnmennt ses er sjálfseignarstofnun sem hefur að mark-
miði að standa vörð um iðn- og starfsmenntun, m.a. 
með útgáfu námsefnis undir merki Iðnú bókaútgáfu.

Embætti umboðsmanns skuldara

Sviðsstjóri úrræðasviðs

Hæfniskröfur

Sviðsstjóri stjórnsýslusviðs

Hæfniskröfur

Störf umsjónarmanna

Hæfniskröfur

Störf lögfræðinga

Hæfniskröfur ,

Viðskiptafræðingar

Hæfniskröfur

Umsóknarfrestur
netfangið: stra@stra.is.

Guðný Harðardóttir, hjá STRÁ www.stra.is

Embætti umboðsmanns skuldara er ríkisstofnun sem tók til starfa 1. ágúst 2010.
Stofnunin heyrir undir velferðarráðherra og skal gæta hagsmuna og réttinda
skuldara sem kveðið er á um í lögum.

hefur umsjón með daglegri starfsemi sviðsins, er annast

fjölbreytt störf sem varðar úrlausnir fyrir umbjóðendur embættisins s.s. greiðsluaðlögun

auk annarra þeirra sérhæfðu verkefna er falla til hverju sinni.

eru háskólamenntun og/eða marktæk reynsla er nýtist í starfi. Áhersla er
lögð á frumkvæði, sjálfstæði í starfi, skipulagshæfni, fagleg vinnubrögð og lipurð í
mannlegum samskiptum. Leitað er að árangursdrifnum og metnaðarfullum stjórnanda.

hefur umsjón með daglegri starfsemi sviðsins og veitir
öðrum sviðum embættisins faglegan stuðning. Sviðið annast m.a. svörun erinda,
umsagnir um lagafrumvörp og álitaefni auk úrlausnar vafamála og annarra sérverkefna.

eru að umsækjendur hafi embættispróf í lögfræði og marktæka reynslu af
störfum og stjórnun á lögfræðisviði. Áhersla er lögð á sjálfstæð, skipuleg og fagleg
vinnubrögð. Við leitum að metnaðarfullum og árangursdrifnum stjórnanda.

sbr. lög nr. 101/2010 um greiðsluaðlögun. Viðkomandi hafa
m.a. umsjón með gerð greiðsluaðlögunarsamninga, annast innkallanir og
samningsumleitanir við kröfuhafa.

eru að umsækjendur hafi embættispróf í lögum eða meistarapróf í
lögfræði, en kostur er umtalsverð reynsla af lögfræðistörfum hjá lögmannsstofum.
Áhersla er lögð á skipuleg og fagleg vinnubrögð, frumkvæði og sjálfstæði í starfi auk
hæfni í mannlegum samskiptum.

, en meðal verkefna eru lögfræðiráðgjöf til einstaklinga í
skuldavanda, umsjón með greiðsluaðlögun, úrvinnslu erinda, samningagerð og
eftirfylgni verkefna þeirra sem umboðsmaður skuldara ber ábyrgð á.

eru að umsækjendur hafi BA próf og/eða meistarapróf í lögfræði en
marktæk reynsla af sambærilegu er kostur. Áhersla er lögð á sveigjanleika,
þjónustulipurð og metnað til árangurs í starfi.

, en meðal verkefna er ráðgjöf til einstaklinga í skuldavanda,
umsjón með greiðsluaðlögun, úrvinnslu erinda, samningagerð og eftirfylgni verkefna
þeirra sem umboðsmaður skuldara ber ábyrgð á.

eru að umsækjendur hafi menntun á sviði reksturs og viðskipta, en
marktæk þekking og reynsla af sambærilegu er nauðsynleg. Áhersla er lögð á skipuleg
og fagleg vinnubrögð, þjónustulund, sjálfstæði og metnað til árangurs í starfi.

er til og með 26. september nk. Vinsamlega sendið umsóknir ásamt
upplýsingum um menntun, prófgögn og fyrri störf til STRÁ,
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um störfin. Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningar hefur verið tekin.

veitir nánari upplýsingar, sjá nánar .

óskar eftir að ráða í eftirtalin störf

www.stra.is
Suðurlandsbraut 30

108 Reykjavík

FORSTÖÐUMAÐUR DVALARHEIMILIS ALDRAÐRA Í STYKKISHÓLMI 
 

Stykkishólmsbær óskar eftir að ráða í starf forstöðumanns 
Dvalarheimilis aldraðra, Stykkishólmi. Um er að ræða 60%-100% 
starf, eftir samkomulagi.  
Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst, eða eftir nánara 
samkomulagi. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga. 
 

Starfssvið: 
Umsjón og ábyrgð á umönnun heimilisfólks og sjúklinga í 
hjúkrunarrýmum  
Umsjón og ábyrgð á rekstri Dvalarheimilisins 

 
Menntunar- og hæfniskröfur: 

Hjúkrunarfræðimenntun eða jafngilt nám 
Frumkvæði og metnaður 
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð 
Góðir samskiptahæfileikar 

 

Dvalarheimili aldraðra í Stykkishólmi, sem er sjálfseignarstofnun, tók 
til starfa 9. ágúst 1978. Á heimilinu eru átján einsmanns- og tvö 
tveggja mannaherbergi.  
Sextán íbúðir fyrir aldraða eru tengdar Dvalarheimilinu.  
 

Umsóknir skulu berast Stykkishólmsbæ, Hafnargötu 3, 340 
Stykkishólmi  
eða á netfangið baejarstjori@stykkisholmur.is.  
 
 

Nánari upplýsingar veitir Gyða Steinsdóttir, bæjarstjóri,  
sími: 433 8100 og netfang: gyda@stykkisholmur.is 

 
Umsóknarfrestur er til og með 19. september nk. 

Öllum umsóknum verður svarað. 

Óskum að ráða til starfa sjóntækjafræðing
í verslun okkar.

