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

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

Öflugur sérfræðingur á sviði gæðamála, 
upplýsingavinnslu og eftirlits

Upplýsingar veita:

Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is

Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og 
með 4. desember nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is.

VIRK – Starfsendurhæfingarsjóður leitar að öflugum og metnaðarfullum sérfræðingi 
á sviði þróunar, gæða og eftirlits. Um er að ræða fullt starf við þróun, uppbyggingu 
og viðhald á gæða-, upplýsinga- og eftirlitskerfi auk tölfræðilegrar úrvinnslu gagna. 

Verkefni eru meðal annarra: Menntunar- og hæfniskröfur:

www.virk.is.

Umsóknarfrestur er til og með 27. nóvember nk.                      Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is 

www.valitor.is

Valitor er framsækið alþjóðlegt fyrirtæki sem býður fyrirtækjum 
þjónustu á sviði rafrænna greiðslulausna.

Alþjóðalausnir er öflugt og vaxandi svið innan Valitor sem þjónustar 
erlenda kaupmenn við færsluhirðingu. Stefna Valitor er að sækja 

fram á erlendum mörkuðum og efla þjónustu fyrirtækisins á 
alþjóðlegan mælikvarða.  

Ef þú ert stjórnandi með alþjóðlegan bakgrunn í menntun og starfsreynslu, hefur náð framúrskarandi árangri í rekstri og treystir þér 
til að stýra öflugum hópi starfsmanna til sóknar á erlendum mörkuðum, þá er þetta starfið fyrir þig. Framkvæmdastjórinn er einn af 
lykilstjórnendum VALITOR.

Menntunar- og hæfniskröfur: 

Netföng: katrin@hagvangur.is og kristin@hagvangur.is 

Framkvæmdastjóri – Alþjóðalausnir

Ábyrgðar- og starfssvið:    
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Rekstrarvörur
  réþ ðem anniv -
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Skrifstofustarf
– bókhald og innheimturbókh ld i h i t

Tinna heildsala óskar eftir starfsmanni í ca. 80%
starf. Í boði er gott starf hjá traustu fyrirtæki, 
góð vinnuaðstaða og samkeppnishæf laun.

Starfssvið:
·  Almenn skrifstofu- og afgreiðslustörf
·  Ábyrgð og dagleg umsjón með færslu bókhalds
·  Ábyrgð á innheimtum og greiðsluáætlunum
·  Gerð virðisaukaskattsuppgjöra
·  Launagerð og frágangur skilagreina
·  Önnur verkefni

Hæfniskröfur
· Mjög góð þekking og reynsla tengd ofangreindu   
  starfssviði
· Reynsla af DK bókhaldskerfi
· Reynsla af skilum á bókhaldi til endurskoðanda
· Nákvæm og vandvirk vinnubrögð
·  Góð enskukunnátta

Áhugasamir sendi ferilskrá á tinna@tinna.is

Tinna, heildverslun í 30 ár
www.tinna.is | 565 4610

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn. Seðlabankinn 
fer með stjórn peningamála á Íslandi og er meginmarkmið hennar stöðugleiki í verðlagsmálum. Seðla-
bankinn skal enn fremur sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem 

og við útlönd.

Laust starf hjá Seðlabanka Íslands

Helstu verkefni lögfræðinga á skrifstofu gjaldeyriseftir-

eyrislögum, svara fyrirspurnum er lúta að túlkun laga um
gjaldeyrismál, annast eftirlit með framkvæmd laga um
gjaldeyrismál auk rannsókna á meintum brotum á lögunum 

einnig samskipti við innlenda og erlenda aðila og stofnanir.

Menntunar- og hæfniskröfur:

viðurkenndur er samkvæmt lögum um háskóla 
nr. 63/2006

Gjaldeyriseftirlit - lögfræðingar
Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða lögfræðinga til starfa í gjaldeyriseftirliti bankans. Um er að ræða 100% starfshlutfall 
með starfsstöð í Reykjavík.  
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Starfsmaður á sölusviði

Upplýsingar um starfið verða 
eingöngu veittar hjá Hagvangi. 

Upplýsingar veitir:

Inga Steinunn Arnardóttir   
inga@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 28. nóvember nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is.

Við leitum að kraftmiklum starfsmanni til að vera sölumönnum innan handar við 
ýmis verkefni, s.s. gagnaöflun og samskipti við birgja og erlenda kaupendur.  
Hvort sem þú ert nýútskrifaður háskólanemi eða hefur reynslu af sambærilegu 
starfi þá er þetta spennandi tækifæri hjá öflugu alþjóðlegu fyrirtæki.

Hæfniskröfur

FORSTJÓRI
Stjórn Bankasýslu ríkisins auglýsir laust til umsóknar starf forstjóra Bankasýslu ríkisins. Forstjóri skal uppfylla hæfisskilyrði 2. og 3. mgr. 6 gr. laga nr. 88/2009.

Starfs- og ábyrgðarsvið:

Kjararáð ákvarðar starfskjör forstjóra.

Nánari upplýsingar um hlutverk forstjóra er að finna í starfsreglum stjórnar, þær má finna á heimasíðu stofnunarinnar  www.bankasysla.is, 
en auk þess veitir Guðrún Ragnarsdóttir, stjórnarformaður Bankasýslunnar (gudrun@bankasysla.is) frekari upplýsingar um starfið. 

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að senda ítarlega ferilskrá,  ásamt kynningarbréfi þar sem hæfni umsækjanda er rökstudd,   
á netfangið umsoknir@bankasysla.is. Umsóknarfrestur er til og með 27. nóvember nk.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Bankasýsla ríkisins er ríkisstofnun með sjálfstæða stjórn sem heyrir undir fjármálaráðherra. Bankasýsla ríkisins fer 
með eignarhluti ríkisins í fjármála fyrirtækjum, stofnuninni er í starfsemi sinni ætlað að leggja áherslu á endurreisn 
og uppbyggingu öflugs innlends fjármálamarkaðar og stuðla að virkri og eðlilegri sam keppni á þeim markaði, 
tryggja gagnsæi í ákvarðanatöku varðandi þátttöku ríkisins í fjármálastarfsemi og tryggja virka upplýsinga miðlun 
til almennings. Stofnunin starfar á grundvelli laga nr. 88/2009. Bankasýslan skal hafa lokið störfum eigi síðar en 
5 árum eftir að hún er sett á fót. Nánari upplýsingar má finna á vef Bankasýslunnar www.bankasysla.is

Ím
yn

d
u

n
ar

af
l /

 B
R

 /
 F

B
R

11
11

The Pier leitar að vönum starfsmanni 
í útstillingar á Korputorgi.

Reynsla af útstillingum og sölu er skilyrði.
Þarf að geta unnið sjálfstætt og eiga gott 

með að leiðbeina öðrum.
 Viðkomandi þarf að geta byrjað strax.

starfsfólk í helgarvinnu
Einnig leitum við að fólki 

eldra en 25 ára í helgarvinnu.

Áhugasamir sendi inn umsókn á 
smaratorg@pier.is fyrir 23. nóvember 2011.

starfsmanni 
í útstillingar 

Óskar eftir:



Aðeins þeir ferskustu og safaríkustu koma til greina.
Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is til og með 27. nóvember

VIÐ ERUM Á HAUSAVEIÐUM

HÉR VANTAR 
ANNAN HÖNNUÐ 
SEM HEFUR LÍKA 
GOTT AUGA OG 
BRJÁLAÐAN 
METNAÐ

HÉR VANTAR 
BIRTINGASTJÓRA 
SEM ÞEKKIR OG 
KANN AÐ NOTA 
SNERTIFLETINA VIÐ 
FÓLKIÐ Í LANDINU

HÉR VANTAR 
TENGIL
SEM SKILUR FÓLK, 
TEKUR FRUMKVÆÐI 
OG LÆTUR 
HLUTINA GERAST

HÉR VANTAR 
PENNA
SEM GETUR 
ORÐAÐ BÆÐI EIGIN 
HUGMYNDIR 
OG ANNARRA

HÉR VANTAR 
SAMFÉLAGSVERU
SEM ÞEKKIR, NOTAR 
OG VILL MÓTA 
VISTKERFI SAM-
FÉLAGSMIÐLA

HÉR VANTAR 
HÖNNUÐ 
SEM HEFUR 
GOTT AUGA OG 
BRJÁLAÐAN 
METNAÐ

UPPLÝSINGAR OG 
HÆFNISKRÖFUR 
Á ENNEMM.IS
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Forritari
Hagstofa Íslands leitar að forritara til að vinna að spennandi þróunarverkefnum. Viðkomandi þarf að 
hafa þekkingu á vefforritun, sérstaklega í .NET umhverfinu. Mikilvægt er að viðkomandi hafi áhuga 
á að vinna í hópi og eigi auðvelt með að starfa með öðrum. Við leggjum áherslu á að viðkomandi 
ástundi öguð vinnubrögð og hafi lifandi áhuga á að þróa ferla og upplýsingakerfi Hagstofu Íslands.

Hæfniskröfur

 Háskólapróf í tölvunar-, kerfisfræði eða sambærilegum greinum æskilegt.
 Mjög góð þekking á .NET forritun.
 Þekking á vefstöðlum, s.s. html, css.
 Þekking á xml.
 Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
 Góðir samskiptahæfileikar.
 Reynsla af LiSA.NET vefumsjónarkerfinu er kostur.
 Þekking og/eða reynsla af gagnagrunnum er kostur.

Gagnagrunnssérfræðingur
Hagstofa Íslands leitar að gagnagrunnsforritara til að þróa upplýsingakerfi stofnunarinnar. Unnið er 
í Microsoft SQL Server og TSQL umhverfi að uppbyggingu á gagnavöruhúsum fyrir ný og eldri verk-
efni stofnunarinnar. Mikilvægt er að viðkomandi hafi áhuga á að vinna í hópi og eigi auðvelt með 
að starfa með öðrum. Við leggjum áherslu á að viðkomandi ástundi öguð vinnubrögð og hafi lifandi 
áhuga á að þróa ferla og upplýsingakerfi Hagstofu Íslands.

