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

NÁNARI UPPLÝSINGAR
Umsjón með ráðningu hefur Inga Guðrún Birgisdóttir 
mannauðsstjóri. Áhugasamir um starfið sendi umsókn á: 
atvinna@1912.is þar sem greina skal frá menntun, fyrri störfum 
og þeirri reynslu sem umsækjandi telur að muni gagnast sér í 
starfinu. Öllum umsækjendum verður tilkynnt þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. 
Umsóknarfrestur er til og með 21. febrúar.

Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.
Frekari upplýsingar um starfið veitir Sveinn Ingvi Einarsson, 
innkaupastjóri í síma 821 8405.

GÆÐASTJÓRI

STARFS- OG ÁBYRGTT ÐARSVIÐ

• Stefnumótun og áætlanagerð tengd gæðamálum

• Innleiðing gæðastefnu m.a. fræðsla tengd gæðastarfi

• Skráning á verkferlum og vinnulýsingum

• Umsjón með vöruhúsakerfi

• Umsjón með birgðabókum og talningum

• Almennt eftirlit og samskipti við opinbera aðila varðandi 
gæða- og heilbrigðismál

• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við innkaupastjóra

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi á sviði gæðamála 
og/eða vörustýringar

• Þekking á vottuðum gæðakerfum æskileg

• Þekking á vöruhúsastarfsemi kostur

• Haldgóð tölvukunnátta

• Frumkvæði, áreiðanleiki og sjálfstæði í verki 

• Þjónustulund, samstarfshæfni og jákvætt viðhorf

1912 er traust fyrirtæki í heildverslun með dagvöru. Það þjónar dótturfélögum sínum, Nathan & Olsen og Ekrunni, með því að samnýta mannauð, tæki og 
aðrar auðlindir til að ná fram hagkvæmni í rekstri. Jafnframt er 1912 samnefnari þeirra gagnvart starfsfólki sem í dag er 75 talsins. Það býr við glæsilega 
aðstöðu í höfuðstöðvum fyrirtækisins að Klettagörðum í Reykjavík en að auki er starfsstöð á Akureyri. Gildin sem starfsfólk hefur að leiðarljósi eru: 
Frumkvæði, Liðsheild, Áreiðanleiki og Ástríða.

Klettagarðar 19  |  104 Reykjavík  |  Sími 530 8500  |  Fax 530 8501  |  www.1912.is

ÁRANGURSDRIFNUM EINSTAKLITT NGI MEÐ MIKLA SAMSKIPTAHTT ÆFNI
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Aðstoðarrekstrarstjóri  
á Max1, Bíldshöfða

  Umsóknarfrestur 
er til 20. febrúar n.k.

Nánari upplýsingar um störfin 
Vinnutími er frá 8:00-17:00 alla virka daga, 
helgarvinna skv. vaktaplani hverju sinni.

 
Nánari upplýsingar um störfin

Max1 leitast við að ráða til samstarfs fagfólk af báðum 
kynjum með gildismat sem samrýmist kjarnagildum 
og megin reglum fyrirtækisins. Fólk sem metur mikils 
orð og gjörðir eins og heilbrigði, ábyrgð, tillitsemi, 
umburðarlyndi, árangur, frumkvæði, þekkingarleit og 
samvirkni. 

Skelltu þér á netið www.max1.is og sæktu um.  
Nánari upplýsingar veitir mannauðs- og gæðasvið 
Max1 í síma 515 7088. 

    Umsóknarfrestur er til 20. febrúar 2012. 
                     Þú sækir um á netinu, www.max1.is. 
              Nú er tækifærið - við bíðum eftir þér.

Stutt lýsing á starfi
Umsjón og ábyrgð á daglegum rekstri starfsstöðvar  • 
(í fjarveru rekstrarstjóra)
Dagleg samskipti, umsjón og eftirlit með nýtingu • 
starfsmanna
Starfsmannamál• 
Sölumál • 

Hæfniskröfur
Framhaldsskólamenntun og/eða iðnmenntun sem • 
nýtist fyrir starfið
Reynsla og þekking af tæknilegum atriðum sem snýr • 
að bifreiðum
Góð tölvukunnátta (PC/Windows umhverfi)• 
Góð íslensku- og enskukunnátta• 
Gilt bílpróf, meirapróf kostur• 
Stundvís• 
Heiðarleg (ur) og áreiðanleg (ur)• 
Framúrskarandi þjónustulund og • 
samskiptahæfileikar 

Max1 Reykjavík: Bíldshöfða 5a, Bíldshöfða 8, Jafnasel 6, Knarrarvogi 2.  Max1 Hafnarfirði: Dalshraun 5. Max1 sími 515 7190 

bbat_max1_aðstoðarrekstrarstjóri_20120208_4x16.indd   1 9.2.2012   16:20:12

Velferðarráðuneytið

Raðauglýsingar - form

Breidd spalta 8.1 cm

Stærð merkis 100%

Þykkt ramma: 0.1764

Forstjóri Sjúkrahússins á Akureyri

Velferðarráðuneytið auglýsir aftur laust til um-
sóknar embætti forstjóra Sjúkrahússins á Akureyri 
(FSA). Um er að ræða setningu til 1. febrúar 2013 
vegna leyfis forstjóra. Velferðarráðherra setur í 
stöðuna frá 15. mars 2012.
 
Sjúkrahúsið á Akureyri starfar samkvæmt lögum 
um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 með síðari 
breyting um. Sjúkrahúsið á Akureyri er kennslu-
sjúkrahús og veitir sérfræðiþjónustu í helstu grein um 
læknisfræði og hjúkrunarfræði og almenna sjúkra-
húsþjónustu í sínu umdæmi. Þá annast sjúkra húsið 
starfsnám í heilbrigðisvísindagreinum og starf-
ar í nánum tengslum við háskóla á sviði fræðslu- 
mála heilbrigðisstétta og rannsókna í heilbrigðis-
vísindum. Sjúkrahúsið á Akureyri er annað stærsta 
sjúkrahús landsins og varasjúkrahús Landspítala. 
Að jafnaði eru um 630 manns starfandi á FSA í um 
480 ársstörfum. 

Forstjóri ber ábyrgð á að FSA starfi í samræmi 
við lög, stjórnvaldsfyrirmæli og erindisbréf sem 
ráðherra setur honum. Forstjóri ber ábyrgð á starf-
semi og þjónustu sjúkrahússins,  að rekstrarútgjöld 
og rekstrarafkoma sé í samræmi við fjárlög og að 
fjármunir séu nýttir  á árangursríkan hátt.

Forstjóri skal hafa háskólamenntun og reynslu af 
rekstri og stjórnun sem nýtist honum í starfi. Hann 
skal einnig hafa þekkingu og reynslu á sviði heil-
brigðisþjónustu. Gerð er krafa um hæfni í mannleg-
um samskiptum ásamt leiðtogahæfileikum.

Hæfni umsækjenda verður metin af nefnd sem 
skipuð er af velferðarráðherra skv. 2. mgr. 9. gr. 
laga nr. 40/2007 um heilbrigðisþjónustu. Um  
launakjör forstjóra fer samkvæmt ákvörðun 
kjararáðs, sbr. lög nr. 47/2006 um kjararáð. 