Reynsla æskileg, en ekki skilyrði.
Áhugasamir sendið umsókn á kringlan@prooptik.is

Sjóntækjafræðingur óskast

»
»
»

»

»

»

»
»

»
»
»
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N o r ð l i n g a s k ó l i  2 0 1 1  -  2 0 1 2  

Viltu slást í hópinn? 
Norðlingaskóli óskar eftir liðsmönnum í  

Frístund Norðlingaskóla  
sem starfrækt er fyrir nemendur 6 - 9 ára. 

Um er að ræða stöður: 
Deildar-, eða verkefnastjóra í 100% starf 

og  aðra liðsmenn í  fullt starf og hlutastarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Á skólaárinu 2011 - 2012 fer fram spennandi 
mótunarstarf nýrra leiða í frístund barna undir 
yfirskriftinni Dagur barnsins. Markmiðið er að 
flétta saman frístundastarf og skóladag yngstu 
nemenda.   
 

Skólinn sækist eftir áhugasömum liðsmönnum  
sem náð hafa tvítugs aldri og eru tilbúnir  

að vinna með skemmtilegri og gefandi liðsheild  
nemenda og starfsmanna Norðlingaskóla. 

 

Nánari upplýsingar í síma 411-7640  
(Sif eða Ellert) eða tölvupósti 
sif.vigthorsdottir@reykjavik.is   

 
Umsóknarfrestur er til 23.september nk. 

Ævintýraland Kringlunnar
– Vinna með námi

Rekstrarfélag Kringlunnar óskar eftir umsóknum 
frá aðilum 22 ára og eldri í í stöðu umsjónarmanns 
barnagæslu Ævintýralands Kringlunnar. Um er að
ræða hentugt starf fyrir skólafólk þar sem vinnu-
tíminn er milli kl. 14 og 19. 

Umsóknir berist til Viðars 
J. Björnssonar á netfangið 
vidar@kringlan.is fyrir 
fimmtudaginn 15. september.

Starfsmaður þarf að geta 
hafið störf sem fyrst.

Sími  517 9000  |  www.kringlan.is

Óskum eftir 
starfskrafti í 
70% stöðu.

Áhugasamir sendi umsókn á netfangið 
kjotkompani@kjotkompani.is

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

Eimskip vill ráða vélstjóra með full STCW réttindi og rafvirkja á skip félagsins. 
Almennt gildir að siglt er í 2 vikur og frí í 2 vikur.

Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Full réttindi STCW samkvæmt reglum lll/2 (vélstjóri)
• Sveinspróf eða reynsla af viðgerðum og viðhaldi raflagna 
 og/eða frystigáma (rafvirki)
• Nauðsynlegt að geta unnið undir álagi 
• Jákvæðni og samskiptahæfileikar 
• Íslenskukunnátta
• Hreint sakavottorð

Nánari upplýsingar um starfið veitir: Guðni Sigurmundsson í síma 525 7162. 

Umsóknarfrestur  er til og með 18. september 2011. 
Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.

Vélstjóri og rafvirki
á flutningaskip Eimskips
Hjá Eimskip starfar fjölbreyttur og skemmtilegur hópur öflugra starfsmanna og nú leitum við
að einstaklingum til að slást í þann hóp og takast á við spennandi störf.
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Hlutastarf
Fjölskylda í Vesturbænum óskar eftir barngóðri og 

áreiðanlegri manneskju til að sækja 4ra ára stelpu úr 
leikskóla og taka á móti 7 ára strák einn til tvo 

eftirmiðdaga í viku og sinna léttum heimilisstörfum. 

Áhugasamir vinsamlega hafið samband við Jónínu í 
s. 696 5404, Birgi í s. 8206343 eða í joninalar@gmail.com

fyrir 14. september næstkomandi.

Leikskólinn Skerjagarður í Skerjafirði!
Er að leita að leikskólakennara eða áhugasömum starfsmanni sem 
sýnir frumkvæði, er jákvæður og hefur brennandi áhuga á að 
vinna með börnum. Leikskólinn er einkarekinn, lítill og heimilis-
legur, tveggja deilda fyrir börn á aldrinum 18. mánaða til 6 ára. Lögð 
er áhersla á faglegt starf, þar sem einstaklingurinn fær að njóta sín í 
notalegu og öruggu umhverfi.

Allar nánari uppl. í s. 848 5213 og 822 1919
skerjagardur@skerjagardur.is



Skemmtigarðurinn verður líflegur og skemmtilegur vinnustaður og starfsfólk okkar mun endurspegla 

þann anda. Sendu okkur umsókn ef þú hefur áhuga á að taka þátt í nýju og skemmtilegu ævintýri 

og tilgreindu hvaða starf þú ert að sækja um og hvaða vinnutími hentar þér. 

Umsóknir sendist á vinna@skemmtigardur.is fyrir sunnudaginn 18. september. 

 

Skemmtigarðurinn verður fyrir alla aldurshópa og því leitum við að fólki á öllum aldri (16 ára 

og eldri) af báðum kynjum, bæði í fullt starf og hlutastarf. Um er að ræða vaktavinnu, ýmist 

í dagvinnu eða eftirvinnu, og bæði langar og stuttar vaktir. Störfin geta bæði hentað þeim sem 

eru að leita að framtíðarstarfi eða tímabundnu starfi og verið góð viðbót fyrir heimavinnandi 

einstaklinga, skólafólk og fólk á besta aldri. 

Almennir starfsmenn til að stjórna og stýra leiktækjum og þjónusta viðskiptavini

Rafvirkja/rafeindavirkja/vélstjóra eða sambærilegt til að sjá um viðhald og umsjón leiktækja

Vaktstjórar sem bera ábyrgð á vöktum, mönnun og uppgjöri

Starfsmenn til að hugsa um börn á barnasvæði okkar

Starfsmaður sem hefur umsjón með veitingasvæði

Viltu 
taka þátt 
í ævintýri?