Hæfniskröfur

 Háskólapróf í tölvunar-, kerfisfræði eða sambærilegum greinum æskilegt.
 Þekking á Microsoft SQL Server og TSQL.
 Þekking á SSIS og SSRS eða sambærilegu.
 Þekking á vöruhúsum gagna og tengdri aðferðafræði, s.s. Kimball eða Data Vault.
 Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
 Góðir samskiptahæfileikar.
 Þekking á xml og .NET forritun er kostur.

Laus störf hjá Hagstofu Íslands

Hagstofa Íslands gegnir forystuhlutverki í opinberri 

hagskýrslu gerð og mikill metnaður einkennir starfið 

sem þar fer fram. Hlutverk Hagstofu Íslands er að veita  

tölfræðilegar upplýsing ar um þjóðfélagsleg málefni og 

tryggja að áreiðanleiki og óhlutdrægni séu í fyrirrúmi 

í opinberri hagskýrslugerð. Alþjóðlegt samstarf er öflugt 

og þróunar vinna skipar veglegan sess í starfsemi 

stofnunarinnar. Nánari upplýsingar má finna á vef 

Hagstofunnar: www.hagstofa.is.

Borgartúni 21a
150 Reykjavík

� 528 1000

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að þeir sem ráðnir verða geti hafið störf sem fyrst. Laun eru 
samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur er til 
og með 5. desember 2011 og skulu umsóknir berast á eftirfarandi póstfang: Starfsumsókn, Borgartúni 
21a, 150 Reykjavík, eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is. Öllum umsóknum verður svarað 
og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Nánari upplýsingar 
veitir Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is], sími 528 1000.

Veðurstofa Íslands leitar að sérfræðingi í 
hönnun, þróun og uppbyggingu hug- og 
vélbúnaðarkerfa. 

Viðkomandi mun meðal annars vinna í 
innlendum og alþjóðlegum sam vinnu-
verkefnum á sviði vatnamála og jarðvár, 
m.a. að uppsetningu upplýsingakerfis um 
stjórn vatnamála vegna innleiðingar á 
Vatnatilskipun Evrópu (WFD) og kerfa er 
varða vöktun eldfjalla (Volcano Anatomy), 
ásamt Evrópusambandsverkefnum um 
jarðskjálftavá (NERA, REAKT). 

Helstu verkefni eru
  Greining, hönnun og uppbygging 

upplýsingakerfa.
  Skipulagning og forgangsröðun 

verkþátta í þróun.
  Forritun á tengingum og viðmótum 

milli upplýsingakerfa og gagnagrunna.

Hæfniskröfur
  Háskólamenntun sem nýtist í starfi, 

s.s. verkfræði, tölvunarfræði eða önnur 
tæknimenntun.

  Farsæl reynsla af hönnun, þróun og 
uppbyggingu hug- og vélbúnaðarkerfa.

  Farsæl reynsla af skipulegum 
hönnunar aðferðum í hugbúnaðar-
þróun. 

  Farsæl reynsla af verkefnastjórnun 
hugbúnaðarverkefna.

  Reynsla af  Windows og Linux.
  Reynsla af Python, java, C# eða Perl.
  Þekking á Oracle, MSSQL, MySQL, 

PostGRESQL er kostur.
  Þekking á ArcGIS vefsjá er kostur.

Veðurstofa Íslands leitar að sérfræðingi 
í þróun, samræmingu og uppbyggingu 
gagnagrunna og gagnagrunnsviðmóta.

Viðkomandi mun meðal annars vinna í 
inn lendum og alþjóðlegum sam vinnu-
verkefnum á sviði vatnamála og jarðvár, 
m.a. að uppsetningu upplýsingakerfis um 
stjórn vatnamála vegna innleiðingar á 
Vatnatilskipun Evrópu (WFD) og kerfa er 
varða vöktun eldfjalla (Volcano Anatomy), 
ásamt Evrópusambandsverkefnum um 
jarðskjálftavá (NERA, REAKT).

Helstu verkefni eru
  Hönnun og uppbygging gagnagrunna.
  Samtenging gagnagrunna og 

upplýsingakerfa.
  Innlestur og forvinnsla gagna í 

gagnagrunna.

  Þróun afurða fyrir rauntímaúrvinnslur, 
skýrslur og eftirlit.

  Útfærsla viðmóta til umsýslu gagna.

Hæfniskröfur
  Háskólamenntun sem nýtist í starfi, 

s.s. verkfræði, tölvunarfræði eða önnur 
tæknimenntun. 

  Farsæl reynsla af hönnun, þróun eða 
uppbyggingu gagnagrunna.

  Farsæl reynsla af forritun á viðmótum 
við gagnagrunna.

  Reynsla af  Windows og Linux.
  Reynsla af annað hvort  Oracle eða 

MSSQL gagnagrunnum.
  Þekking á Python, Java, Perl, 

skeljaforritun, .Net, C# er kostur.
  Þekking á ArcGIS vefsjá er kostur.

www.vedur.is
522 6000

Sérfræðingur í 
hugbúnaðarkerfum

Sérfræðingur í 
gagnagrunnsþróun

Nánari upplýsingar um starfið veita 
Sigurður Fjalar Sigurðarson starfandi 
yfirverkefnisstjóri, fjalar@vedur.is og 
Borgar Æ. Axelsson mannauðsstjóri, 
borgar@vedur.is.

Umsóknir sem greina frá menntun, 
reynslu og fyrri störfum skulu berast 
Borgari Æ. Axelssyni, Bústaðavegi  
7–9, 150 Reykjavík eða í tölvupósti 
á netfangið borgar@vedur.is merkt 

„Hugbúnaðarverkfræðingur“ eða 
„Sérfræðingur í gagna grunnsþróun”.

Umsóknarfrestur er til og með 
27. nóvember 2011

Gildi Veðurstofunnar eru 
þekking, áreiðanleiki, 
framsækni og samvinna. 
Ráðningar hjá stofnuninni 
munu taka mið af þessum 
gildum.

sími: 511 1144



www.marel.com

Hug- og verkvit

Nánari upplýsingar um störfin, hæfniskröfur og 
umsóknarfrest er að finna á heimasíðu Marel, 
www.marel.com/careers

Innleiðing á viðskiptakerfum (AX)
Gerð innleiðingaráætlana og verkefnastjórn við 
innleiðingu á viðskiptahugbúnaði í starfstöðvum okkar 
um allan heim. Skráning á viðskipta- og vinnuferlum 
ásamt þjálfun og aðstoð við notendur.

Tæknihöfundur á útgáfusvið 
Ritun notendahandbóka og hjálpartexta fyrir tæki og 
hugbúnað í náinni samvinnu við hönnuði. Textavinnsla
í tengslum við útgáfu vöru og skjalaumsjón í vöru og 
iðnaðarsetrum.

Tækjahugbúnaðargerð
Þróun hugbúnaðar sem meðal annars stýrir tækjum og 
vinnslukerfum, myndgreiningu og sjálfvirkri röntgen-
tölvusjón. Heimsóknir til viðskiptavina og prófanir. 

Útgáfustjórn Innova hugbúnaðar 
Umsjón með TFS Build Server, dreifingu hugbúnaðar og 
lokaprófunum fyrir útgáfu. Samskipti við þróunarteymi
og uppsetningarteymi um víða veröld.

Innova er hugbúnaður þróaður af Marel fyrir framleiðslu-
eftirlit/stýringu í matvælaiðnaði og er í notkun í helstu 
matvælafyrirtækjum um allan heim. 

Þjónusta Innova hugbúnaðar
Þjónusta, uppsetning og rekstur á Innova hugbúnaði
hjá íslenskum viðskiptavinum. Hámörkun afkasta
kerfislausna, ráðgjöf, bilanagreining og samþætting við 
önnur kerfi.  

Innova er hugbúnaður þróaður af Marel fyrir framleiðslu-
eftirlit/stýringu í matvælaiðnaði og er í notkun í helstu 
matvælafyrirtækjum um allan heim. 

Vélahönnun
Vöruþróun, viðhald og aðlögun tækja og lausna að 
þörfum viðskiptavina.  Hönnuðir fá tækifæri  til að 
fylgja eftir tækum allt frá hugmynd til afhendingar til
viðskiptavina og taka þátt í prófunum.  Við vélahönnun
hjá Marel starfar öflugur hópur sérfræðinga í verk- og 
tæknifræði bæði hér á landi sem og erlendis og fer öll
hönnun fram í 3D í SolidWorks.

Marel leitar að framsæknum og metnaðarfullum einstaklingum til að leysa spennandi 
og fjölbreytileg verkefni á alþjóðlegum vinnustað. Nákvæmni og sjálfstæði eru 
mikilvægir eiginleikar. Einnig er góð enskukunnátta nauðsynleg.

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki í fararbroddi í þróun og framleiðslu tækja, 
hugbúnaðar og lausna fyrir matvælaiðnað. Hjá fyrirtækinu starfa um 3500 manns í fimm 
heimsálfum, þar af um 400 á Íslandi.

Við bjóðum upp á góða vinnuaðstöðu, skilvirka starfsþjálfun, sveigjanlegan vinnutíma, 
mötuneyti, barnaherbergi, framúrskarandi íþróttaaðstöðu og gott félagslíf.
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Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn. Seðlabankinn 
fer með stjórn peningamála á Íslandi og er meginmarkmið hennar stöðugleiki í verðlagsmálum. Seðla-
bankinn skal enn fremur sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem 

og við útlönd.

Laust starf hjá Seðlabanka Íslands

Helstu verkefni:

bankans og tryggir að hún sé í samræmi við góða 
endurskoðunarvenju

fyrirmæli

fjárhagsendurskoðun hans

starfsemi bankans

Hæfniskröfur:

sambærilegum greinum

endurskoðun

hafa tileinkað sér sjálfstæð og öguð vinnubrögð, geta

mannlegum samskiptum

endurskoðun

störfum innan banka eða fjármálafyrirtækisff

Innri endurskoðandi

lögum nr. 36, 22 maí 2001. Aðalendurskoðandi annast innri endurskoðun bankans og innra eftirlit með starfsemi hans. 