Ráðuneytið hvetur konur jafnt sem karla til að  
sækja um embættið.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sveinn  
Magnússon, skrifstofustjóri, sveinn.magnusson@
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 19. febrúar 
nk.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um setningu í embættið hefur verið tekin.

Þjónustustjóri fyrir 
atvinnutækjaverkstæði

hjá Brimborg Akureyri

 Finndu sköpunargáfu þinni farveg. Þú vilt læra meira og nýta 
hæfileika þína í hópi frábærra fagmanna. Komdu til okkar sem 
störfum saman undir fána Brimborgar. Virkjum sköpunargáfuna 
saman. Sendu okkur þína umsókn og tölum svo saman. 

Við erum hátæknifyrirtæki og bjóðum hágæða vörur frá 
þekktustu framleiðendum heims. Við bjóðum vörumerki eins 
og Ford, Volvo, Citroën, Mazda. Volvo vörubíla. Volvo vinnuvélar. 
Volvo Penta bátavélar. Volvo strætisvagna og Volvo rútur. Hiab 
bílkrana og Nokian hjólbarða. 

Við horfum öðruvísi á heiminn. Við trúum því að 
nýsköpunarþörfin gefi okkur, fjölskyldu okkar og viðskiptavinum 
forskot á lífið. Forskot sem gerir Brimborg að betri kaupstað, betri 
þjónustustað og betri vinnustað – öðrum þræði öruggum stað að 
vera á. Við trúum því að næmur skilningur á óskum og þörfum 
viðskiptavina okkar sé æðsta markmiðið. Lærðu með okkur.

Stutt lýsing á starfi 
Ber ábyrgð á daglegum rekstri síns verkstæðis. • 
Ber ábyrgð á ánægju viðskiptavina• 
Er í senn verk- og tæknistjóri.• 
Tryggir að starfsmenn starfi skv ISO stöðlum sinnar • 
deildar. 
Daglega umsjón og eftirlit með nýtingu starfsmanna. • 
Stjórnar skipulagi og verkflæði verkefna. • 
Umsjón og ábyrgð með samskiptum við birgja á • 
þjónustusviði.  
Ber ábyrgð á því að þekking og hæfni sé skv. • 
stöðlum Brimborgar og kröfum birgja á hverju sviði.

Megin hæfniskröfur 
Réttindi í bifvélavirkjun og/eða vélvirkjun og/eða • 
hafa vélstjóraréttindi.
Hafi stjórnunarhæfileika• 
Gilt bílpróf skilyrði, meirapróf æskilegt• 
Góða samskiptahæfileika.• 
Góða þjónustulund.• 
Heiðarlegur og áreiðanlegur.• 
Stundvís• 

Geta sýnt frumkvæði í starfi og unnið sjálfstætt.• 
Grunnþekking á tölvur (PC/Windows umhverfi.)• 
Hafa áhuga á bifreiðum - tækjum.• 
Góða íslensku- og enskukunnáttu.• 

Nánari upplýsingar 
Brimborg leitast við að ráða til samstarfs fagfólk 
af báðum kynjum með gildismat sem samrýmist 
kjarnagildum og megin reglum fyrirtækisins. Fólk 
sem metur mikils orð og gjörðir eins og heilbrigði, 
ábyrgð, tillitsemi, umburðarlyndi, árangur, frumkvæði, 
þekkingarleit og samvirkni. 

Skelltu þér á netið www.brimborg.is og sæktu um 
starfið. Nánari upplýsingar veitir Jón Á. Þorvaldsson 
framkvæmdarstjóri Brimborg Akureyri síma 515 7050. 

Umsóknarfrestur er til 25. febrúar 2012.
           Þú sækir um á netinu, www.brimborg.is. 
       Nú er tækifærið - við bíðum eftir þér.

  Umsóknarfrestur 
er til 25. febrúar n.k.

Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050     |   www.brimborg.is     |   brimborg@brimborg.is

bbak_atvinna_þjónustustóri_20120208_4x20.indd   1 9.2.2012   09:50:15

Kjötvinnslan Snæfell á Egilsstöðum óskar eftir 
að ráða metnaðarfullan og drífandi starfsmann/
kjötskurðarmann til starfa í 100% starf.

Hæfniskröfur:
	 •	 Metnaður	til	að	ná	árangri	í	starfi	

	 •	 Lipurð	í	mannlegum	samskiptum

	 •	 Frumkvæði	og	sjálfstæði	í	vinnubrögðum

	 •	 Stundvísi	og	snyrtimennska

	 •	 Reynsla	úr	kjötvinnslu	eða	kjötbúð	er	kostur

Menntun	í	kjötiðn	er	kostur
Frekari	upplýsingar	veitir	Aðalbjörn	í	síma	862-2043	
eftir	kl.	15.00	alla	virka	daga,	netfang:	
snaefellkjot@snaefellkjot.is
Umsóknarfrestur er til og með 2. mars 2012.
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RAFVIRKJAR OG 
RAFEINDAVIRKJAR

Securitas hf. er stærsta fyrirtæki landsins á öryggismarkaði 
með um 450 starfsmenn. Hjá Securitas starfar metnaðarfullt 
starfsfólk sem leggur áherslu á að veita frábæra þjónustu.  
Securitas rekur útibú og starfsstöðvar víða um land en 
höfuðstöðvarnar eru í Skeifunni 8 í Reykjavík.

Viltu vinna í hreinlegu umhverfi og hafa góða vinnuaðstöðu á líflegum 
vinnustað? Á tæknisviði Securitas starfar fjöldi tæknimanna við ýmis 
sérhæfð tæknistörf. Vegna aukinna verkefna óskum við eftir starfsfólki í 
eftirfarandi störf:

Um er að ræða 100% starfshlutfall, örugg framtíðarstörf sem henta jafnt 
körlum sem konum. Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu okkar 
www.securitas.is en þar er einnig að finna nánari upplýsingar um störfin. 
Nánari upplýsingar gefur Kristín Dögg Höskuldsdóttir, fulltrúi á 
starfsmannasviði,  kristind@securitas.is. Hreint sakavottorð er skilyrði. 
Umsóknarfrestur er til 20. febrúar.  

Menntunar- og hæfniskröfur:

Sveinspróf í rafvirkjun eða rafeindavirkjun

Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum

Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Almenn tölvukunnátta

RAFVIRKI/RAFEINDAVIRKI Á EINSTAKLINGSSVIÐI

Menntunar- og hæfniskröfur:

Sveinspróf í rafvirkjun eða rafeindavirkjun

Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum

Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Góð tölvu- og netkunnátta auk reynslu af öryggiskerfum

RAFVIRKI/RAFEINDAVIRKI Á FYRIRTÆKJASVIÐI

Securitas er 
fyrirmyndarfyrirtæki 

VR 2011

Skeifan 8 | 108 Reykjavík | 580 7000 | securitas.is
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Framleiðslustjóri merkinga 
-  Grafískur hönnuður / prentsmiður

Helstu verkefni:
• Móttaka merkja (logo) og annarra upplýsinga 
 frá viðskiptavinum.
• Grafísk hönnun, þ.e. meðhöndlun myndefnis og 
 gerð „prófarka“.
• Utanumhald um samþykktarferil áður en til merkingar kemur.
• Fagleg stjórnun merkingarstarfsemi þ.e. silkiprents, PAD  
 prents og ísaums.
• Merkingarvinna, vöruafgreiðsla og lagerumsjón.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sambærilegu starfi er mikill kostur.
• Menntun og reynsla á sviði grafískrar hönnunar og prentsmíði. 
• Reynsla og þekking í Illustrator og einhver í  Photoshop.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.
• Reykleysi er kostur.