Dæmi um störf:

Glæsilegur 2000 fermetra skemmtigarður verður 
opnaður í verslunarmiðstöðinni Smáralind í haust 
og okkur vantar því fólk í margskonar störf.

bæði langar og stuttar vaktir. Störfin geta bæði hentað þeim sem 
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Mikilvægt er a viðkomandi sé íslenskumælandi. 
Þarf að geta unnið sjálfstætt og vera vanur allri 
fínsmíði úr ryðfríu og svörtu stáli. Gott væri að 
meðmæli og ferilskrá fylgi starfsumsókninni.
Um framtíðarstarf er að ræða og lágmarksaldur 
er 24 ára. Áhugasamir senda umsókn á 
netfangið skh@internet.is

Okkur vantar vana stálsmiði til starfa.
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Artasan

Novartis Consumer Health

Nicotinell Otrivin, Vectavir,
Lamisil Voltaren.

ehf. er sérhæft fyrirtæki
á sviði markaðssetningar á

lausasölulyfjum, heilsuvörum og
neytendavörum.

Artasan er umboðsaðili

sem er einn stærsti framleiðandi
lausasölulyfja í Evrópu. Helstu

vörumerki fyrirtækisins eru m.a.
,

og

Gildi Artasan eru áreiðanleiki,
hreinskiptni og framsækni!

Hæfniskröfur:
Háskólamenntun á sviði markaðsmála
og/eða viðskipta

Mikil reynsla af sölu- og markaðsstarfi á
neytendavörumarkaði

Einskær áhugi á markaðsmálum

Skipulagshæfni og reynsla af áætlanagerð

Góðir greiningar- og samskiptahæfileikar

Mjög góð ritfærni á íslensku

Góð kunnátta í ensku og dönsku

Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

�

�

�

�

�

�

�

�

Helstu verkefni:
Ábyrgð á daglegum rekstri deildarinnar

Hvatning, stuðningur og stjórnun
starfsmanna

Stjórnun samskipta við birgja og
viðskiptavini

Greining á markaði og sölutækifærum

Gerð og dreifing kynningarefnis og
umsjón með birtingu auglýsinga

Gerð sölu- og rekstraráætlana

Eftirfylgni í sölu- og markaðsmálum

�

�

�

�

�

�

�

Nánari upplýsingar um starfið veita Brynjúlfur Guðmundsson, framkvæmdastjóri bg@artasan.is s. 414 9220 og
Vilborg Gunnarsdóttir, starfsmannastjóri vilborg@artasan.is s. 535 7136. Umsóknarfrestur er til 19. september
næstkomandi. Umsóknir og ferilskrár með nöfnum umsagnaraðila sendist á netfangið starf@artasan.is.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum verður svarað.

Sölu- og markaðsstjóri
Við viljum ráða hugmyndaríkan, metnaðarfullan og öflugan einstakling í starf

sölu- og markaðsstjóra Novartis Consumer Health en deildin er sjálfstæð
rekstrareining innan Artasan ehf.

Við leitum að öflugum kerfisstjóra á upplýsingatæknisvið fyrirtækisins. Starfið felst í rekstri og 
uppsetningu netþjóna, umsjón með afritatöku og rekstri símstöðvar ásamt almennri notendaþjónustu 
við starfsmenn.

Hæfnisþættir

  Stundvísi, skipulögð og öguð vinnubrögð
  Árangursþörf og metnaður
  Geta til að vinna undir álagi
  Sjálfstæði í vinnubrögðum
  Samskiptahæfileikar

Menntun og starfsreynsla

  MCITP- gráða eða sambærilegt
  Umfangsmikil þekking á Microsoft hugbúnaði
  Þekking og reynsla á rekstri netþjóna og gagnagrunna
  Þekking á afritunarbúnaði og afritunarreglum
  Þekking á rekstri símstöðvar
  Þekking á uppsetningu forrita og vélbúnaðar
  Reynsla af notendaþjónustu

Motus er leiðandi fyrirtæki á sviði kröfustjórnunar (Credit Management Services). Hjá Motus starfa 130 starfsmenn á 11 
starfsstöðvum um land allt. Motus aðstoðar viðskiptavini sína við að bæta fjárstreymi sitt og langtímaafkomu. Motus er 

samstarfsaðili Intrum Justitia sem er leiðandi fyrirtæki á sviði kröfustjórnunar í Evrópu.

Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg D. Hjaltadóttir starfsmannastjóri 
Motus í síma 440 7122. Vinsamlegast sækið um á heimasíðu okkar 
www.motus.is. Umsóknarfrestur er til og með 20. september 2011. 
Ráðið verður í starfið eins fljótt og kostur er.

KerfisstjóriBílstjóri óskast
Prentmet, Lynghálsi 1 í Reykjavík, óskar eftir að ráða 
bílstjóra með meirapróf í 50% starf, vinnutími 13-17.
Atvinnuumsókn er á heimasíðunni www.prentmet.is

Umsóknarfrestur er til 7. október. 
Við leitum að aðila sem er ábyrgðarfullur, duglegur,  

heiðar legur, traustur, góður í samvinnu, sýnir frumkvæði,  
hefur góða  þjónustulund og eflir heildina. 

Við mat á umsóknum verður tekið sérstakt tillit til reynslu  
og þekkingar umsækjenda. 

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

Nánari upplýsingar um starfið eru hjá fram kvæmda  stjóra  
starfs mannasviðs, netfang: ingasteina@prentmet.is,  sími: 8560604.
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Verslunarstjóri
Fataverslun á Höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða verslunar-
stjóra til starfa. Leitað er að jákvæðum og drífandi aðila með 
mikla þjónustuvitund og söluhæfileika.  