Veðurstofa Íslands er opinber stofnun og heyrir 
undir umhverfisráðuneytið. Hjá stofnuninni 
starfa um 130 manns með fjölbreytta 
menntun og starfsreynslu sem spannar mörg 
fræðasvið. Auk þess starfa um 120 manns 
við athugana- og eftirlitsstörf víðsvegar um 
landið. Viðfangsefni Veðurstofu Íslands eru 
eðlisþættir jarðarinnar: Loft, vatn, snjór og 
jöklar, jörð og haf. Hlutverk stofnunarinnar 
er öflun, varðveisla, úrvinnsla og miðlun 
upplýsinga. Starfsemin fer fram á fjórum 
sviðum: Athugana- og tæknisviði, úrvinnslu- 
og rannsóknasviði, eftirlits- og spásviði og 
fjármála- og rekstrarsviði auk skrifstofu 
forstjóra en þar er þróunarstjóri staðsettur. 
Nánari upplýsingar um stofnunina má finna á 
www.vedur.is

Helstu verkefni eru
  Umsjón og eftirfylgni með árangurs-

stjórnunar samningi Veðurstofunnar og 
umhverfis ráðu neytisins.

  Umsjón og eftirfylgni með þróunarstefnu, 
gagnastefnu,  viðskipta- og þjónustustefnu 
og stefnu um erlend samskipti.

  Umsjón og eftirfylgni með landsþekjandi 
mælakerfum í samstarfi við hagsmuna-
aðila.

  Umsjón með verkefnum er snúa að þróun 
söluafurða og þjónustu og samningum því 
tengdu.

Menntunar- og hæfniskröfur
  Háskólapróf sem nýtist í starfi, á sviði 

raunvísinda, verk- eða tæknifræði.
  Framhaldsnám og/eða farsæl reynsla á 

sviði stjórnunar, þróunar eða verkefna-
stjórnunar.

  Farsæl reynsla af erlendu samstarfi og 
samskiptum.

  Þekking og reynsla af þjónustu- og 
markaðsstörfum og sölu verkefna.

  Góð færni í íslensku og ensku.
  Stjórnunarhæfileikar.
  Hæfni í mannlegum samskiptum og 

teymisvinnu.
  Greiningarhæfni og gott vald á meðferð 

talna og úrvinnslu gagna.
  Hæfni til að miðla upplýsingum.

www.vedur.is

Þróunarstjóri intellecta/Síðumúli 5/108 Reykjavík/
Sími 511 1225/Fax 511 1126/www.intellecta.is

Nánari upplýsingar um starfið veita Þórður 
S. Óskarsson, thordur@intellecta.is og Ari 
Eyberg, ari@intellecta.is í síma 511 12 25. 

Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is.  
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg 
starfs feril skrá og kynningarbréf þar sem 
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rök-
stuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 
27. nóvember 2011

Gildi Veðurstofunnar eru 
þekking, áreiðan leiki, 
framsækni og samvinna. 
Ráðningar hjá stofnuninni 
munu taka mið af þessum 
gildum.

Upplýsingadeild óskar eftir lyfjafræðingi

Helstu viðfangsefni eru m.a.:

Menntunar- og hæfniskröfur:

Laust starf hjá Lyfjastofnun

Í boði er fjölbreytt og 
krefjandi starf

Upplýsingar um starfið veitir Mímir Arnórsson, deildarstjóri, sími 520 2100

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna.
Umsóknir um starfið óskast sendar, ásamt upplýsingum um menntun, fyrri störf og meðmælum, til Lyfjastofnunar,  

Vínlandsleið 14, 113 Reykjavík eða í tölvupósti á lyfjastofnun@lyfjastofnun.is  merkt: „Starfsumsóknir“ 
Umsóknarfrestur er til og með 5. desember 2011

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Umsóknareyðublað ásamt nánari upplýsingum um Lyfjastofnun má finna á vefsíðu stofnunarinnar www.lyfjastofnun.is

»
»
»

»
»
»

»
»
»

»
»

»

»

»
»

TALMEINAFRÆÐINGUR
Laus er til umsóknar 50% staða talmeinafræðings á Skólaskrif-
stofu Suðurlands. 

Helstu verkefni:  Greining á stöðu einstaklinga og hópa.
 Ráðgjöf til starfsfólks leikskóla
 og grunnskóla.
 Ráðgjöf til foreldra.
 Fræðsla af ýmsu tagi.
 Samstarf við aðrar stofnanir.
 Ýmis sérverkefni.

Menntunarkröfur: Prófgráða í talmeinafræðum og 
 starfsréttindi talmeinafræðings.
 Prófgráða í kennslufræðum æskileg.

Aðrar kröfur:  Starfið er þjónustustarf og krefst samstarfs- 
 hæfni við bæði börn og fullorðna.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi LN og viðkomandi stéttar-
félags. Vel er að starfsmönnum búið til að sinna endur- og 
símenntun, erlendis sem og hérlendis.  

Á Skólaskrifstofu Suðurlands starfa, auk framkvæmdstjóra, átta 
sérfræðingar á sviði sálfræði-, kennslu- og talmeinaráðgjafar.  
Þetta er samhentur hópur sem hefur mikið samstarf sín á milli.

Umsókn um starfið, ásamt yfirliti um náms- og starfsferil sendist 
Skólaskrifstofu Suðurlands, Austurvegi 56, 800 Selfoss fyrir 10. 
desember 2011.

Á vefslóðinni www.skolasud.is er að finna upplýsingar um 
skrifstofuna.  Nánari upplýsingar veitir Kristín Hreinsdóttir, 
framkvæmdastjóri, í síma 480-8240 og 862-9905. 
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Laust er til umsóknar embætti forstjóra Ríkiskaupa

Ríkiskaup

Um er að ræða

Umsækjendur

Umsóknir

Umsóknarfrestur

er miðlæg innkaupastofnun ríkisins og starfar á grundvelli laga um opinber
innkaup nr. 84/2007. Stofnunin skal leitast við að tryggja hagkvæmni við innkaup
ríkisins með því að:

* Þróa hágæðaþjónustustofnun á sviði opinberra innkaupa með starfsfólki sem býr yfir
þekkingu og reynslu á sviði innkaupa fyrir ríkisstofnanir,

* þróa verklag við útboð og innkaup sem tryggir jafnræði bjóðenda og virka
samkeppni,

* auka framleiðni og einföldun í opinberum innkaupum með nútímalegu
innkaupakerfi, útboðum og samræmdum innkaupum,

* auðvelda viðskiptatengsl milli birgja og ríkisstofnana,

* miðla þekkingu og reynslu til ríkisstofnana til að fullnægja sem best viðskiptalegum
þörfum ríkisins.

fullt starf. Laun forstjóra stofnunarinnar fer eftir ákvörðun Kjararáðs.
Skipað verður í embættið til fimm ára frá 1. janúar 2012.

skulu hafa lokið háskólaprófi í viðskiptafræði, lögfræði, verkfræði eða
sambærilegri menntun sem nýtist í starfi. Gerð er krafa um rekstrarþekkingu og
stjórnunarreynslu. Jafnframt er æskilegt að viðkomandi hafi þekkingu á opinberri
stjórnsýslu, fyrirtækjarekstri, góða samskiptahæfni, skipulagseiginleika og geti sýnt
frumkvæði í starfi.

ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf sendist fjármálaráðuneytinu,
Arnarhvoli við Lindargötu, 150 Reykjavík. Nánari upplýsingar veita Þórhallur Arason
og Angantýr Einarsson skrifstofustjórar í fjármálaráðuneytinu.

er til 27. nóvember n.k. Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun hefur verið tekin um skipan í embættið.

Skólaliði

www.tskoli.is

Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins, auglýsir 
eftir skólaliða til afleysinga.
 
Starfssvið skólaliða Tækniskólans er meðal annars 
þjónusta við nemendur og starfsfólk skólans, hafa 
umsjón með viðhaldi og ræstingu sem og að huga 
að öryggi nemenda og húsa skólans.
 
Við leitum af einstaklingi með ríka þjónustulund og 
dugnað sem getur styrkt okkar hóp við fjölbreytt 
verkefni við daglegan rekstur skólans. Um er að 
ræða 50 – 100 % starf með sveigjanlegan vinnu- 
tíma, og samkeppnishæf laun á lifandi vinnustað. 
Starfið er tímabundið til 31.5.2012.
 
Upplýsingar veitir Gunnar Sigurðsson, yfirmaður 
fasteigna, gsi@tskoli.is

Verkefnastjóri 
Starfssvið felst í umsjón með og stýringu ráðgjafaverkefna, samskiptum 
við erlenda samstarfsaðila og forðastýringu. 

Menntunar- og hæfniskröfur: Háskólamenntun ásamt haldgóðri reynslu og 
þekkingu á verkefnaumsjón og áætlanagerð á sviði hugbúnaðargerðar. Reynsla 
af verslunarlausnum og/eða Microsoft Dynamics hugbúnaði er mikill kostur.

Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar auk góðrar enskukunnáttu eru skilyrði. UmUmUmUmUmUmmsæsæsæsæsæsæsæss kjkjkjkjkjkkjjenenenendududududdur r r r r erererereru u uu u vivivivivivinsnsnsnsnn amamamamma lelelelelegagagagaggaagaag stststststststst b b bbbb bbbeðeðeðeðeðeððe inininininnnir r r r r umumumumummuu   
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Prófari
Starfssvið felst í prófunum á viðskiptalausnum LSm LS Retail.

Menntunar- og hæfniskröfur: Þekking á og reynsla af hughugbúnaðarprófunum.
Skipulögð vinnubrögð og góðir samstarfshæfileikar ásamt góðri enskukunnáttu ri enskukunnáttu
eru skilyrði.