Um fullt starf er að ræða.

Ef þú ert öflug manneskja, með áhuga á ofangreindu sviði, þá 
gæti hér verið um skemmtilegt starf að ræða.
Það reynir á vinnusemi og dugnað, hugmyndaauðgi því við 
þurfum oft að útfæra hugmyndir og koma með 
nýjar hugmyndir um merkingar og margat fleira.

Umsóknir sendist á gudjon@tanni.is fyrir 19. febrúar nk.
Sjá www.tanni.is

Félagsráðgjafi
Félags-og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir lausa 
til umsóknar stöðu félagsráðgjafa við stofnunina. 

Starfssvið:
Barnavernd og félagsþjónusta

Umsækjendur þurfa að hafa:

Umsóknir er tilgreini menntun, persónuupplýsingar, 

Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga, Sveinn Þór 

Umsóknarfrestur er til 23. febrúar 2012
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Hlutverk:

r

?

Bláa Lónið hefur margsinnis verið valið einn besti spa staður á heimsvísu sem byggir á einstakri upplifun gesta 
þar sem frammistaða starfsmanna skiptir höfuðmáli. Staðurinn er einstakur að því leiti að við tökumst á við fullt af 
óvæntum uppákomum á degi hverjum og búum yfir mikilli lífsgleði og orku. Við leitum því að metnaðarfullum 
og úrræðagóðum mannauðsstjóra sem laðar fram það besta í hverjum og einum starfsmanni.  

Bláa Lónið er tóbakslaus vinnustaður og þar starfa 160–220 starfsmenn.
Frekari upplýsingar veitir 

 og eru umsækjendur beðnir um að sækja um starfið 
á heimasíðu Bláa Lónsins: 

:

Hvað segir Símafólkið?  
Skoðaðu viðtöl með því 
að skanna kóðann.

Skannaðu hérna

til að sækja

B
arcode Scanner
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Óskar Eiríksson, 
hugbúnaðarsérfræðingur

Umsóknarfrestur er til 19. febrúar 2012

Tæknisvið Símans leitar 
að öflugum sérfræðingi

Við höfum gildi Símans að leiðarljósi í störfum okkar og erum 
skapandi, áreiðanleg og lipur.

Starfið felst í rekstri á UNIX kerfum Símans. Unnið er með fjölmörgum 
deildum innan Símans sem sinna meðal annars hugbúnaðarþróun og 
framsetningu fyrir notendur. Leitað er að aðila með reynslu af rekstri 
svipaðra kerfa.

Starfskröfur:
• Háskólapróf í tölvunarfræði, verkfræði eða 
   sambærileg menntun.
• Mjög góð þekking á UNIX og Linux ásamt 
   reynslu af rekstri upplýsingatæknikerfa.
• Góð þekking á Internetstöðlum og þjónustum.
• Frumkvæði ásamt öguðum og sjálfstæðum 
   vinnubrögðum.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.

 Æskilegur grunnur:
• Þekking og reynsla af HP-UX, AIX, Solaris,  
   Red Hat og Debian.
• Þekking af Open Source hugbúnaði, svo sem 
   Bind, Apache vefþjónum og Tomcat.
• Reynsla af hýsingu netþjóna í vélasölum.
• Þekking á ITIL og nýlegum stöðlum er kostur.

Fyrirspurnir berist til Rögnu Margrétar Norðdahl (ragnam@skipti.is). 
Aðeins er tekið á móti umsóknum í gegnum www.siminn.is.
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Snyrtilegur matráður

Við bjóðum upp á létt og skemmtilegt 
starfsumhverfi. Vinnutími er áætlaður 
milli 10.00-14.00 alla virka daga. 

Umsækjandi þarf að geta hafið  
störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar:

Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 15. febrúar nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is.Vaxandi alþjóðafyrirtæki auglýsir eftir starfskrafti í 50% starf í eldhús og þrif.

Starfssvið: Hæfniskröfur:

Nánast öll framleiðsla er seld á erlenda markaði í gengum umboðsaðila eða 
dótturfyrirtæki erlendis. Starfsmenn á Íslandi eru 21 talsins, auk 10 sem starfa  
hjá dótturfyrirtækjum VAKA í Chile og Noregi. www.vaki.is.

Tollstjóri óskar eftir að ráða deildarstjóra rannsóknardeildar tollasviðs.

Hjá Tollstjóra starfar hópur hæfileikaríks starfsfólks sem hefur það að markmiði að veita góða og 

skilvirka þjónustu og standa vörð um hagsmuni almennings og atvinnulífs. Lögð er áhersla á símenn-

tun starfsmanna, heilsueflingu og góðan aðbúnað.

 Embættispróf í lögfræði eða sambærileg menntun.

 Tölvufærni sem nýtist í starfi.

 Gott vald á íslensku, bæði á töluðu og rituðu máli, auk þess að hafa góða kunnáttu í ensku og einu 

Norðurlandamáli.

 Hæfni til frumkvæðis, sjálfstæðra vinnubragða, samstarfs og samskipta.

 Traust vinnubrögð.

 Leiðtoga- og stjórnunarhæfni þ.m.t. færni í mannlegum samskiptum og skipulagsfærni.

 Kurteisi, þjónustulipurð, nákvæmni, samviskusemi.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 
Athygli er vakin á að umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

DEILDARSTJÓRI
RANNSÓKNARDEILDAR

Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

Deildarstjóri rannsóknardeildar hefur umsjón með 
verkefnum rannsóknardeildar og sinnir jafnframt 
ýmsum lögfræðilegum úrlausnarefnum.  Hann á sæti í 
yfirstjórn tollasviðs .  

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra 
starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að 
öðru leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna 
ríkisins nr. 70/1996.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Karen Bragadóttir, 
forstöðumaður tollasviðs í síma 560-0300.  Æskilegt er 
að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til 26. febrúar nk. Umsókn merkt 
„deildarstjóri rannsóknardeildar“ ásamt ferilskrá skilist 
til mannauðssviðs embættisins að Tryggvagötu 19, 101 
Reykjavík eða í gegnum tölvupóst: starf@tollur.is

 Stjórnun og stefnumótun.

 Ábyrgð á rannsóknum tollalagabrota á landsvísu og annarri meðferð mála á þessu sviði.

 Aðstoð og samstarf við lögreglu, ákæruvald, erlend tollyfirvöld og fleiri vegna rannsókna og meðferð 

mála í tengslum við tollalagabrot.

 Kennsla við Tollskóla ríkisins.