Starfssvið:
• Umsjón með rekstri verslunarinnar
• Starfsmannastjórnun, skipulag verkefna, þjálfunarmál o.fl.
• Aðkoma og umsjón með innkaupum ásamt eftirlit með vöru-  
 innkaupum, lagerhaldi og rýrnun
• Ábyrgð og umsjón á vöruframboði og framsetningu vöru 
 í versluninni

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun á sviði verslunar eða rekstrar æskileg 
• Reynsla af verslunarstjórnun mikill kostur
• Leiðtogahæfileikar, dugnaður og metnaður í starfi
• Góð framkoma og færni í mannlegum samskiptum

Umsóknir sendist á 101verslunarstjori@gmail.com fyrir 30.09. n.k

ÚTBOÐ ÚTBOÐ

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

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Landhelgisgæslu Íslands, óskar 
eftir tilboðum í framkvæmdir við breytingar á rafkerfum bygg-
inga innan öryggissvæðis Keflavíkurflugvallar. Í þessum áfanga 
fellst verkið í að breyta raflögnum í  tilgreindum byggingum og 
geymslum og laga þær að gildandi reglugerð um raforkuvirki 
og ÍST: 200:2006 – Raflagnir bygginga. Skipta skal um rafbúnað, 
innlagnarefni, tengla, rofa, lampa, setja upp og tengja nýjar 
töflur. 
Sérhver bygging er um 1.100 m² að stærð með 7 íbúðum á 
tveimur hæðum. Geymslur eru hvor um sig um 170 m² að stærð 
á einni hæð. Byggingar þessar eru skammt suður af gömlu 
flugstöðinni við sama veg að nafni Þjóðbraut. Fara þarf inn um 
vaktað hlið til þess að komast á verkstað og skulu starfsmenn 
verktaka fá aðgangsheimild inn á vinnusvæðið og fylgja öryg-
giskröfum Landhelgisgæslu Íslands og þeim reglum sem gilda á 
öryggis- og varnarsvæðum. 

Helstu magntölur eru: 

Aftengja og fjarlægja: 
Aðaltöflu og rafbúnað í greinatöflum                      32 stk 
Rofa og tengla                                                   1.940 stk 
Ljós, lampa, rofa, spenna og reykskynjara            920 stk   
Dælur, þakviftur og heimilistæki                           205 stk 

Nýr búnaður og uppsetning: 
Aðaltafla og heimtaug                   4 stk 
Greinatöflur                                 28 stk 
Pípur                                          510 metrar 
Tenglar og rofar                           1.800 stk 
Strengir                                      800 metrar 
Ídráttavír                                     2.700 metrar 
Dælur og þakviftur                       12 stk 
Lampar og reykskynjarar             800 stk 

Vettvangsskoðun verður haldin 19. september 2011, kl. 10.00 til 
11.00 að viðstöddum fulltrúa verkkaupa. 

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 10. janúar 2012. 

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá Ríkiskaupum, 
Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með þriðjudeginum 
13. september 2011. 

Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum 27. september 2011, kl. 
14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 

ENDURBÆTUR Á RAFLÖGNUM Í 

BYGGINGUM 615, 616, 617 OG 618 

OG GEYMSLUM 608 OG 609 

KEFLAVÍKURFLUGVELLI 

ÚTBOÐ NR. 15116 

F.h.  Reykjavíkurborgar:
Rammasamningur um kaup á rekstrarvörum fyrir 
prentara, ljósritunarvélar og faxtæki, EES útboð nr. 
12690.

Útboðsgögn á geisladiski verða seld á 3.000 kr. frá 
og með 13. september 2011 í þjónustuveri Reykja-
víkurborgar, Borgartúni 12–14, 1. hæð.

Opnun tilboða: 3. október 2011 kl. 10.00, í Borgar-
túni 12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustuver.
12690

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

TILKYNNING UM FRAMKVÆMDALEYFI
Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar samþykkti á fundi sínum 
þann 8. september 2011 umsókn Þeistareykja ehf. um 
framkvæmda leyfi fyrir vinnubúðaplan verkeftirlits á 
Þeistareykjum. 

Samþykktar eru framlagðar yfirlitsmyndir auk framkvæmda-
lýsingar í umsókn um framkvæmdaleyfi, dags. 29. júlí 
2011. Framkvæmda-leyfið, ásamt framlögðum gögnum, er 
aðgengilegt á heimasíðu Þingeyjarsveitar, 
www.thingeyjarsveit.is.

Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar hefur kynnt sér álit Skipulags-
stofnunar um mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar 
og veitir framkvæmdaleyfi með skilyrðum sem tilgreind eru í 
útgefnum leyfisgögnum.

Samið hefur verið um greiðslu framkvæmdagjalds. Fram-
kvæmdaleyfið fellur úr gildi ef framkvæmdir hafa ekki hafist 
innan 12 mánaða frá dagsetningu þess. Í samræmi við 15. gr. 
laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 er ákvörðun 
framkvæmdaleyfis kæranleg til úrskurðarnefndar skipulags- 
og byggingarmála innan mánaðar frá útgáfudagsetningu, 
þ.e. til 9. október 2011.

Þingeyjarsveit, 9. september 2011,
Sveitarstjóri 

S

Ræstingastjóri
Við óskum eftir kraftmiklum einstaklingi í starf 
ræstingastjóra. Í starfinu felst umsjón og eftirlit með 
ræstingum, samskipti við verkkaupa, þjálfun starfs-
fólks ofl. 
Viðkomandi þarf að vera drífandi og samviskusamur,  
skipulagður og sjálfstæður,  tala íslensku og hafa 
ríka hæfni í mannlegum samskiptum. Reynsla af 
ræstingum er kostur en ekki skilyrði. 

Ræstitæknir I Sanitary technician
Við óskum eftir duglegu og samviskusömu fólki til 
starfa við ræstingar. Í starfinu felst almennar ræst-
ingar hjá fyrirtækjum á höfuðborgarsvæðinu. Um 
fullt starf er að ræða. 
We are looking for efficient and reliable people, that 
can speak english, to work in the daily cleaning 
sector of our company.  To apply, you can fill out an 
application at our office in Skeiðarás 12 in Garðabær 
or send your application to ath-thrif@ath-thrif.is . 
The application deadline is the 18th of september 
2011. For more information please call 821-7741.

Umsóknum óskast skilað á netfangið 
ath-thrif@ath-thrif.is eða á skrifstofu AÞ-Þrifa, 
Skeiðarási 12 í Garðabæ. Nánari upplýsingar um 
starfið veitir Árni J. Hallgrímsson í síma 821-7741. 

Umsóknarfrestur er til og með 18. september nk. 