LS Retail hugbúnaður er í fremstu röð á heimsvísu og seldur í samstarfi við 120 vottuð fyrirtæki í meira en 60 löndum. Um 1.850 fyrirtæki nota hugbúnað LS Retail á 79.000 afgreiðslukössum í alls 37.000 verslunum. Meðal ánægðra viðskiptavina LS Retail eru: adidas, Fríhöfnin, ÁTVR, Nova, Apple 
Íslandi, Laugar, Ilva, Melabúðin, Dublin Airport Authority (DAA), Rivoli Group, aswaaq, Pizza Hut, IKEA, Hard Rock Café Þýskalandi, Bodycare International, Eu Yang San, Sony Co. (Hong Kong), Wind (Telecom) Ítalíu, Topps Tiles, DIAL (Delhi International Airport Limited) og Kingdom of Dreams.

Starfsfólk óskast í eftirtalin störf

Við leggjum okkur fram, stöndum saman og vitum hvað þarf til að 
skara framúr. Frumkvæði og nýsköpun eru mikilsverðir eiginleikar 
sem hafa skipað LS Retail í fremstu röð í þróun hugbúnaðar á 
alþjóðavísu.

Við þróum hugbúnað fyrir fyrirtæki í verslunarrekstri og seljum vörur 
okkar gegnum net 120 endursöluaðila í 60 löndum. Við leitum að 
öflugu og metnaðarfullu fólki sem er reiðubúið að takast á við 
fjölbreytt og vaxandi verkefni. Nú er lag að sækja um starf og koma 
til liðs við samheldinn hóp. 
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Löggiltur fasteignasali

Fasteignasala óskar eftir löggiltum fasteignasala til 
starfa í skjalagerð, kaupsamninga, afsöl o.þ.h.

Fullt starf eða hlutastarf kemur til greina.  Góð kjör 
fyrir réttan aðila. Þarf að geta hafið störf fljótlega.

 
Umsóknir sendist á box@frett.is merkt „Lögg Fast“
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Sölustarf - Hugbúnaður
Óskum eftir heiðarlegum og duglegum sölumanni/konu sem getur 
starfað sjálfstætt við sölu á FotoWare hugbúnaði.
Árangurstengd laun - Góðir tekjumöguleikar fyrir réttan aðila.
Umsækjandi verður að hafa reynslu af hugbúnaðarsölu og vera  
orðinn 25 ára. Sendið umsóknir eða óskið nánari  
upplýsinga á netfanginu: info@dd.is

DD ehf - Umboðsaðili FotoWare á Íslandi

Þjónustufulltrúi
Endurmenntun Háskóla Íslands

Endurmenntun Háskóla Íslands auglýsir laust starf  
þjónustufulltrúa.
Við leitum að þjónustuliprum og skipulögðum einstaklingi sem 
á gott með að vinna með öðrum, sýnir frumkvæði og sjálfstæði í 
síbreytilegu og spennandi umhverfi og er tilbúinn að takast á við 
krefjandi starf.

Helstu verkefni:

Vinnutími er frá 08:00 – 16:00 eða 09:00 –17:00.
Eingöngu þjónustulipur manneskja sem hefur reynslu af þjónustu-
störfum kemur til greina. Góð almenn tölvukunnátta er skilyrði.
Laun skv. kjarasamningi fjármálaráðherra og hluteigandi 
stéttarfélags.

Dunhaga 7, 107 Reykjavík, merktar „Þjónustufulltrúi“. 

525-4233 milli kl. 11:00 og 12:00. 
Umsóknarfrestur er til og með 2. desember nk. 

ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin.

Veðurstofa Íslands leitar að sérfræðingi í upp-
byggingu og rekstur veðursjárkerfis (ratsjár-
kerfis) stofnunarinnar.
 
Vegna aukinnar áherslu á eftirlit með gos-
mekki og öskudreifingu byggir Veðurstofan 
nú upp kerfi bæði fastra og hreyfanlegra 
veður sjáa. Viðkomandi mun koma til starfa á 
Athugana- og tæknisviði með megináherslu á 
uppbyggingu og rekstur þess kerfis. Jafnframt 
mun viðkomandi koma að rekstri annarra 
mæla kerfa á helstu eðlisþáttum jarðar, þ.e. 
lofti, vatni, snjó, jöklum, jörð og hafi. Í boði 
er spennandi, krefjandi og fjölbreytt fram-
tíðarstarf.

Helstu verkefni
  Uppbygging og rekstur veðursjárkerfis.
  Samskipti við erlenda sem innlenda aðila 

um þjónustu og viðhald.

  Staðar- og leiðarval ásamt könnun á 
mögulegum leiðum til gagnaflutninga.

  Gagnaumsýsla, eftirlit með gagna-
straumum og gæðaeftirlit frumgagna.

  
Menntunar- og hæfniskröfur 

  Háskóla- og framhaldsnám á sviði raun-
vísinda, verk- eða tæknifræði.

  Farsæl reynsla á sviði mælareksturs.
  Skipulögð og fagleg vinnubrögð.
  Hæfni til að vinna sjálfstætt og í hópi.
  Góð færni í íslensku og ensku.

Einnig er það kostur að viðkomandi þekki 
til vinnu og ferða í óbyggðum Íslands og að 
viðkomandi hefði ökuréttindi til aksturs þyngri 
og breyttra bifreiða.

www.vedur.is
522 6000

Sérfræðingur í 
mælarekstri

Nánari upplýsingar um starfið veita 
Óðinn Þórarinsson framkvæmdastjóri, 
odinn@vedur.is og Borgar Æ. Axelsson 
mannauðsstjóri, borgar@vedur.is.

Umsóknir sem greina frá menntun,  
reynslu og fyrri störfum skulu berast 
Borgari Æ. Axelssyni, Bústaðavegi 7–9, 
150 Reykjavík eða í tölvupósti á netfangið 
borgar@vedur.is merkt „Sérfræðingur í 
mælarekstri“.

Umsóknarfrestur er til og með 
27. nóvember 2011

Gildi Veðurstofunnar eru 
þekking, áreiðan leiki, 
framsækni og samvinna. 
Ráðningar hjá stofnuninni 
munu taka mið af þessum 
gildum.

Heilsuleikskólar Skóla:
Hamravellir, Háaleiti, 
Kór og Krókur.
Leikskóli á „Heilsubraut“
Ungbarnaleikskólinn Ársól.

Heilsuleikskólinn Kór í  Kópavogi

Heilsuleikskólinn Kór óskar eftir að ráða.
Leikskólakennara, sérkennara, þrjóskaþjálfa akennara, sérkennara, þrjóskaþ
eða annað uppeldismenntað starfsfólk í 100%að uppeldismenntað starfsfólk 
starf.

Í leikskólanum er unnið eftir heilsustefnunni með anum er unnið eftir heilsustefnun
áherslu á næringu, hreyfingu og listsköpun. Unniðá næringu, hreyfingu og listsköpun
er með jákvæð og gefandi samskipti og er góður ákvæð og gefandi samskipti og er
andi ríkjaandi í skólanum.
Hafir þú áhuga á að vinna í lifandi og metnaðaráhuga á að vinna í lifandi og met -
fullu starfsumhverfi með skemmtilegu fólki þá rfsumhverfi með skemmtilegu fólk
hafðu samband.
Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um.um karla jafnt sem konur til að sæ

Nánari upplýsingar veita:
Bjarney K. Hlöðversdóttir leikskólastjóri K Hlöð dótti l ik kól tjó i
í síma 570 4940
Rafrænar umsóknir er hægt að leggja inn á 
www.skolar.is

Opni háskólinn í HR auglýsir laust til umsóknar starf forstöðumanns StjórnMenntar.  
Hlutverk Opna háskólans í HR er að auka samkeppnishæfni og velferð með hagnýtum 
námsleiðum til lífstíðarlærdóms (Lifelong Learning). StjórnMennt þjónar bæði innlendum 
og erlendum vinnustöðum með framsæknum og áhrifaríkum leiðum til að efla starfsmenn 
og liðsheildir. 

Forstöðumaður StjórnMenntar ber ábyrgð á rekstri einingarinnar og vinnur náið með 
framkvæmdastjóra Opna háskólans við stefnumörkun, daglegan rekstur og faglega 
uppbyggingu.  

MEGINÞÆTTIR STARFSINS:
 Vinna að þróun þekkingarlausna fyrir núverandi og væntanlega viðskiptavini á sviði stjórnendaþjálfunar 

 (Executive Education).
 Bera ábyrgð á fjármálum, áætlanagerð og starfsmannamálum einingarinnar.
 Sækja fram með öflugu markaðs- og sölustarfi.
 Leiða stöðugt umbóta- og gæðastarf einingarinnar. 
 Rækta markvisst og faglegt samstarf við íslenskt atvinnulíf, erlenda markaði, akademískar deildir 

 og samstarfsaðila Opna háskólans í HR.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
 Háskólapróf sem nýtist í starfi.
 Stjórnunarreynsla og leiðtogahæfileikar.
 Þekking á sviði mannauðs og starsfþróunar.
 Framúrskarandi samskiptahæfileikar.
 Reynsla af sölu- og markaðsstarfi.
 Reynsla af stefnumótunarvinnu og innleiðingu breytinga.
 Góð tengsl við íslenskt atvinnulíf.
 Frumkvæði, kraftur og metnaður.

Nánari upplýsingar um starfið veita Guðrún Högnadóttir, framkvæmdastjóri Opna háskólans í HR  
(gudrunhogna@hr.is) og Þóranna Jónsdóttir, framkvæmdastjóri stjórnunar og reksturs (thoranna@hr.is) í síma 
599 6200.

Umsóknum skal skilað rafrænt til Háskólans í Reykjavík fyrir 30. nóvember. 
Slóðin er www.hr.is/lausstorf. 