Óskum eftir að ráða öflugan liðsmann í saumavéladeild 
okkar. Starfið felst einkum í kennslu á saumavélum 
sem fyrirtækið selur, en jafnframt í afgreiðslu í 
saumavéladeild.   Vinnutími er frá 13–18 virka daga og 
einhverja laugardaga yfir vetrartímann.

Nánari upplýsingar veitir Selma Gísladóttir, 
deildarstjóri saumavéladeildar, í netfanginu sg@pfaff.is 
eða í síma 414-0437.

Umsóknarfrestur er til 29. febrúar n.k. 
og skal senda umsókn á netfangið 
sg@pfaff.is.

Er þetta starf 
      sniðið
 fyrir þig?

Sölu- og
markaðsstjóri
Icewear óskar eftir að ráða sölu- og markaðsstjóra 
í nýrri deild sem leggur áherslu á sölu til fyrirtækja 
og stofnana. 

Í starfinu felst:
 • Skipulagning og samræming sölu- og 
  markaðsstarfs.  
 • Samskipti við fjölmiðla.
 • Sala og tilboðsgerð til fyrirtækja og stofnana.

Hæfiniskröfur:
 • Reynsla af sölu og markaðsstarfi.
 • Sjálfstæð vinnubrögð og hæfni til að taka ábyrgð.
 • Reynsla af sambærilegu starfi.
 • Áreiðanleiki og hæfni til að vinna undir álagi.
 • Skipulagshæfileikar og nákvæmni.
 • Gott vald á ensku.
 • Góð tölvufærni, t.d. í Microsoft Office 
  forritum og Navison.
 • Lipurð og umburðarlyndi í samskiptum.

Um er að ræða spennandi og krefjandi starf í ört 
vaxandi fyrirtæki. 
Áhugasamir sendi umsóknir á agust@icewear.is fyrir 
19. febrúar. Umsóknum er ekki svarað í síma. 

Um Icewear:
Icewear var stofnað 1972. Fyrirtækið selur og þróar 
útivistarlínu sem er seld í verslunum í Evrópu og 
Norður Ameríku undir vörumerkjunum Icewear og 
Norwear.

Drífa ehf, Suðurhrauni 12 C, 210 Garðabæ 



CCP is comprised of intrepid pioneers willing to push their talents to the limits to create award 

winning virtual worlds and online games. It is a team that possesses the drive and ability to 

break through the boundaries of conventional wisdom and hold fast in frontiers that others 

fear to tread. As a result, we have built a team comprised of 20 nationalities, speaking 30 

languages and from every walk of life all sharing the same trait, the capacity to successfully 

accomplish what many have told them was “impossible” to do.

All positions demand good organizational capabilities, excellent people skills, proficiency in 

reading and writing English, and the ability to thrive in a dynamic environment.

Apply today at www.ccpgames.com/jobs

Virtual Worlds System Administrator

People Manager/Engineering-Core        

People Manager/Engineering-Software               

People Manager/Engineering-Web        

              

Data Warehouse Developer       

Data Analyst      

Database Administrator

Senior Graphic Designer
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NORDIC INVESTMENT BANK (NIB) is an international fi nancial institution owned by the Nordic 
and Baltic countries. The Bank provides long-term loans on market terms to private and 
public projects that strengthen competitiveness and enhance the environment. NIB has 
the highest possible credit rating and acquires the funds for its lending by borrowing on 
the international capital markets. The Bank has some 180 employees and total assets 
amounting to EUR 22.9 billion. 
NIB’s headquarters are located in Helsinki, Finland. The main working language of the 
Bank is English. NIB offers job opportunities in an international banking environment and 
a competitive remuneration package. 

SENIOR PORTFOLIO MANAGER
The Treasury Department is responsible for NIB’s funding, asset and liability management and 
portfolio management. We are seeking an experienced Senior Portfolio Manager for the Own 
Capital Management Unit. The unit is responsible for managing the paid-in capital and reserves 
of NIB. The reserves are invested in a EUR 2.5 billion highly rated fi xed income portfolio 
with a long-term investment view. Further to managing the investment portfolio, the unit 
manages a smaller fi xed income trading book and utilizes an external management program 
to enhance returns. The new Senior Portfolio Manager will report to the Head of Own Capital 
Management.

Main responsibilities

bute to formulating the long-term investment strategy and portfolio guidelines, 
using market information, analysis and research. 

Required qualifi cations 

 instruments and the standard information systems.
 xed income portfolio management and/or trading.

Nordic languages would be an asset.

Personal characteristics

ability to make quick decisions in stressful situations, as well as good analytical 
 expertise.

 negotiations.

For more information about the position, please contact Jón Thorsteinsson, +358 50 597 9593, 
jon.thorsteinsson@nib.int. To apply for the position, please visit NIB’s website, www.nib.int 
(Job opportunities). The deadline for applications is 29 February 2012.

Nordic Investment Bank
www.nib.int

Óskum eftir 
framreiðslunemum frekari upplýsingar gefur 
Jón Tryggvi Jónsson í síma 695 9588 eða  
jon@laekjarbrekka.is

Starf aðstoðarleikskólastjóra 
við leikskólann Laut í Grindavík 
Aðstoðarleikskólastjóri óskast til starfa við leikskólann Laut í 
Grindavík.
Leikskólinn Laut er í nýlegu húsnæði og er fjögurra deilda skóli 
með rúmlega 100 börn á aldrinum 18 mánaða til 6 ára.
Laut er grænfánaskóli og starfar eftir Uppbyggingarstefnunni. 
Grunngildi leikskólans eru gleði, hlýja, virðing. 
 
Starfsvið:
• Aðstoðarleikskólastjóri. er aðstoðarmaður leikskólastjóra og  
 ber ásamt honum ábyrgð á rekstri og faglegu starfi leikskólans.
• Er staðgengill í fjarveru leikskólastjóra og starfar þá samkvæmt  
 starfslýsingu hans.
• Vinnur ásamt leikskólastjóra að daglegri stjórnun leikskólans  
 og skipulagningu uppeldisstarfsins.
• Sinnir þeim verkefnum sem varðar stjórnun leikskólans sem  
 yfirmaður felur honum hverju sinni.

Menntun, reynsla og hæfni:
• Leikskólakennaramenntun.
• Framhaldsmenntun æskileg.
• Stjórnunarreynsla í leikskóla æskileg,
• Færni í samskiptun.
• Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður.
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
• Góð tölvukunnátta.
• Góð íslenskukunnátta.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags stjórnenda leikskóla 
og Sambands íslenskra sveitarfélaga og þarf umsækjandi að geta 
hafið störf sem fyrst.
 
Umsóknarfrestur er til og með 20. febrúar nk.
 
Umsókn skal fylgja ferilskrá með upplýsingum um menntun og 
starfsferil. 
 
Umsóknum skal skila á bæjarskrifstofu Grindavíkurbæjar, Víkur-
braut 62, 240 Grindavík, merkt „Aðstoðarleikskólastjóri”, eða á 
netfangið grindavik@grindavik.is.
 