Icelandic 
Meteorological Office

Í janúar 2009 var stofnuð ný Veðurstofa Íslands með sameiningu 
eldri Veðurstofu Íslands og Vatnamælinga. Þar starfa rúmlega 250 
manns víðsvegar um landið. Auk þess að taka yfir verkefni eldri 
stofnana hefur Veðurstofa Íslands umfangsmeira hlutverk í vöktun 
og rannsóknum en forverar hennar, m.a. tengdum náttúruvá, 
loftslags- og vatnafarsrannsóknum.

Aðstoðarmaður  
í mötuneyti
Veðurstofa Íslands óskar eftir því að ráða starfsmann í mötuneyti  
og er vinnutími frá 11:00 til 15:00. Helstu verkefni eru að annast  
öll almenn störf í eldhúsi í samráði við matráð.

Óskað er eftir einstaklingi sem er röskur, skipulagður og ábyrgur 
ásamt því að hafa góða færni í mannlegum samskiptum. Farsæl 
reynsla af eldhússtörfum er nauðsynleg.

Um er að ræða 50% starf og fara laun eftir kjarasamningi ríkisins 
og viðeigandi stéttarfélags.  

Nánari upplýsingar um starfið veita: 
 
Borgar Ævar Axelsson Hafdís Karlsdótti 
mannauðsstjóri framkvæmdarstjóri  
Veðurstofu Íslands Fjármála- og rekstrarsviðs 
borgar@vedur.is / 522 60 00 hafdis@vedur.is / 522 60 00 

Umsóknarfrestur er til og með 25. september 2011

Umsóknir sem greina frá menntun, reynslu og fyrri störfum skulu 
berast Borgari Æ. Axelssyni, Bústaðavegi 7, 150 Reykjavík eða  
í tölvupósti á netfangið borgar@vedur.is merkt „aðstoðamaður  
í mötuneyti”.

www.vedur.is 522 60 00

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.
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WWW.FULBRIGHT.IS

Fulbright stofnunin auglýsir 
styrki til Bandaríkjanna fyrir 

skólaárið 2012-2013
Námsstyrkir: 
til að hefja masters- eða doktorsnám.

Rannsóknarstyrkur: til vísinda og fræðimanns. 

Cobb Family Fellowship styrkur: til framhald-
snáms við Miami háskóla í öllum fögum sem 
kennd eru við skólann.

Frank Boas styrkur við Harvard Law School: 
til framhalds-náms í alþjóðalögum.

Frekari upplýsingar um styrkina og 
umsóknareyðublöð má nálgast á vefsíðunni: 
www.fulbright.is. 

Skilafrestur allra umsókna er til 
kl. 16.00 föstudaginn 21. október nk.

TIL KYNNIS- OG NÁMSFERÐA

Um er að ræða ferðastyrki til þeirra sem vinna að sam-
starfsverkefnum sem varða tvö af löndunum þremur hið 
minnsta.  Hámarksstyrkur á hvern einstakling er 1.000 
danskar krónur og hvert verkefni fær að hámarki 20.000 
danskar krónur í heildarstyrk. 

Sækja má um styrk til kynnis- og námsferða eftirtaldra:

Skóla 
Íþróttahópa
Tónlistarhópa
Annars menningarsamstarfs

Allar nánari upplýsingar  ásamt umsóknareyðublöðum er 
að finna á vef Ferðamálastofu, www.ferdamalastofa.is.
Umsóknir skulu vera á ensku eða dönsku.

Lokafrestur til að skila umsókn er 13. mars  2011 og mun 
niðurstaða stjórnar NATA liggja fyrir eigi síðar en 20. apríl. 

Umsóknir sendist á skraning@ferdamalastofa.is á rafrænu 
formi. 

TIL VERKEFNA Í FERÐAÞJÓNUSTU 

Allir sem starfa að eflingu ferðaþjónustu á milli 
landanna þriggja geta sótt um styrki á eftirfarandi 
sviðum ferðaþjónustu:
  

Til markaðssetningar
Til nýsköpunar og vöruþróunar
Í kynnisferðir á milli ferðaþjónustufyrirtækja
Til gæða- og umhverfismála innan ferða-  
þjónustunnar

Allar nánari upplýsingar ásamt umsóknareyðu-
blöðum  er að finna á vef Ferðamálastofu, 
www.ferdamalastofa.is.
Umsóknir skulu vera á ensku eða dönsku.

Lokafrestur til að skila umsókn er 13. mars  2011 og 
mun niðurstaða stjórnar NATA liggja fyrir eigi síðar 
en 20. apríl. 

Umsóknir sendist á skraning@ferdamalastofa.is á 
rafrænu formi.

Styrkir frá NATA

NATA er samstarfssamningur ferðamálaráðuneyta í Færeyjum, á Grænlandi og á Íslandi. Markmið samningsins er að auka skilvirkni í samstarfi aðila er sinna ferðamálum 
í Færeyjum, á Grænlandi og á Íslandi með því að styrkja, samhæfa og tryggja framboð samvinnuverkefna aðildarlandanna á þeim sviðum ferðamála þar sem þau eiga 
einkum sameiginlegra hagsmuna að gæta.

Auglýst eftir umsóknum í 
Norrænu tungumála- og 

menningaráætlun Nordplus 
(Nordplus Nordiske Sprog- 

og Kulturprogrammet)

• Styrkir til norrænna tungumálaverkefna

Norræna ráðherranefndin hefur ákveðið að Tungu-
mála- og menningaráætlun Nordplus verði mótuð 
og komið á fót utan Menntaáætlunar Nordplus sem 
sérstakur vettvangur helgaður norrænum tungu-
málum.

Fyrir aukaumsóknarfrest 15. október 2011 hefur 
Tungumála- og menningaráætlun Nordplus til um-
ráða 427.000 EVRUR (um 70 m. íslenskar krónur) .

Danmörk, Finnland, Ísland, Noregur og Svíþjóð 
standa að Tungumála- og menningaráætlun 
Nordplus 2008-2011. Einnig eiga sjálfsstjórnarsvæðin 
Færeyjar, Grænland og Álandseyjar ásamt samíska 
málsvæðinu aðild að verkefninu. 