Allar fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

www.hr.is www.opnihaskolinn.is

FORSTÖÐUMAÐUR
STJÓRNMENNTAR

SÖLUFÓLK 
ÓSKAST STRAX
Óskum eftir að ráða duglegt og ábyrgt sölufólk sem hefur 
bíl til umráða. Umsækjendur þurfa að vera 20 ára eða 
eldri. Mjög góðir tekjumöguleikar.  
Magntilboð.is er vefverslun sem hefur milligöngu um 
tilboðssölu á allskyns vöru og þjónustu til almennings. 
Umsóknir sendist á samstarf@magntilbod.is
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Áhugavert starf í spennandi
starfsumhverfi

Isavia ohf. óskar að ráða starfsmann
til að vinna að flugverndarmálum 

Hjá Isavia starfa um 570 manns. Helstu verkefni fyrirtækisins eru að sjá um 
uppbyggingu, rekstur flugvalla og veita flugleiðsöguþjónustu fyrir innanlands 
jafnt sem millilandaflug auk yfirflugþjónustu fyrir Norður- Atlantshafið. 
Isavia leggur áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til starfa. 

Gildi Isavia eru öryggi, þjónusta og samvinna

Helstu verkefni:

Menntunar og hæfniskröfur:

Umsóknir

ða arni.birgisson@isavia.is

Umsækjandi þarf að hafa lipra og þægilega framkomu, eiga auðvelt með að vinna undir 

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið. Öllum umsóknum verður svarað. 

Umsóknareyðublöð má finna á: www.isavia.is/atvinna
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Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir um að senda 
umsóknir á magga@cu2.is fyrir 28. nóvember 
2011.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

Starfssvið Hæfniskröfur

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

Starfssvið Hæfniskröfur

Skrifstofustarf
– bókhald og innheimturbókh ld i h i t

Tinna heildsala óskar eftir starfsmanni í ca. 80%
starf. Í boði er gott starf hjá traustu fyrirtæki,
góð vinnuaðstaða og samkeppnishæf laun.

Starfssvið:
·  Almenn skrifstofu- og afgreiðslustörf
·  Ábyrgð og dagleg umsjón með færslu bókhalds
·  Ábyrgð á innheimtum og greiðsluáætlunum
·  Gerð virðisaukaskattsuppgjöra
·  Launagerð og frágangur skilagreina
·  Önnur verkefni

Hæfniskröfur
·  Mjög góð þekking og reynsla tengd ofangreindu   
   starfssviði
·  Reynsla af DK bókhaldskerfi
·  Reynsla af skilum á bókhaldi til endurskoðanda
·  Nákvæm og vandvirk vinnubrögð
· Góð enskukunnátta

Áhugasamir sendi ferilskrá á tinna@tinna.is

Tinna, heildverslun í 30 ár
www.tinna.is | 565 4610
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ÓsÓskukumm efeftitirr vövönunumm viviðgðgererðaðarmrmanannini, bibifvfvélélavavirirkjkjaa eðeðaa vévélvlvirirkjkjaa.

ÞaÞarfrf a aðð veverara v vananurur a almlmenennunumm viviðgðgererðuðumm, s s s.s. áá vivinnnnuvuvélélumum, lylyftftururumum,
lla dndbúbúnaððart kækjjuj m fofll.

ÁhÁhuggasamir sendið tölvuppóóst áá aeva @r@kkr faftv lelar i.is eða hringgið í í sííma 353555 35353434.

Dalvegi 6-8
201 Kópavogur
Sími 535 3500
www.kraftvelar.is
kraftvelar@kraftvelar.is

Jobconnect

D R Ó M I 
LÁGMÚLI 6 108 REYKJAVÍK SÍMI 540-5000

Drómi hf er eignarhaldsfélag þrotabús SPRON 
sem stofnað var samkvæmt ákvörðun 
Fjármálaeftirlitsins. Hjá félaginu starfa um 50 
manns. 

g
 Vinnsla erinda fyrir lánanefnd 
 Skráningar í lánakerfið Libra 

Hæfniskröfur: 
 Reynsla af sambærilegum störfum 
 Góð þekking á Libra Loan 
 Viðskiptafræðimenntun æskileg 
 Sjálfstæð vinnubrögð 
 Góð almenn tölvukunnátta 
 Hæfni í mannlegum samskiptum 
 Rík þjónustulund 

Upplýsingar veitir:  
kristin@dromi.is  
 
 
Umsóknir og ferilsskrár skal senda á 
kristin@dromi.is  
 
 
Umsóknafrestur er til og með 23. ágúst nk. 

LAUST STARF 
Byggingatæknifræðingur
Byggingaverkfræðingur
Drómi hf. (slitastjórn SPRON og Frjálsa fjárfesting-
arbankans) óskar eftir því að ráða bygginga- 
tæknifræðing eða byggingaverkfræðing 
í tímabundið verkefni.

Verkefnið felst í gerð skilalýsinga og kostnaðaráætl-
ana ásamt því að hafa eftirlit með framkvæmdum. 
Viðkomandi einstaklingur þarf að vera sjálfstæður 
og úrræðagóður ásamt því að hafa reynslu af fyrr-
nefndum verkþáttum.

Áhugasamir eru beðnir um að senda ferilsskrá 
eða fyrirspurnir á magnus@dromi.is merkt 
„Sérfræðingur“.

Umsóknarfrestur er til og með 25. nóvember nk.

TÓNLISTARTÍMARITIÐ FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Á TVEGGJA VIKNA FRESTI

SKÚRINNSKKÚKÚÚKÚRIRINN

ÞrjÞÞÞrÞrrÞrrjÞrjÞrjÞÞrÞÞrjÞrÞrjÞrjjÞ jjú mú mú mmmmmmú mmmmú mmmú mmmmmmmyndyndndyndyn bbbönbönd md md md md mmd md mmmmeðeð ðeðeðeðeeeððe nýnýnýjýjnýjýjýjjjjjuuuum umumum ummum umum m ummm 
lögöglöggggöglöglögglölögggll uuumumumummmum ummum m uu LLLLLLLLay ay Low ow á vá vvvvísísiiísiís r.iiiir.i.is/s/s//s/ps/s/ps/ps//ps//p//ps/s//poppppppp

BBBBBBROSROROSSSSROSSSTTTTTTTTTTTTTININ ININIININIII STRENRENGURGURURURURGURRURURURRRU
H HEHEHH HE HE HE HE HE HEHE LGAGALLLLLLLL NGANGAGAGAAAAGAA
P PLP EAEAEASEAASEAEAEAEEAAASAA E DON´N´TTTT´́ HHHHHHAATAA E E ME
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Íbúafundir um breytta sorphirðu og 
sorpflokkun í Rangárvallasýslu

Kynningarfundir á vegum Ásahrepps, Rangárþings eystra , 
Rangárþings ytra og Sorpstöðvar Rangárvallasýslu bs. um 
breytta tilhögun sorphirðu og sorpflokkun í Rangárval-
lasýslu, sem taka á gildi 
1. desember n.k. verða haldnir sem hér segir

22. nóvember 2011 kl. 14.00 á Heimalandi

22. nóvember  2011 kl. 20.30 í Félagsheimilinu Hvoli

24. nóvember 2011  kl. 14.00 á Laugalandi

24. nóvember 2011  kl. 20.30 í Grunnskólanum á Hellu.

Íbúar Rangárþings eru hvattir til að mæta og kynna sér má-
lin. Eigendur sumarhúsa eru einnig hvattir til að mæta. Hver 
og einn getur valið sér fundarstað eftir því sem viðkomandi 
hentar.

 Ásahreppur Rangárþing eystra

 Rangárþing ytra Sorpstöð Rangárvallasýslu bs.
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Skipulags- og byggingarsvið Reykjavíkur auglýsir stöðu yfirverkfræðings hjá embætti byggingarfulltrúa lausa til 
umsóknar. Við leitum að metnaðarfullum og vandvirkum einstaklingi með leiðtogahæfileika til að  hafa yfirumsjón 
með tækni- og tölulegum verkefnum embættis byggingarfulltrúa. Yfirverkfræðingur hefur mikil samskipti við 
verktaka, hönnuði, umsækjendur og aðra starfsmenn. Næsti yfirmaður er byggingarfulltrúinn í Reykjavík.  

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynjanna í störfum og því að  vinnustaðir borgarinnar 
endurspegli fjölbreytileika reykvísks samfélags. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar 
www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar í síma 4 11 11 11 eru veittar allar upplýsingar um þjónustu og 

starfsemi borgarinnar og símasamband við starfsmenn einstakra sviða og deilda.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Tæknileg atriði varðandi undirbúning og ferli 

byggingarframkvæmda ásamt eftirliti með þeim.
• Verkfræðilegir þættir í burðarþoli og lögnum.
• Byggingarfrágangur, sérhluta- og séruppdrættir.
• Útreikningur gjalda tilheyrandi byggingarleyfum.
• Framsetning tölfræðilegra upplýsinga.
• Mat á byggingaraðstæðum, t.d. varðandi hættur, 

ásamt hugsanlegum aðgerðum.
• Svörun fyrirspurna og þjónusta við sérfræðinga og 

aðra viðskiptavini sviðsins.

Hæfniskröfur
• M.Sc. í byggingarverkfræði eða sambærilegt próf.
• Reynsla í hönnun burðarþols og/eða lögnum.
• Almenn þekking varðandi vistvæna hönnun í gerð 

mannvirkja.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og 

hópstarfi.

• Nákvæm, öguð og sjálfstæð vinnubrögð.
• Góð tölvukunnátta, ásamt þekkingu á almennum 

forritum og tölvuskráningarkerfum. 
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku, ensku og 

einu norrænu tungumáli.
• Góð þekkingu á lögum varðandi skipulag og 

byggingar, ásamt tilheyrandi reglugerðum og stöðlum.
• Góð þekking á gagnagrunnum og reynsla af notkun 

þeirra ásamt þekkingu á SQL (fyrirspurnum)

Um laun og starfskjör yfirverkfræðings fer samkvæmt 
kjarasamningi Stéttarfélags verkfræðinga við 
Reykjavíkurborg.