Allar nánari upplýsingar gefur Albína Unndórsdóttir leikskólastjóri 
í síma 426 8396, 660 7317 eða á netfanginu albin@grindavik.is.
Heimasíða leikskólans Lautar er http://leikdal.simnet.is/

Sinnum hjúkrun

Sími 770 2221 – 546 7000
www.sinnum.is

Sinnum leitar nú að hjúkrunar-
fræðingi í fullt starf deildarstjóra 
heimaþjónustu. 

Ef þú hefur reynslu af hjúkrun, ánægju af stjórnun og 
unun af mannlegum sam skiptum þá gæti þetta verið 
spennandi tækifæri fyrir þig!

STARFSSVIÐ: 
 Hjúkrun í heimaþjónustu Sinnum
 Stjórnun, m.a. sem yfirmaður 

 þjónustustjóra Sinnum
 Fagleg ábyrgð, m.a. með leiðsögn og þjálfun

 almennra starfsmanna
 Ábyrgð á ferlum og gæðastjórnun heimaþjónustu
 Kynning á hlutverki Sinnum heimaþjónustu og

 samskipti við kaupendur þjónustunnar

HÆFNISKRÖFUR:
 Íslenskt hjúkrunarleyfi
 Faglegur metnaður
 Góð samskiptahæfni 
 Sjálfstæði í vinnubrögðum
 Agi og skipulag
 Jákvæðni, lipurð og drifkraftur

Umsóknarfrestur er til  og með 29. febrúar nk. og skal 
umsóknum skilað rafrænt í umsóknarformi á vefnum
okkar, www.sinnum.is

Sinnum er ört vaxandi fyrirtæki á velferðarsviði sem 

heimahjúkrun og hvíldardvöl ásamt daglegum rekstri 
á sjúkrahóteli LSH.
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Sérhæf Tannlæknastofa
Óskar eftir að ráða hæfileikaríka og jákvæða manneskju í 
starf frá klukkan 11 – 18 mánudaga-fimmtudaga og 11-17 á 
föstudögum. Um er að ræða fjölbreytt og skemmtilegt starf á 
líflegum vinnustað. Starfið felur í sér aðallega vinnu við sótt-
hreinsun, ennfremur þarf umsækjandi að hafa til að bera skipu-
lagshæfileika, frumkvæði, þjónustuvilja og hæfni í mannlegum 
samskiptum. 
Reykleysi er skilyrði. Umsækjandi þarf að geta byrjað sem fyrst.

Umsóknir sendist á birna@tannlaekningar.is

Kötlusetur forstöðumaður.
Laus til umsóknar er staða forstöðumanns Kötluseturs í Vík í 
Mýrdal. 
Kötlusetur er hvoru tveggja í senn Rannsókna- og fræðasetur 
og menningarmiðstöð. 
Höfuðáherslan í starfsemi Kötluseturs fyrst um sinn er á upp-
byggingu ferðaþjónustunnar og menningartengdrar starfsemi.  
Einnig er Kötlusetur tengiliður Mýrdælinga við samstarfsverk-
efnið Kötlu-Jarðvang á sviði jarðfræðitengdrar ferðamennsku.
Góð menntun sem nýtist í starfi, frumkvæði, metnaður og 
þekking á starfsemi ferðþjónustu og menningarstarfsemi er 
skilyrði fyrir ráðningu í starfið.
Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf í byrjun apríl.
Umsóknarfrestur er til 28. febrúar 2012. Fyrirspurnir og 
umsóknir berist til Ásgeirs Magnússonar stjórnarformanns í 
síma 8983340 eða á netfangið sveitarstjori@vik.is.

Kerfisstjóri
 

Viltu vinna við spennandi  verkefni  
á skemmtilegum vinnustað?

Stórt fyrirtæki leitar að ábyrgðarfullum einstak-
lingi með alhliða reynslu og þekkingu á rekstri 
tölvukerfa t.d. Microsoft, Cisco, Linux ofl.

Ef þú ert með góða enskukunnáttu, 
framúrskarandi mannleg samskipti og ert fær 
um að vinna sjálfstætt og í hóp, sendu þá 
ferilskrá og aðrar upplýsingar um þig á 
bjartaframtid@gmail.com fyrir 18. febrúar n.k.

Öllum umsóknum verður svarað og fullum 
trúnaði heitið.
 
 

Vélaland: Dalshrauni 5, Jafnaseli 6 og Vagnhöfða 21, sími 515 7000

Vélaland Hafnarfirði
óskar eftir dugmiklu starfsfólki

í hóp frábærra fagmanna
Bifvélavirki - starf 1
Greina bilanir og gera við fólksbifreiðar og önnur tæki 
sem koma inn til þjónustu hvort sem er á verkstæði 
eða á vettvangi.  

Hæfniskröfur
Lágmarksréttindi í bifvélavirkjun og/eða meistari• 
Geta sýnt frumkvæði í starfi og unnið sjálfstætt• 
Grunnþekking á tölvur (PC/Windows umhverfi)• 
Gilt bílpróf, meirapróf kostur• 
Góðir samskiptahæfileikar• 
Góð þjónustulund• 
Heiðarlegur og áreiðanlegur• 
Stundvís• 
Góð íslensku- og enskukunnátta • 

Vinnutími er frá 8:00-17:00 alla virka daga.

Nemi í bifvélavirkjun - starf 2
Greina bilanir og gera við fólksbifreiðar og önnur tæki 
sem koma inn til þjónustu hvort sem er á verkstæði eða 
á vettvangi.

Hæfniskröfur 
Nemi langt kominn í námi• 
Grunnþekking á tölvur (PC/Windows umhverfi)• 
Gilt bílpróf, meirapróf kostur• 
Góðir samskiptahæfileikar• 
Góð þjónustulund• 
Heiðarlegur og áreiðanlegur• 
Stundvís• 
Góð íslensku- og enskukunnátta • 

Vinnutími er frá 8:00-17:00 alla virka daga.

  Umsóknarfrestur 
er til 20. febrúar n.k.

Ráðgjafi vara-, aukahluta og þjónustu  
- starf 3
Ráðgjöf til innri og ytri viðskiptavina varðandi kaupa á 
vara- aukahlutum og þjónustu. Móttaka viðskiptavina í 
móttöku, síma og á vef skv. gæðastjórnunarkerfi  
Max1/Vélalands.

Hæfniskröfur
Framhaldsskólapróf/Iðnmenntun sem nýtist fyrir starfið• 

Reynsla og þekking af tæknilegum atriðum sem snýr að • 
bifreiðum

Fagleg framkoma• 

Almenn tölvuþekking• 

Góðir samskiptahæfileikar• 

Góð þjónustulund• 

Heiðarlegur og áreiðanlegur• 

Stundvís• 

Góð íslensku- og enskukunnátta•  

Vinnutími er frá 8:00-17:00 alla virka daga.

 
Nánari upplýsingar um störfin

Vélaland leitast við að ráða til samstarfs fagfólk af 
báðum kynjum með gildismat sem samrýmist 
kjarnagildum og megin reglum fyrirtækisins. Fólk sem 
metur mikils orð og gjörðir eins og heilbrigði, ábyrgð, 
tillitsemi, umburðarlyndi, árangur, frumkvæði, 
þekkingarleit og samvirkni. 