Meginmarkmið Tungumála- og menningaráætlunar 
Nordplus á árunum 2008-2011 eru:
 • Að styrkja málskilning og þá sérstaklega skilning á  
  grannmálunum (dönsku, norsku og sænsku).
 • Að auka áhuga, þekkingu og skilning á norrænni  
  menningu, málum og lífsháttum. 

Umsóknarfresturinn 15. október 2011 er aðeins fyrir 
þann hluta áætlunarinnar sem er helgaður norræn-
um tungumálum og er um að ræða verkefni sem 
hefjast frá og með janúar 2012. Veittir verða styrkir 
til verkefna og samstarfsneta 
(ekki skólaheimsókna).

Áherslur 2011
 • Verkefni sem efla málskilning barna og 
  ungmenna (á dönsku, norsku, sænsku).
 • Verkefni sem innihalda leiðbeiningar um hvernig  
  best sé að kenna dönsku, norsku og sænsku í 
   Finnlandi, Færeyjum, Grænlandi, Íslandi og  
  samísku svæðunum. 
 • Verkefni sem innleiða verkefnið ’sprogpiloterne’ í  
  kennslu ungmenna (14-19 ára)*
 • Verkefni sem styrkja stöðu málskilnings í 
  kennaramenntun og styrkja samvinnu um stefnu- 
  mótun á sviði norræna mála í kennaramenntun á  
  Norðurlöndunum.
 • Verkefni sem innihalda hugleiðingar um val  
  háskóla á tungumálum sem kennt er á.
 • Samstarfs- og þróunarverkefni á sviði tungutækni
 • Verkefni sem stuðla að því að markmið norrænu   
  tungumálaherferðarinnar (Nordisk Sprog-
  kampagne) náist*

*Upplýsingar:
 • um Nordisk Sprogkampagne, sjá www.nordisk 
  sprogkampagne.org
 • um ’sprogpiloterne’, sjá: www.sprogpiloter.dk

Öllum umsóknum verður að skila rafrænt gegnum 
umsóknarkerfið ARS á slóðinni: 

http://ars.norden.org

Umsóknarfrestur er 15. október 2011

Nánari upplýsingar á heimasíðu Landskrifstofu 
Nordplus: www.nordplus.is

Upplýsingar á norrænum málum á aðalsíðu 
Nordplus:

www.nordplusonline.org/sca/sprog_kultur

Einnig hefur verið opnað fyrir styrksumsóknir vegna 
undirbúningsheimsókna kennara á leik- grunn- og 
framhaldsskólastigi (Nordplus Junior) og fullorðins-
fræðslustofnana (Nordplus Voksen). 

Umsóknarfrestur er 15. október.

Styrkir
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Stórar innkeyrsludyr (H3,85 x B6 m.) og stórt malbikað bílaplan er 
fyrir framan húsnæðið.  Lofthæðin er um 8 m. þar sem hæst er. 
VSK-húsnæði.  Möguleiki er á að leigjandi bæti við 110 fm. 
millilofti á sinn kostnað - grindin fyrir milliloftið komin upp.

Allar nánari upplýsingar veitir Helgi Már Karlsson í 
s. 534-1024 / 897-7086 eða hmk@atvinnueignir.is

Gott 330 fm. iðnaðarhúsnæði
Smiðshöfði 11

Gunnar Valsson
gv@remax.is

Þórarinn Jónsson
Hdl. Löggiltur
fasteignasali

699 3702

LÁTTU
OKKUR
SELJA
FYRIR
ÞIG

- með þér alla leið -

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

Dofraborgir 18 112 Reykjavík

Verð: 43,7 millj.

OPIÐ HÚS Á MORGUN

frá kl. 
15:00-15:30

Hilmar Jónasson,
sölufulltrúi
verður á staðnum
sími: 695 9500 
hilmar@miklaborg.is

sunn. 11.sept.

Fallegt 5 herb. endaraðhús á 

tveimur hæðum með bílskúr 

Skipti möguleg á ódýrari eign

Laust fljótlega

HOLTABYGGÐ – SUMARHÚS VIÐ FLÚÐIR
Stærð: 70m2. Verð 16.5mkr.

Húsið er vel staðsett og stendur það fremur hátt í 
hlíðum Langholtsfjalls með miklu útsýni og fjallasýn. 
Í húsinu eru þrjú svefnherbergi, baðherbergi, eldhús 
og stofa. Góð verönd með heitum potti. Skipti á DÝR-
ARI fasteign á höfuðborgarsvæðinu koma til greina. 
Milligjöf staðgreitt, allt að 10mkr. Nánari upplýsingar 
og myndir á www.husin.is og www.fasteignir.is 

Telma Róbertsdóttir  
Löggiltur fasteignasali
telma@husin.is

Sigurður Fannar 
Sölumaður
GSM:  897 5930
siggifannar@husin.is

- með þér alla leið -

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

Jötunsalir
215 m² með útsýni í algjörum sérflokki
Veglega innréttuð eign á sjöundu og efstu hæð

Stór stofa, 3-4 svefnherbergi og tvennar svalir.

Eigninni fylgir stæði í bílageymslu.

Sjón er sögu ríkari.

Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson

sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

Opið hús Mávahraun 27 - Hf.

Nýkomið sérl. skemmtilegt einbýlishús á einni hæð m/ góðum bílskúr samtals. 175 fm. 
Húsið er talsvert endurnýjað ma. þak, gluggar og fl. Frábær staðsetning.

Húseignin verður til sýnis í dag, laugardag milli kl. 14-15.
Verið velkomi

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

OPIÐ
 H

ÚS

Smiðshöfði 6
Til sölu

Öll húseignin, 873,9 m² á þremur hæðum
Óskað er eftir tilboðum í eignina. 
Lágmarkstilboð kr. 59.000.000.-

Upplýsingar um eignina gefur
Óskar í síma: 898 6377

Er eignin þín „gleymd" 
á fasteignamarkaðnum?