Fyrirspurnum um starfið skal beina til Björns Stefáns 
Hallssonar, byggingarfulltrúa í Reykjavík í síma 411 
1111 eða með því að senda fyrirspurnir á bjorn.stefan.
hallsson@reykjavik.is

Yfirverkfræðingur 

Umsóknarfrestur er til 5. desember nk.  Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir 
„ Störf í boði”.  http://www.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-2901.  Öllum umsækjendum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Heilsuleikskólar Skóla:
Hamravellir, Háaleiti, 
Kór og Krókur.
Leikskóli á „Heilsubraut“
Ungbarnaleikskólinn Ársól.

Heilsuleikskólinn Kór í  Kópavogi

Heilsuleikskólinn Kór óskar eftir að ráða.
Leikskólakennara, sérkennara, þrjóskaþjálfa akennara, sérkennara, þrjóskaþ
eða annað uppeldismenntað starfsfólk í 100%að uppeldismenntað starfsfólk 
starf.

Í leikskólanum er unnið eftir heilsustefnunni með anum er unnið eftir heilsustefnun
áherslu á næringu, hreyfingu og listsköpun. Unnið á næringu, hreyfingu og listsköpun
er með jákvæð og gefandi samskipti og er góður ákvæð og gefandi samskipti og er
andi ríkjaandi í skólanum.
Hafir þú áhuga á að vinna í lifandi og metnaðaráhuga á að vinna í lifandi og met -
fullu starfsumhverfi með skemmtilegu fólki þá rfsumhverfi með skemmtilegu fólk
hafðu samband.
Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um.um karla jafnt sem konur til að sæ

Nánari upplýsingar veita:
Bjarney K. Hlöðversdóttir leikskólastjóri K Hlöð dótti l ik kól tjó i
í síma 570 4940
Rafrænar umsóknir er hægt að leggja inn á 
www.skolar.is
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ÚTBOÐ – Endurbætur í Suðurhöfn
Hafnarfjarðarhöfn óskar eftir tilboðum í endurbætur 
í Suðurhöfn. Verkinu er skipt í þrjá verkhluta og er 
heimilt að bjóða  í  hvern verkþátt fyrir sig eða alla 
saman. 
Verkhlutarnir eru:
Verkhluti 1. Gerð olíuþróar. Mót  20 m², steypa 
 15 m³ ásamt ýmsum frágangi.
Verkhluti 2. Malbikun og frágangur á olíubryggju 
 og aðkomu. Malbikun 1.300 m² ásamt  
 frágangi.
Verkhluti 3. Viðgerð á þekju Suðurbakka ásamt 
 fyllingu.

Útboðsgögn verða til afhendingar án greiðslu á 
útboðsvef Strendings ehf.  www.strendingur.is frá 
og með miðvikudeginum 23. nóvember.

Tilboðin verða opnuð á skrifstofu Hafnarfjarðar-
hafnar Óseyrarbraut 4,  6. desember 2011 kl. 11:00
Hafnarstjórn Hafnarfjarðar.

Úttektir á leik- og grunnskólum

Mennta- og menningarmálamálaráðuneyti hyggst 
láta gera stofnanaúttektir á þremur leikskólum og 
þremur grunnskólum á vormisseri 2011, sbr. lög 
nr. 90/2008 um leikskóla og lög nr. 91/2008 um 
grunnskóla, gildandi reglugerðir um mat og eftirlit 
og þriggja ára áætlanir ráðuneytisins um úttektir á 
þessum skólastigum. Hér með er auglýst eftir sveit-
arfélögum sem hafa áhuga á því að fram fari úttekt 

þeirra sem reknir eru af sveitarfélaginu og öðrum 
aðilum. Afstaða skólaráðs viðkomandi skóla til  
úttektarinnar þarf að koma fram í umsókninni.

Í úttektinni felst að utanaðkomandi aðili leggur 
mat á starfsemi viðkomandi skóla með hliðsjón af 
gildandi lögum, reglugerðum og aðalnámskrám. 
Verður það m.a. gert með því að skoða fyrir-
liggjandi gögn um starfsemi skóla, heimsóknum 
úttektaraðila og viðtölum við nemendur, starfsfólk 
skóla og foreldra. Vakin er athygli á að einnnig 
getur sveitarfélag óskað eftir því að úttektinni 
verði jafnframt beint að tilteknum þáttum í skóla-

ráðuneytinu.

Umsóknir skulu berast mennta- og menningar-
málaráðuneytinu frá sveitarstjórnum fyrir 
12. desember 2011. Umsóknareyðublöð er 
hægt að nálgast á vef ráðuneytisins http:// 
menntamalaraduneyti.is/sjodir-og-eydublod/. 
Nánari upplýsingar gefa Margrét Harðardóttir 
og Védís Grönvold á mats- og greiningarsviði 
ráðuneytisins.

TIL LEIGU

Faxaflóahafnir sf. auglýsa hér með til leigu tvö rými í verbúðunum  
við Grandagarð í Reykjavík

Um eftirtalin rými er að ræða og verða þau leigð
út sitt í hvoru lagi:
 Grandagarður 19, 70 fermetrar
 Grandagarður 23, 104 fermetrar

Í skipulagi svæðisins er gert ráð fyrir verslun og þjónustu á lóðum 
verbúðanna og Faxaflóahafnir sf. gera ráð fyrir að í leigurýmunum 
verði starfsemi sem dragi að fólk og stuðli að fjölbreyttu mannlífi 
við Grandagarð. 

Það skilyrði er sett fyrir útleigu húsnæðisins að leigutaki auglýsi 
reglubundinn opnunartíma starfsemi sinnar og að um heilsárs 
starfsemi verði að ræða. 

Húsnæðið verður leigt í því ástandi sem það er. Leigendum er 
ætlað að annast innréttingu húsnæðisins að fengnu samþykki 
Faxaflóahafna sf. og viðkomandi yfirvalda. Væntanlegir leigu- 
samningar verða án tímamarka en með gagnkvæmum sex  
mánaða uppsagnarfresti.

Leigugjald verður 612 krónur + VSK fyrir hvern fermetra á mánuði. 

Umsóknum skal skilað til hafnarstjóra Faxaflóahafna sf. eigi síðar 
en 1. desember 2011 og skal jafnframt gerð  grein fyrir fyrirhugaðri 
starfsemi eða rekstri í viðkomandi leigurými.  Miðað er við að upp-
haf leigutíma verði frá og með 1. janúar 2012.

Bent er á að fyrri umsóknir um leigurými við Grandagarð teljast úr 
gildi fallnar og þarf að endurnýja sé áhugi fyrir hendi. 

Nánari upplýsingar veitir Helgi Laxdal, forstöðumaður rekstardeild-
ar Faxaflóahafna, í síma 5258900. 

ÚTBOÐ – Viðgerð á stálþili
Hafnarfjarðarhöfn óskar eftir tilboðum í viðgerð 
á stálþili Suðurbakka í Hafnarfirði. Verkið felst í 
viðgerð á gati á 2 þilplötum. Hluti skemmdarinnar 
er undir yfirborði sjávar og er kafaravinna.

Útboðsgögn verða til afhendingar án greiðslu á 
útboðsvef Strendings ehf. www.strendingur.is frá og 
með miðvikudeginum 23. nóvember.

Tilboðin verða opnuð á skrifstofu Hafnarfjarðar-
hafnar Óseyrarbraut 4,  6. desember 2011 kl. 11:00.
Hafnarstjórn Hafnarfjarðar.

ÚTBOÐ

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

Nr. 15119 – Rammasamningur um vinnufatnað 
Ríkiskaup, fyrir hönd áskrifenda að rammasamningakerfi 
ríkisins á hverjum tíma, standa fyrir þessu útboði vegna 
kaupa á vinnufatnaði. Heimilt er að bjóða í einstaka 
flokka útboðsins. 
Leitað er eftir tilboðum í eftirfarandi vinnufatnað: 
1. Ýmis vinnufatnaður 
2. Einkennisfatnaður 
3. Öryggisfatnaður 
4. Útivistarfatnaður 
5. Skór og fylgihlutir 

Jafnframt er óskað eftir tilboðum í viðgerðar- og merk-
ingaþjónustu fyrir fatnaðinn. 

Ekki er ljóst hvaða magn verður keypt á grundvelli útboðs 
þessa, þar sem rammasamningar eru gerðir um tiltekna 
vöruflokka í tiltekinn tíma, án þess að magntölur séu 
þekktar.  Þetta orsakast af því hvernig kaupendahópurinn 
er samsettur á hverjum tíma. 

Gert er ráð fyrir að samið verði við fleiri en einn aðila um 
viðskipti þessi. 

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum sem eru 
rafræn og verða aðgengileg á vef Ríkiskaupa,  
www.rikiskaup.is, miðvikudaginn 23. nóvember n.k. Skila 
skal tilboðum til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík 
þar sem þau verða opnuð þann 3. janúar 2012, kl. 11:00 
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

ÚTBOÐ

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

Iðnaðarmenn óskast – á landsbyggðinni 
Útboð nr. 15138 - Þjónusta 
Um er að ræða verktaka (stóra sem smáa) í eftirtöldum 
iðngreinum: 

 

Í samræmi við 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 auglýsir 
Grindavíkurbær hér með kynningu á tillögu að breyttu 
deiliskipulagi hesthúsahverfis.
 
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir hesthúsabyggð. 
Deiliskipulagstillagan er sett fram á uppdrætti með 
greinargerð. Þar er kveðið á um öll atriði deiliskipulags 
í samræmi við skipulagslög og skipulagsreglugerð, s.s. 
byggingarreiti, nýtingarhlutfall, hæð húsa, útfærslu opinna 
svæða o.s.frv.
 
Við gerð tillögunnar hefur verið leitast við að viðhalda 
þeim ákvæðum sem voru hluti af upphaflegu skipulagi 
frá 2006 en auk þess er nú komið fyrir aðstöðu fyrir 
hestaleigu, stækkun lóðar fyrir félagsheimili / reiðhöll. 
Deiliskipulagsskilmálar gerðir ýtarlegri til að samræma og 
bæta umgengni um skipulagssvæðið, stækkun svæðis er 
28.798m².
 