Skelltu þér á netið www.max1.is og sæktu um.  
Nánari upplýsingar veitir mannauðs- og gæðasvið 
Max1/Vélalands í síma 515 7088. 

    Umsóknarfrestur er til 20. febrúar 2012. 
              Þú sækir um á netinu, www.max1.is. 
        Nú er tækifærið - við bíðum eftir þér.

bbat_3störf_vélaland_20120208_4x25.indd   1 10.2.2012   16:02:41

Hæfniskröfur: 

•	Háskólapróf	sem	nýtist	í	starfi

•	Mjög	góð	enskukunnátta

•	Hæfni	til	að	miðla	flóknu	efni	á	skýran	og	einfaldan	hátt

•	Mikil	samskiptahæfni

•	Mjög	góð	tölvukunnátta

•	Reynsla	af	MS	SharePoint	Server,	vefsíðugerð	(HTML)	
og	CCMS	kerfum	æskileg

Starfssvið:

•	Ritun	notendahandbóka	og	hjálpartexta	
fyrir	tæki	og	hugbúnað	í	náinni	samvinnu	
við	hönnuði

•	Önnur	textagerð	og	skjalaumsjón	í	vöru-	
og	iðnaðarsetrum

Tæknihöfundur

Umsóknarfrestur	er	til	og	með	20.	febrúar	nk.	Einungis	er	tekið	við	umsóknum	á	heimasíðu	Marel,		
www.marel.com/jobs.

Nánari	upplýsingar	um	starfið	veitir	Lára	Hallgrímsdóttir,	sviðsstjóri	Útgáfusviðs,	lara.hallgrimsdottir@marel.com,		
í	síma	563	8000.
	

www.marel.com

Marel	er	alþjóðlegt	hátæknifyrirtæki	
í	fararbroddi	í	þróun	og	framleiðslu	
tækja,	hugbúnaðar	og	lausna	fyrir	
matvælaiðnað.	Hjá	fyrirtækinu	starfa	
um	3900	manns	í	fimm	heimsálfum,	
þar	af	um	460	á	Íslandi.

Við	bjóðum	upp	á	góða	vinnuaðstöðu,	
skilvirka	starfsþjálfun,	sveigjanlegan	
vinnutíma,	mötuneyti,	barnaherbergi,	
framúrskarandi	íþróttaaðstöðu	og	gott	
félagslíf.

Marel	leitar	að	hæfileikaríkum	einstaklingi	með	tæknilegt	innsæi	og	áhuga	á	tæknilegurm	málefnum,	í	áhugavert	
og	krefjandi	starf	á	Útgáfusviði	þar	sem	rík	áhersla	er	á	frumkvæði	starfsmanna.
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Helstu verkefni og ábyrgð
» Þjálfun í geðlækningum með þátttöku í klínísku starfi
» Þátttaka í kennslu- og fræðsluprógrammi
» Þátttaka í reglubundinni handleiðslu og þjálfun í samtalsmeðferð, m.a. í

hugrænni atferlismeðferð, psychodynamiskri meðferð og áhugahvetjandi
samtölum, eru hluti af sérnámi í geðlæknisfræði

Þátttaka í rannsóknum og í hópmeðferð stendur áhugasömum umsækjendum
til boða. Unnið hefur verið ötullega að því að byggja upp prógrammið í
samvinnu við námslækna á síðustu árum.

Hæfnikröfur
» Almennt lækningaleyfi
» Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum
» Vilji til þátttöku í áframhaldandi þróun sérnámsins

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 28. febrúar 2012. Sótt er um rafrænt á

heimasíðu Landspítala þar sem fram koma nánari upplýsingar.
» Upplýsingar veita Engilbert Sigurðsson, yfirlæknir, engilbs@landspitali.is

og Nanna Briem, sérfræðilæknir, nannabri@landspitali.is, sími 543 1000.
» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Engilberti

Sigurðssyni, yfirlækni, LSH 34D geðsviði við Hringbraut.
» Með umsókn skal leggja fram ferilskrá ásamt gögnum um rannsóknir

og ritsmíðar. Jafnframt skal leggja fram afrit af prófskírteinum og
lækningaleyfi. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun
um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum.

Læknar í starfsnámi á geðsviði
Laus eru til umsóknar störf lækna í starfsnámi á geðsviði. Starfshlutfall
er 80-100% og veitast störfin frá tímabilinu 1. júní til 15. október 2012, í 
6-12 mánuði. Störf til 6 mánaða geta nýst sem hluti af sérnámi í öðrum
sérgreinum en geðlæknisfræði svo sem heimilis-, endurhæfingar- og
öldrunarlækningum. Einnig er þetta gott tækifæri fyrir heimilislækna sem
vilja auka þekkingu sína á greiningu og meðferð geðsjúkdóma.

Sótt er um starf rafrænt á heimasíðu Landspítala, www.landspitali.is, undir „laus störf“. Ef ekki eru
tök á að sækja um rafrænt má nálgast umsóknareyðublöð hjá LSH mannauðssviði, Eiríksgötu 5.
Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar í störf á Landspítala. Öllum umsóknum verður
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Landspítali er reyklaus vinnustaður

Tölvunarfræðingur – forritari
Námsgagnastofnun óskar eftir að ráða tölvunar-
fræðing, eða einstakling með sambærilega mennt-
un, í hálft starf nú þegar. Viðkomandi þarf að hafa 
haldgóða kunnáttu í vefsmíði og forritun. Reynsla af 
forritun flókinna verkefna er nauðsynleg. Reynsla af 
kennslu í grunnskólum, námsefnisgerð eða skóla-
starfi almennt er æskileg.

Um er að ræða starf við gerð og útgáfu stafræns 
námsefnis á vef Námsgagnastofnunar í samstarfi og 
samráði við ritstjóra stofnunarinnar. 

Námsgagnastofnun er leiðandi á sviði námsefnis-
útgáfu á Íslandi og leggur metnað sinn í að gefa 
út fjölbreytt og vandað námsefni fyrir grunnskóla. 
Útgáfa námsefnis á stafrænu formi er vaxandi þáttur 
í starfsemi stofnunarinnar. 

Boðið er upp á góða vinnuaðstöðu á reyklausum 
vinnustað. Laun eru samkvæmt kjarasamningum 
BHM og stofnanasamningi.

Allar nánari upplýsingar um starfið veita Ingibjörg 
Ásgeirsdóttir forstjóri og Tryggvi Jakobsson útgáfu-
stjóri í síma 535 0400 eða í tölvupósti ingibjorg@
nams.is og tryggvi@nams.is 

Umsóknum ásamt öllum nauðsynlegum upplýsing-
um skal koma til Námsgagnastofnunar, Víkurhvarfi 
3, 203 Kópavogi, í síðasta lagi 27. febrúar. Með allar 
upplýsingar verður farið sem trúnaðarmál og öllum 
umsóknum verður svarað.

Heildverslun á sviði kælitækni, 
verslunartækja og pípulagna óskar 

eftir tveimur starfsmönnum til 
sölustarfa ásamt öðrum verkefnum.