Hafðu samband við verðlaunaðan 
sölumann og fáðu að vita hvað hægt 

er að gera, það kostar ekki krónu.

Vernharð Þorleifsson 
    Sími: 699 7372 
    venni@remax.is

Ástþór Reynir
lögg. Fasteignasali

                                   senter@remax.is 
414 4706 

                                   

sími: 511 1144
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sími: 511 1144

Langirimi 21-23, 112 Reykjavík
 Til leigu þrjár einingar í Langarima – Grafarvogi:

 

• 99 fm. þjónustuhúsnæði á 2. hæð sett upp sem  
 snyrtistofa. Getur hentað undir ýmsa starfsemi.
 
• 374 fm. skrifstofu/þjónustuhúsnæði í kjallara. 
 Þar var áður líkamsræktarstöð. Góð loftræsting.  
 Ekki vsk. húsnæði. 

• 387 fm. skrifstofu- og  þjónustuhúsn. á 2. hæð.  
 Lyfta. 14 lokaðar skrifstofur og 2 fundarherbergi.  
 Ljósleiðari er í húsinu. Ekki vsk. húsnæði. 

 

Vinsamlegast hafið samband við Ólaf í síma 824 6703 
eða sendið póst á olafur@atvinnueignir.is til að fá 
nánari upplýsingar um eignirnar.

Hnotuberg 5..
220 Hafnarfjörður
Glæsilegt hús, frábær staðsetning

Stærð: 360 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1987

Fasteignamat: 49.800.000
Bílskúr: Já

Verð: 64.900.000

Sérstaklega glæsilegt og mjög sérstakt einbýlishús við Hnotuberg í Hafnarfirði.
Mjög fallegur arkitektur er í húsinu, mikil lofthæð og fallegir timburbitar í lofti.  50 fm aukaíbúð með sérinngangi
á jarðhæð. Húsið hefur verið endurnýjað að mestu síðastliðin 10 ár.

Neðri  hæð:  Flísalögð  forstofa  með  skápum,flísalagt  gestasalerni,  rúmgott  svefnherbergi,  stórt  flísalagt
þvottahús, rúmgott hol með mikilli lofthæð, hringstigi upp á efri hæð ásamt bílskúr.

Efri hæð: Eikarparket á gólfi, 4 rúmgóð svefnherbergi, útgegnt út á svalir úr einu herbergi. Svalir nánast allan
hringinn í kringum húsið. Stórt flísalagt eldhús með miklu skápaplássi og eyju. Rúmmgott flísalagt baðherbergi
með  baðkari  hvítri  innréttingu  með  góðu  skápaplássi  og  stórri  sturtu.  Innangegnt  úr  hjónaherbergi  inn  á
baðherbergi. Falleg og björt stofa með mikilli lofthæð, gert ráð fyrir arni í miðju stofunnar, tveir útgangar út á

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes
Steindórsson

Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudaginn 11 September milli kl 18:00-18:30

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

699 5008

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín



Víðihlíð 6..
105 Reykjavík
Glæsilegt einbýlishús á góðum stað

Stærð: 428,9 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1983

Fasteignamat: 70.950.000

Verð: 89.000.000
Frábær staðsetning í aflokuðum botnlanga nálægt Perlunni. Húsið er á þremur hæðum með tvöföldum
bílskúr. Tvennar svalir í vestur og suður. Tveir sólpallar og ræktaður garður. Á miðhæð eru opið eldhús
og opnar stofur. Á efri hæð eru þrjú til fjögur svefnherbergi, fata herbergi og baðherbergi. Á neðstu hæð
eru stofur, stór nuddpottur, sauna og 3-4 svefn eða vinnuherbergi. Gólfefni: Marmara flísar á miðhæð,
flísar á baðherbergjum og parket á öðrum vistaverum á efri hæð og neðstu hæð.

Lind

Hörður Sverrisson
Lögg. fasteignasali

hordur@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 12 september  kl 18-18:30

8995209

Blikaás 17
221 Hafnarfjörður
Falleg endaíbúð með sérinngangi

Stærð: 119, fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2000

Fasteignamat: 22.150.000

Verð: 27.900.000
Falleg 119 fm 4ra herbergja íbúð með sérinngangi við Blikaás í Hafnarfirði. Íbúðin er á annarri hæð í
litlu fjölbýli í hinu vinsæla Ásahverfi í Hafnarfirði þar sem útsýni er fallegt og þjónusta á næstu grösum.
Snyrtilegt umhvefi og stutt í gönguleiðir. Nánari lýsing eignar: Stór stofa með útgengi út á suður svalir, 3
rúmgóð svefnherb. með fataskápum, stórt eldhús með fallegri viðarinnréttingu, flísalagt baðherb. með
sturtuklefa, þvottaherb. og geymsla innan íbúðar. Gólfefni: Parket og flísar.

Lind

Hörður Sverrisson
Lögg. fasteignasali

hordur@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 12 september  kl 17-17:30

8995209

Álkonuhvarf 43
203 Kópavogur
Lítil útborgun og hagstæð afborgun

Stærð: 105,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 21.450.000

Verð: 25.800.000
Björt og skemmtileg 3ja herbergja íbúð ásamt stæði í bilakjallara á þessum vinsæla stað á
Vatnsendahæð. Leikskóli er í götunni og stutt ganga í Vatnsendaskóla. Parket á allri eigninni nema á
baði og þvottaherbergi þar sem er flísalagt í hólf og gólf.Opnanlegur gluggi á baðherbergi.Ísskápur og
uppþvottavél fylgja. Eigninni fylgir 10fm. geymsla í sameign. Auðveld kaup á góðri eign.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Stefán Jarl
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

stefan@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 11.9 milli kl.16.30-17.00

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

8929966

Berjavellir 6
222 Hafnarfjörður
Á morgun sunnudag kl: 16:00-16:30

Stærð: 86,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Fasteignamat: 15.850.000

Verð: 20.500.000
Falleg 3 herbergja íbúð á 4. hæð. Möguleg skipti á 4 herbergja jarðhæð í tví-eða fjórbýlishúsi á
Völlunum. Rúmgóð stofa, útgengi út á suðaustur-svalir. Tvö stór svefnherbergi með skápum. Eldhús
með borðkrók. Þvottahús í íbúð. Allar innréttingar ásamt hurðum eru úr mahony, parket á gólfum. Í
sameign er sérgeymsla íbúðar ásamt hjóla-og vagnageymslu. Um er að ræða fallega eign í nýlegu
lyftuhúsi. Allt aðgengi og sameign er til fyrirmyndar. Upplýsingar gegur Páll í síma 699 4994 eða
pall@remax.is

Bær

Páll Guðjónsson
Lögg. fasteignasali

pall@remax.is

Opið
Hús

Skipti á stærri eign á völlunum.