Við gildistöku deiliskipulagsins fellur eldra deiliskipulag 
Hesthúsahverfis úr gildi. Tillagan liggur frammi á bæjar-
skrifstofum Grindavíkurbæjar, Víkurbraut 62, frá 19. 
nóvember 2011 til og með 2. janúar 2012. Einnig má sjá 
tillöguna á heimasíðu Grindavíkurbæjar, www.grindavik.
is. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til 
að kynna sér tillöguna. Ábendingum og athugasemdum 
skal skila skriflega á bæjarskrifstofu til skipulags- og um-
hverfissviðs eða á netfangið ingvar@grindavik.is, eigi síðar 
en 2. janúar 2012. Þeir sem eigi gera athugasemdir innan 
tilskilins frests, teljast samþykkja tillöguna.
 
Ingvar Þór Gunnlaugsson
sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs.

Breytingar á  
deiliskipulagsáætlunum 
fyrir Hesthúsabyggð

SALATBARINNNNNNNNNNNNNNNNNN FFFFFFFFFFFFFFFFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAAAAAAAAAAAAA
TIL SÖLU UPPLÝSÝÝ IN
FÁFF ST Á SALATBARN
SSÍMI 690 4569ÍMI 690 4569

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIII 
GGGGAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 
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Opið hús sunnudaginn 20.nóv frá 13-14

Opið hús sunnudaginn 20.nóv frá 13-14

GARÐATORGI 7 
210 GARÐABÆ  
Sími : 545-0800
gardatorg@gardatorg.is 
www.gardatorg.is

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali
Gústaf Adolf Björnsson lögg. fasteignasali 895-7205

Árakur 19, raðhús í Garðabæ

Maltakur 7, íbúð 206, í Garðabæ

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Glæsileg 159,4 fm endaíbúð á annarri hæð í fallegu fjölbýli í 
Akralandinu. Sérinngangur af svalagangi. Lyfta og stæði í bílageymslu. 
Parket og flísar á gólfum. Tvö svefnherbergi og tvö baðherbergi. Mikið 
útsýni. Íbúðin er laus strax, nýmáluð og fín. Áhvílandi 23,2 milljónir frá 
Íbúðalánasjóði. 
Verð 44 milljónir.

Mjög glæsilegt 248,9 fm raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum 
bílskúr. Fjögur svefnherbergi, tvær stofur, tvö baðherbergi og tvennar 
svalir. Lóð frágengin. Parket og flísar á gólfum. Húsið er laust strax, 
nýmálað og sem nýtt. Áhvílandi 23,2 milljónir frá Íbúðalánasjóði. 
Verð 58 milljónir.Galtalind 10

Opið hús sunnudaginn 20.nóvember kl.15.30-16.00

OPIÐ HÚS

Stakkhamrar 22
Opið hús sunnudaginn 20.nóvember kl.14.30-15.00

OPIÐ HÚS

Vesturgata 6-8 Stærð u.þ.b. 950 fermetrar. Veitingahús með öllum
 tækjum og búnaði.  Sprinkler eldvarnarkerfi í öllu 
 húsinu. Nýlegar hita- og raflagnir. 
 Nafnið Naustið getur fylgt veitingahúsinu. 
 Til afhendingar strax.

Vesturgata 10 Stærð u.þ.b. 120 fermetrar. Nýlegar síma- og tölvulagnir.   
 Sprinkler eldvarnarkerfi.

Vesturgata 10A Stærð u.þ.b. 350 fermetrar. Nýlegar síma- og tölvulagnir. 
 Sprinkler eldvarnarkerfi. 

Til sölu / leigu
Vesturgata 6-8-10-10A

Fyrir liggja tillögur að 23 gistirýmum í ofangreindum eignum.  
Ofangreindar eignir seljast/leigjast saman eða hver eign fyrir sig.

Til afhendingar strax. Góð lán vegna kaupa eru í boði. 
80% fjármögnun til 25 ára með föstum 5,5% vöxtum.

Upplýsingar veitir Karl í síma 892-0160 og á karl@kirkjuhvoll.is

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur  
og frábær tónlist  
alla virka morgna  

kl. 6.50 – 9.00
Þráinn á tökkunum og  
Gissur með fréttirnar

Turninum 12. hæð - 201 Kópavogur - www.domusnova.is

Axel Axelsson
Löggiltur fasteignasali

Sverrir Eiríksson
Sölumaður 
Sími 661 7000
sverrir@domusnova.is
sverrir.domusnova.is

Fischersund 3  - 101 Reykjavík - 94 millj.
Fallegt og virðulegt 253,8 fm einbýlishús í hjarta miðbæjarins 
við Fischersund í Grjótaþorpinu. Húsið var byggt árið 1874 og 
uppgert á einstaklega glæsilegan og vandaðan hátt af 
núverandi eigendum sem eignuðust húsið 1995. Eignin býður 
upp á mikla möguleika m.a er hægt að skipta henni í fjórar 
íbúðir sem væri þá hver um sig með sér inngangi.

OPIÐ HÚS

Opið hús Sunnudaginn 20 nóvember kl 13 - 13:30
Bókaðu skoðun í opið hús

Espigerði 2  - 108 Reykjavík - 36,8 millj.
Glæsileg 164,2 fm íbúð á 2. hæðum í eftirsóttu lyftuhúsi á 
góðum stað í austurborginni ásamt stæði í bílskýli. Íbúðin er 
með þrennum svölum og er útsýnið sérlega glæsilegt. Íbúðin 
hefur verið endurnýjuð mikið á s.l.7-8 árum
ÁHVÍLANDI LÁN MEÐ 4,20 % VÖXTUM KR. 35.6 MILLJ. 
Greiðslubyrði um 135 þús. pr. mán.

OPIÐ HÚS

Opið hús þriðjudaginn 22 nóvember 17 - 17:30

Laufásvegur 17  - 
101 Reykjavík - 34,8 millj.
Glæsileg 3ja herbergja íbúð 
með sérinngangi á jarðhæð 
alls 101 fm að Laufásvegi í 
Þingholtunum.  Áhvílandi ca. 
30. milljónir frá Íbúðalánasjóði 
og Landsbanka Íslands á 4,15 
% vöxtum. Eigandi skoðar 
skipti á stærri eign á svæði 
101, 105 og 107

OPIÐ HÚS

Opið hús sunnudaginn 
20 nóvember kl 14 - 14:30

Langahlíð 15  - 105 Reykjavík - 39,8 millj.
Björt og falleg 4 herbergja 147,3 fm sérhæð (íbúð 118,2 fm 
og bílskúr 29,1 fm) í afar fallegu húsi á þessum eftirsótta stað 
við Lönguhlíð.

OPIÐ HÚS

Opið hús sunnudaginn 20 nóvember kl 12 - 12:30

Vorum að fá í sölu heila húseign í miðbæ Reykjavíkur 
alls 488 fm

Lyklar á skrifstofu!
Hringdu núna til að bóka skoðun!
Sverrir s. 661 7000

Vorum að fá í sölu 2 hæðir 405 fm með allt að 5 metra 
lofthæð í miðbæ Reykjavíkur. Gott útsýni yfir gömlu 
höfnina og Esjuna

Upplýsingar gefur 
Sverrir í s. 661 7000

Fjárfestar - Gistihúseigendur ATH!
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OPIÐ HÚS Í DAG KL.15:00 - 15:30 – HVASSALEITI 127.

Sími 898 4125

Rúnar S. Gíslason hdl., Lögg. fasteignasali

Matvörumarkaður – Bakarí
Höfum fengið til sölu matvörumarkað með barkaríi og kaffihúsi. Stað-
setning mjög góð í miðbæ Reykjavíkur. Reksturinn er starfræktur í 
glæsilegu húsnæði með góðum tækjum og innréttingum. 
Upplýsingar gefur Kristinn B. Ragnarsson viðsk.fr./lögg. fasteignasali 

einungis á skrifstofunni.

Malarhöfða 2 • 110 Reykjavík • www.fasteignasalan.is
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- með þér alla leið -  

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

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

Verð: 59,9 millj.

Fallegt raðhús

Stærð 215 m2

Gott skipulag

Góð suðurverönd

Heitur pottur

Bílskúr

Frostaskjól 49
laugardaginn 19.nóvember

107 Reykjavík

OPIÐ HÚS Í DAG
frá kl. 15:00-15:30

- með þér alla leið -  

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

Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson

sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

OPIÐ HÚS Á ÞRIÐJUDAGINN

27,9 millj.

Vel skipulögð þriggja herbergja íbúð.

Fjölbýli í sérflokki, snyrtilegt og gott.

Vel um gengin eign.  Mikið útsýni.

Stæði í bílageymslu.

Áhvílandi lán geta fylgt

þriðjudaginn 22.nóvember

201 KópavogurÍbúð 703

frá kl. 16:00-17:00

Glósalir 7

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 5 900 800
Ólafur B. Blöndal, löggiltur fasteignasali.

Sigurður H. Ólafsson
GSM:  822-8440  

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 14.00 - 14.30

Lindasmári 35 - 3. hæð
Sýnum í dag bjarta 
og glæsilega 5. herb. 
íbúð sem er 151 fm. á 
frábærum stað, á tveim 
hæðum. Eignin skiptist í  
4 svefnherbergi, 2 
baðherb ergi, stofu og 
borðstofu, eldhús með 
góðum borðkrók með 
gluggum í suður og inn-
réttingu úr kirsuberjavið.