Viðkomandi þurfa að hafa reynslu í sölumennsku auk 
almennrar tækniþekkingar. 
Umsóknir skulu sendar á vorukaup@vorukaup.is  og 
verður farið með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Laxframleiðslustöð okkar í Hammerfest hefur eftirtalda stöðu lausa til umsóknar:

Yfirmaður tæknisviðs
Starfsábyrgð:
• Stjórnun og þróun tækniliðs
• Uppbygging fyrirbyggjandi viðhalds
• Þáttaka í þróun og fjárfestingu í verksmiðjunni
• Þáttaka í deildarstjórnun

Mainstream óskar eftir að ráða manneskju með:

• Verkfræðiréttindi 
• Góða stjórnunarhæfileika
• Góð innsýn, sveigjanleika og hæfni til að vinna kerfisbundið, nákvæmni, sjálfstæði og samstarfshæfileka
• Góða heilsu og góða kimnigáfu

Frekari upplýsingar á Ensku eru að finna hjá yfirmanni pökunarstöðvar okkar, Knut Larsen, í síma +47 23 68 56 10, 
farsíma +47 97 53 02 50, eða hjá framleiðslustjóra í Finnmörk Dagfinn Eliassen,  mobile +47 41 22 22 93.

Umsóknir má senda í tölvupósti til: knut.larsen@mainstream.no ekki seinna en 20. febrúar 2012.

Mainstream Norway A/S er fiskeldisfyrirtæki í norður Noregi, með starfsemi í Nordland of Finnmörk.
Árið 2010 var velta Mainstream Norway A/S 1.4 milljarð NOK. Fyrirtækið hefur um 350 starfsmenn.
Mainstream Norway er 100% í eigu Cermaq ASA. The Cermaq Group, sem er alþjóðlegt fyrirtæki, er 
annar stærsti framleiðandi heims af fiskafóðri (Ewos), og lax og sílung (Mainstream). Cermaq ASA 
er skráð á hlutabréfamarkaði í Oslo.

Laxframleiðslustöð okkar í Hammerfest hefur eftirtalda stöðu lausa til umsóknar:

Tæknimaður / Tæknimaður við sjálfvirkan búnað
Starfslýsing:
• Þróa og byggja upp sjálfvirkan búnað
• Fyrirbyggjandi viðhald
• Framleiðsluþjónusta, viðhald, ísetning búnaðs, uppsetningavinna, troubleshooting og viðgerð tækja, kerfa og framleiðslubúnaðs
• Góð kunátta á velknúnum verkfærum
• Taka þátt í tæknideild

Mainstream óskar eftir að ráða manneskju með:
• Réttindi á sjálfvir tæki eða iðnaðarvélar
• Góð innsýn, sveigjanleika og hæfni til að vinna kerfisbundið, nákvæmni, sjálfstæði og samstarfshæfileka
• Góða heilsu og góða kimnigáfu

Frekari upplýsingar á Ensku eru að finna hjá yfirmanni pökunarstöðvar okkar, Knut Larsen, í síma +47 23 68 56 10, 
farsíma +47 97 53 02 50, eða hjá framleiðslustjóra í Finnmörk Dagfinn Eliassen,  mobile +47 41 22 22 93.

Umsóknir má senda í tölvupósti til: knut.larsen@mainstream.no ekki seinna en 20. febrúar 2012.

Mainstream Norway A/S er fiskeldisfyrirtæki í norður Noregi, með starfsemi í Nordland of Finnmörk.
Árið 2010 var velta Mainstream Norway A/S 1.4 milljarð NOK. Fyrirtækið hefur um 350 starfsmenn.
Mainstream Norway er 100% í eigu Cermaq ASA. The Cermaq Group, sem er alþjóðlegt fyrirtæki, er 
annar stærsti framleiðandi heims af fiskafóðri (Ewos), og lax og sílung (Mainstream). Cermaq ASA 
er skráð á hlutabréfamarkaði í Oslo.

Íþrótta og tómstundaráðgjafi

Velferðarsvið

Vakin er athygli á stefnu Reykjavikurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það  
margbreytilega samfélag sem borgin er.

Vesturgarður, Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, auglýsir lausa stöðu íþrótta- og tómstundaráðgjafa. 
Íþrótta og tómstundaráðgjafi vinnur að  uppbyggingu félagsauðs, eflingu frístundastarfs og valdeflingu í þverfaglegu samstarfi.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.

Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. 
Umsóknarfrestur er til 24. febrúar 2012.

Nánari upplýsingar veitir Sigþrúður E. Arnardóttir í síma 411-1700, netfang sigthrudur.erla.arnardottir@reykjavik.is

Helstu verkefni eru:
• Hafa yfirsýn yfir félags- og frístundastarf í hverfinu og stuðla að  
 eflingu þess
• Þátttaka í stefnumörkun um félags- og frístundamál hverfisins 
• Tekur þátt í framkvæmd forvarnarstefnu Reykjavíkurborgar 
• Starfar með hverfisráði að eflingu félagsauðs í hverfinu
• Samstarf við notendaráð um félagasstarf á félagsmiðstöðinni
• Leiðir samstarf á milli stofnanna, félagasamtaka og einstaklinga í  
 hverfinu um þau verkefni sem fyrir liggja
• Ber ábyrgð á miðlun upplýsinga, s.s. á heimasíðu hverfisins

Menntunar og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af samfélagsvinnu, frístunda- og félagsstarfi  
 og valdeflingu
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum, jákvætt   
 viðmót og samstarfshæfni.
• Þekking og reynsla af margmiðlun æskileg
• Þekking og reynsla af því að stýra verkefnum



LAUGARDAGUR  11. febrúar 2012 11

Vörubílstjóri / Kranamaður
Óskum eftir að ráða vanan bílstjóra,

á vörubíl með krana, til starfa  sem fyrst.

Umsóknum skal skila á skrifstofu Eyktar.
Nánari upplýsingar veitir Heiddís Búadóttir

Skúlagötu 63, 105 Reykjavík.

JOB REFERENCE: 02/12

Start date: 
Summer 2012

Deadline for application: 
26 February 2012 
Interviews: March 2012 

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

Role description:
The Legal & Executive Affairs Depart -
ment seeks to recruit a legal officer.
That department is responsible for pro-
viding legal advice to the other depart-
ments of the Authority on all aspects of
EEA law including the law of the inter-
nal market, competition and state aid
law and the implementation and appli-
cation by the EFTA States of their obli-
gations under the EEA Agreement. All
formal decisions taken by the Authority
are examined by this Department prior
to adoption. The Department conducts
litigation on behalf of the Authority and
its Legal Officers regularly represent the
Authority in court proceedings, notably
before the EFTA Court and the Court of
Justice of the European Communities.

Essential Skills:
l Postgraduate degree in European

law. 
l Extensive relevant working experi-

ence in the private or public sector. 

l Very good knowledge of EEA/EU law. 
l Good knowledge of the Icelandic

legal system, and ability to read
Icelandic.

l Excellent command of written and
spoken English (the working lan-
guage of the Authority). 

l Computer literacy is essential, as well
as adaptability and ability to work both
independently and in a team in an
international environment.