512 3460

Drekavellir 18
221 Hafnarfjörður
Falleg og vel staðsett

Stærð: 101,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 19.250.000

Verð: 22.900.000
Stefán Jarl s:892-9966 kynnir í einkasölu:Eignin er staðsett beint á móti Hraunvallaskóla og
Leikskólanum Hraunseli.Flísalagður gangur, hjónaherbergið er rúmgott og bjart, fallegt eikar parket,
vandaðir og stórir skápar. Barnherbergi einnig með eikar parketi og fínum skáp.Baðherbergi er flísalagt
í hólf og gólf, bað með sturtu,þvottaherbergi inn af baðherbergi.Flísalögð stofa og eldhús, fallegar
innréttingar.Flísalagðar suður svalir.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Stefán Jarl
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

stefan@remax.is

Opið
Hús

Mánudagur 12. Sept 18.15-18.45

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

8929966

Erluhraun 13
220 Hafnarfjörður
Gott einbýli frábær staðsetnig

Stærð: 178,3 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1962

Fasteignamat: 31.400.000

Verð: 47.500.000
Sérlega fallegt vel staðsett 178,3 fm einbýlishús á þessum frábæra stað miðsvæðis í Hafnarfirði. Eignin
er mikið endurnýjuð og stendur á fallega ræktaðri skjólgóðri lóð.Góð eign sem hægt er að mæla með.

Allar nánari uppls gefur Páll í síma 861-9300 eða pallb@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Páll Guðmunds
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

pallb@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 11.09. milli 15 og 15:30

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

861 9300

Fjóluhvammur 12
220 Hafnarfjörður
Vandað einbýli góð staðsetning 

Stærð: 273,2 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1980

Fasteignamat: 43.750.000
Bílskúr: Já

Verð: 0
Remax Lind og Páll kynna: Mjög vel skipulagt og vandað 273,2 fm hús á tveimur hæðum. Fimm
rúmgóð herbergi, arin stofa og stofa með suður svölum. Eldhús og borðstofa. Hellulögð verönd til
suðurs og stór lóð. Einstaklega fallegt útsýni og ein besta staðsettning sem Hafnarfjörður hefur upp á
að bjóða.Skv. Þjóðskrá Íslands skiptist húsið eftirfarandi. Neðri hæð 78 fm og bílskúr 39,9 fm. Efri hæð
155,3 fm samtals 273,2 fm. Að auki er óskráð rími með glugga c,a 28 fm2 Nánari uppls Páll sími
861930

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Páll Guðmunds
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

pallb@remax.is

Opið
Hús

Sunnudagin 9 sept milli 16 og 16:30

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

861 9300

Furuás 12
221 Hafnarfjörður
Óborganlegt útsýni

Stærð: 306,8 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2009

Fasteignamat: 32.200.000
Bílskúr: Já

Verð: 32.000.000
Glæsilegt fokhelt: 269,6 fm parhús á tveimur hæðum ásamt 37,2 fm bílskúr, samtals 306,8 fm.
Efri hæðin skiptist í forstofu, snyrtingu, stofu, borðstofu, eldhús,Hjónaherbergi,fataherbergi geymslu og
bílskúr. Gengið er út á svalir úr Stofu.Neðri hæðin skiptist í 2 svefnherbergi, baðherbergi og gang.
sjónvarpserbergi, þvottahús og stórt baðherbergi

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Páll Guðmunds
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

pallb@remax.is

Open house?..

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

861 9300

Langamýri 32.
800 Selfoss
Glæsilegt fullbúið raðhús.

Stærð: 140 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2005

Fasteignamat: 22.050.000
Bílskúr: Já

Verð: 28.900.000
Glæsilegt fullbúið raðhús til sölu með innbyggðum bílskúr við Löngumýri á Selfossi. Húsið er alls 141
fermetrar úr steyptum einingum og bílskúrinn er 31 fm af stærð. Innveggir eru úr gipsi. Þrjú
svefnherbergi með góðum skápum. Anddyri er rúmgott með fataskáp. Allar innréttingar úr aski. Stofa er
björt með stórum gluggum og mikilli lofthæð. Flisar á öllum gólfum. Stór sólpallur. Hellulagt plan framan
við húsið. Hagstæð óverðtryggð lán áhvílandi.

Bær

Haraldur A.
Lögg. fasteignasali

hallihar@remax.is

Skipti  óskst á eign á höf.b.svæðinu.

6903665

Móabarð 12
220 Hafnarfjörður
Góð sérhæð með frábæru útsýni

Stærð: 152,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1952

Fasteignamat: 21.100.000
Bílskúr: Já

Verð: 27.900.000
Remax Lind og Páll kynna: 120,6 fm MIÐHÆÐ í góðu þríbýli á Góðum útsýnisstað, ásamt 32 fm
bílskúr, samtals 152,6 fm2. Íbúðin er öll nýlega standsett.Nýuppgert eldhús og bað,3 rúmgóð
svefnuherbergi og möguleiki á því fjórða.Frábært útsýni. Allar nánari uppls gefur páll í síma 861-9300
eða pallb@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Páll Guðmunds
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

pallb@remax.is

Opið
Hús

Sunnudagin 11 sept milli 14 og 14:30

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

861 9300