Vandað og vel skipulagt 3.248,1 fm verslunar, lager- og þjónus-
tuhúsnæði við Klettagarða. Húsið stendur á 6.574 fm lóð, mikið af 
bílastæðum og gott athafnasvæði. Húsið skiptist í stóran sýning-
arsal, skrifstofu, matsal, verkstæði og lager. Mjög góð staðsetning 
og hefur húsið mikið auglýsingargildi.
Verð 410 millj. Allar nánari upplýsingar fást á skrifstofu 
Stakfells, Skúlatúni 2, s. 535-1000

Klettagarðar - Heil húseign

Aðalheiður Karlsdóttir 
lögg.fasteignasali
 
Þorlákur Ómar Einarsson  
sölustjóri

Sölufulltrúar: 
Jóna María
jmh@365.is 512 5473 
Brynja Dan 
brynjadan@365.is 512 5465 
Snorri 
snorris@365.is 512 5457

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

KOMDU Í ÖLL HELSTU
PARTÝIN MEÐ OKKUR

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann!

Meiri Vísir.

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.



17.júnítorg
210 Garðabær
Falleg íbúð á jarðhæð 

Stærð: 74,7 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 18.200.000

Verð: 21.900.000
Falleg 2ja herbergja íbúð á jarðhæð með sólpalli við sjávarsíðuna í Garðabæ.  Bjalla 113.
Íbúðin er með eikarparket á gólfi nema á baðherbergi og þvotthúsi en þar eru flísar. Vandaðar,
sérsmíðaðar innréttingar frá Brúnás eru á eldhúsi, baðherbergi og þvottahúsi.

Allar nánari upplýsingar veitir Eydís Eir Björnsdóttir s: 843-6636 (eydis@remax.is) og Reynir Logi

Alpha

Reynir Logi Ólafsson
Lögg. fast. hdl.

Eydís Eir
Sölufulltrúi

reynir@remax.is

eydis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag milli kl 14:00-14:30

RE/MAX Alpha - Skeifan 17 - 108 Reykjavík - Sími: 4777777 - www.remax.is

4777777

843-6636

Einidalur 11
260 Reykjanesbær
Flott hús á einni hæð!!

Stærð: 221 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2010

Fasteignamat: 19.650.000
Bílskúr: Já

Verð: 37.900.000

Einbýlishús alls 179,8 fm + bílskúr 41,2 fm samtals 221 fm. Fullbúið að utan og tilbúið til innréttinga/málunnar
að  innan.  Gólfhiti  kominn  í  gólfplötuna.  Það  eru  fjögur  svefnherbergi  í  húsinu,  tvö  baðherbergi,  annað
baðhergbergið er innaf hjónaherbergi. L-laga stofa með glugga niður í gólf sem gefur sérstakan stíl á húsið og
er gegnið út í suðurgarð frá stofu. Eldhúsið er mjög rúmgott og er gert ráð fyrir góðum borðkrók þar utgengi út
í  suðurgarð.  Þvottahús  og  geymsla  og  er  þar  gengið  útí  suðurgarð.  Tvöfaldur  bílskúr  með  liggjandi
flekahurðum. Húsið er steinað að utan og því viðhaldslítið. Gluggar og hurðir, gluggar eru PVC ál og plast. Allt
gler í húsinu er með litaðri sólvörn og eru allir gluggar glerjaðir innan frá. Þak er ein-halla, þak og þakkantur er
frágenginn  og  klæddur  með  lituðu  áli.   Lóð:  Holtagrjóti  hefur  verið  hlaðið  í  kringum  púða  hússins  og  er
hugmyndin að lóðin haldist vilt með berjalyngi og þúfum. það er því lágmarkskostnaður við að fullgera lóðina.
Skipti á minni eign kemur til greina. Allar upplýsingar gefa Ástþór Reynir lgf. í síma 899-6753, arg@remax.is
og Hermann Hauksson í síma 861-6464, haukur@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Hermann Hauks
Sölufulltrúi

arg@remax.is

hermann@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á sunnudaginn kl 15.30 - 16.00

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

899 6753

861-6464

8622001

Hamraborg 14a
200 Kópavogur
Verslunarhúsnæði á góðum stað !

Stærð: 104,9 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1977

Fasteignamat: 8.349.000

Verð: 19.900.000
Tölvutækni var hér áður en hefur nú flutt verslun sína yfir í Bæjarlind 12, 201 Kóp.
Þetta er bjart og vel endurnýjað 105 fm verslunarhúsnæði á jarðhæð. Áhvílandi eru 5.mill sem hægt er
að yfirtaka. Verslunarrýmið var tekið í gegn árið 2007, það er bjart og með nýlegu steinteppi á gólfi.
C.a.60fm eru nú að framanverðu og 40fm bakvið í lager og baðherbergi.
Þetta er verslunarhúsnæði á áberandi stað og af hentugri stærð fyrir ýmisskonar atvinnu.
***Fyrirspurnum svarar Anton Máni í síma 615-0005**

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Anton Máni Svans
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

antonmani@remax.is

LAUST NÚNA !

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

5107900

615 0005

Rekagrandi 1
107 Reykjavík
Góð eign óborganlegt útsýni

Stærð: 140,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1983
Fasteignamat: 22,3

Verð: 31.900.000
Remax Lind og Páll kynna: Glæsileg 140,7 fermetra íbúð á þriðju & fjórðu hæð í fjölbýlishúsi með
bílgeymslu við Rekagranda í Reykjavík. Íbúðin er með 3 svefnherbergjum, fataherbergi og 2
baðherbergjum og stofu. Óborganlegt útsýni er úr þessari eign.Ákv góð lán upp á c,a 23.5M
Allar nánari uppls gefur Páll í síma 861-9300 eða pallb@remax.is og Þórarinn Jónsson lögg.fast.hdl
sími 5107900

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Páll Guðmunds
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

pallb@remax.is

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

5107900

861 9300

Víðidalur
260 Reykjanesbær
Parhús - Lækkað verð 

Stærð: 156  fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2008

Fasteignamat: 14.400.000

Verð: 16.200.000
Góður kostur fyrir þá sem vilja búa í nálægð við flugvöllinn og Bláa Lónið. Húsin seljast saman eða
hvort í sínu lagi. Húsin eru nánast tilbúin undir tréverk. Íbúðirnar eru 118.5m2 með 3 rúmgóðum
svefnherbergjum, baðherbergi og þvottahúsi. Eldhúsið er opið og rúmgott og liggur að stofu og stóru
rými sem má nota sem sjónvarpshol. Íbúðirnar eru mjög skemmtilega hannaðar. Gólfhiti kominn og
rafmagn ídregið. Eftir er að klæða loft en allt efni er til staðar.

Alpha

Reynir Logi Ólafsson
Lögg. fast. hdl.

Davíð Ólafsson
Sölufulltrúi

reynir@remax.is

david@remax.is

RE/MAX Alpha - Skeifan 17 - 108 Reykjavík - Sími: 4777777 - www.remax.is

4777777

897 1533

Óttuhæð 2
210 Garðabær
Tignarlegt einbýli á góðum stað !

Stærð: 305 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1996

Fasteignamat: 55.500.000
Bílskúr: Já

Verð: 95.000.000

Tignarlegt einbýlishús í hæðarhverfinu í Garðabæ. Húsið er ca. 305 fm að stærð.
Fimm svefnherbergi og stórar bjartar stofur. Tvöfaldur bílskúr. Fallegur, afgirtur og gróinn garður með verönd
og heitum potti. Stórt bílaplan. Rúmgóð, flísalögð forstofa með hita í gólfi og góðum fataskápum. Bjart stigahol
með  stórum og  fallegum gluggum.  Á  neðri  hæð eru  tvö  góð  svefnherbergi  með  skápum.  Baðherbergi  með
sturtuklefa. Stórt ca. 40 fm herbergi  með sérinngangi.
Á efri hæð eru stórar og bjartar stofur. Borðstofuskáli með útgengi á stórar suð-vestursvalir með miklu útsýni.
Opið  úr  borðstofu  inn  í  eldhús.  Eldhús,  mjög  bjart  og  fallegt,  mikil  lofthæð  og  fallegur  loftgluggi.
Svefnherbergisgangur. Hjónaherbergi með fataherbergi og sér baðherbergi með baðkari. Barnaherbergi með
skáp. Þvottahús með útgengi í garð og baðherbergi. Bílskúr er tvöfaldur og geymsla er innaf bílskúr. Fallegur,
afgirtur og gróinn garður umlykur húsið. Stórt bílaplan með hellusteypu.
***Fyrirspurnum  svarar  Hannes  í  síma  699-5008  og  á  hannes@remax.is***

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Anton Máni Svans
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

antonmani@remax.is

Hannes
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudaginn 20. nóv. frá kl 17:00 - 17:30

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

5107900

615 0005

699 5008

Þrastarás 57
221 Hafnarfjörður
Vönduð eign í alla staði

Stærð: 187,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2003

Fasteignamat: 35.350.000
Bílskúr: Já

Verð: 47.250.000
Remax Lind kynnir: Nýlegt og vel skipulagt 5 herbergja 187,7fm2 endaraðhús og þar af 24fm2
innbyggðum bílskúr,hannað af VA arkitektum.
Þetta er virkilega vönduð eign í alla staði og hefur ekkert verið til sparað í byggingu þessarar
eignar.Húsið stendur þannig að njóta má sólar allan daginn,að framan fyrir hádegi á trépalli og á baklóð
eftir hádegi.Lóðin er gróin og falleg, einstaklega gott útsýni er úr þessari eign.Allar nánari uppls gefur
Páll í sima 8619300 eða Þórarinn Jónsson sími 5107900.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Páll Guðmunds
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

pallb@remax.is

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

5107900

861 9300

Laugavegur 7
101 Reykjavík
Til Leigu gott skrifstofuhúsnæði

Stærð: 180 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1974

Fasteignamat: 0

Verð: 0
Remax Lind  kynnir: til  LEIGU!
Snyrtilegt c,a 180 fm fm skrifstofuhúsnæði á 4 hæð ´Laugavegi 7, gott auglýsingargildi. Húsnæðið
skiptist í stóra móttöku, 5 rúmgóðar skrifstofur, fundarsal, eldhúskrók og sameiginleg salerni.
Leiguverð Samkomulag.-.Ath bílastæði eru í bakhúsi
Allar nánari upplýsingar fást hjá Remax Lind Páll simi 8619300 eða pallb@remax.is

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

5107900

861 9300