Desirable:
l Experience of conducting litigation in

national or international courts.
l Knowledge of and familiarity with the

functioning of the EEA Agreement,
and the EFTA States.

l Professional experience involving the
institutions of the EU or the EEA.

Performance Indicators:
The performance indicators for this posi-
tion include subject matter knowledge,
analytical skills and problem solving,

quality and result orientation, compliance
with internal rules, processes and
instructions, autonomy, motivation to
work and initiative, and personal effi-
ciency and coping with stress. 

Conditions:
The position is placed at grade A4 of the
salary scale, starting at € 83.386,68 per
year. Appointments are normally made
at Step 1 of a grade. A higher step can
be considered on the basis of the
candida te's qualifications and experi-
ence. De pen ding on, inter alia, the can-
didate’s family status, allowances and
benefits may apply. Favorable tax con-
ditions apply. 

Overview of conditions at: 
http://www.eftasurv.int/about-the-
authority/vacancies/recruitment-
policy.

While its staff members shall normally
be nationals of one of the three EFTA
States party to the EEA Agreement, the

Authority will also consider other appli-
cations, primarily those of nationals of
the other States that are party to the
EEA Agreement.

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

Questions regarding the post may be
posed to Mr Xavier Lewis, Director, 
on +32 (0)2 286 18 30.

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

EFTA Surveillance Authority webpage:
www.eftasurv.int

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

Legal Officer

JOB REFERENCE: 03/12

Start date: 
Summer 2012- Winter 2012/13.

Deadline for application: 
12 March 2012
Interviews will be held at different
times during the year, starting in
spring 2012.

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

Role description:
The Authority is seeking several experts
in the field of EEA competition and state
aid law, to be recruited over the next 12
months. The application list will service
as a roster of qualified candidates. 
The successful candidates will be
assigned responsibility for assessing
state aid and competition cases.  Tasks
include examination of complaints and
notifications, drafting of decisions, and
economic or legal opinions on the
effects of state aid and/or anti-compet-
itive market behaviour. Experienced
candidates may be considered  for a
position as Senior officer.

Essential Skills:
l University  degree in law, economics,

or equivalent
l Knowledge of the legal framework of

the European Union and the
European Economic Area

l Expert knowledge in EEA/EU state aid
and/or competition law

l Minimum 3-5 years relevant profes-
sional experience within private
and/or public sector

l Excellent command of English (oral
and written) 

l Computer literacy
l Ability to work both independently

and in a team in an international
environment

Desirable:
l Knowledge about the legal system,

institutions and government of the
EEA EFTA States

l Good understanding of Norwegian,
Ice  landic, or German (EFTA lan-
guages)

Performance Indicators:
The performance indicators for these
positions include subject matter knowl-
edge, analytical skills and problem
solving, quality and result orientation,
compliance with internal rules, process-
es and instructions, autonomy, motiva-

tion to work and initiative and personal
efficiency. 

Conditions:
The officer position is placed at grade
A4 of the salary scale, starting at €
83.386,68 per year.  Appointments are
normally made at Step 1 of a grade. A
higher step can be considered on the
basis of the candidate's qualifications
and experience.  Depending on, inter
alia, the candidate’s family status,
allowances and benefits may apply.
Favorable tax conditions apply. Senior
officer position is placed at grade A5.

Overview of conditions at:
http://www.eftasurv.int/about-
theauthority/vacancies/recruit-
ment-policy.

While the Authority endeavors to recruit
nationals of one of the three EFTA States
party to the EEA Agree ment, it will also
consider other applications, primarily
those of nationals of the other States

that are party to the EEA Agreement.
Type and duration of appointment:
fixed-term contract of three years. 
Job title : Officer/Senior officer.  
One additional fixed-term contract of
three years may be offered, if in the
interest of the Authority. 

Questions regarding the post 
may be posed to Mr Per Andreas
Bjørgan, Director, 
on +32 (0)2 286 18 36.

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

EFTA Surveillance Authority webpage:
www.eftasurv.int

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

CSA Officers
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Forseti Verkfræði- og náttúruvísindasviðs 

Háskóla Íslands
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Háskóli Íslands leitar að öflugum stjórnanda og leiðtoga fyrir Verkfræði- 
og náttúruvísindasvið sem er eitt af fimm fræðasviðum skólans.

Forseti Verkfræði- og náttúruvísindasviðs starfar í umboði rektors. Hann er æðsti yfirmaður og 
akademískur leiðtogi fræðasviðsins og stjórnar daglegri starfsemi þess. Með forseta fræðasviðs
starfar öflugt teymi stjórnenda og sérfræðinga.

Forseti fræðasviðs ber m.a. ábyrgð á: 

Umsækjendur skulu hafa:

Umsóknarfrestur er til 4. mars nk.

gjg@hi.is, sími 525-4355.

 

Upplýsingatæknisvið Iceland Express leitar að 
hæfileikaríkum starfsmanni í fjölbreytt starf við 
hugbúnaðarþróun.
 
Starfið felur í sér verkefni tengd flugbókunar-
kerfi, ytri vefjum og öðrum hugbúnaðarkerfum 
félagsins.
 
Í boði er líflegt og krefjandi starf í opnu starfs- 
umhverfi.
 
Starfsmaður þarf að hafa góð tök á 
Microsoft.NET (vb.net og C#), vefþjónustum, 
SQL, HTML (5), CSS og Javascript/jquery.
 
Æskilegt er að viðkomandi hafi háskólagráðu
í tölvunarfræði eða sambærilega menntun og 
minnst tveggja ára starfsreynslu.
 
Til kosta telst þekking á Umbraco vefumsjónar-
kerfinu, Sharepoint, auga fyrir góðri viðmóts-
hönnun og áhugi á foosball.
 
Umsóknir sendist á job@icelandexpress.is 
fyrir 20. febrúar nk. Allar nánari upplýsingar 
er að finna á www.icelandexpress.is/jobs

Hópkaup er fyrirtæki sem vinnur að því að auka viðskipti 

samstarfsaðila sinna með vinsælustu tilboðsaðferð heimsins 

í dag og er Hópkaup stærsta fyrirtækið á sínum vettvangi á 

Íslandi. Vilt þú vera í sigurliðinu?

Áhugasamir sendi umsókn strax á umsokn@hopkaup.is.

Umsóknarfrestur er til 17. febrúar

Hæfniskröfur:

Hressleiki

Hæfni í mannlegum samskiptum

Áhugi á markaðsmálum

Sjálfstæði

Söluhæfileikar

Nóatúni 17 - 105 Reykjavík - hopkaup.is - Sími 520 1030í krafti fjöldans

Ert þú sniðug/ur, hress og hefur áhuga á markaðsmálum?Ert þú sniðug/ur, hress og hefur áhuga á markaðsmálum?

Við getum kennt þér að selja, en við getum ekki kennt þér að vera hress.
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Hópkaup auglýsir eftir 
viðskiptastjóra
Hópkaup auglýsir eftir 
viðskiptastjóra
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Öflugir
liðsmenn 
óskast!

Unnið er eftir vaktafyrirkomulagi. Einnig er um næturvaktir að 
ræða í Keflavík. Umsóknir berist til Sixt rent a car, Borgartúni 
33, 105 Reykjavík eða á tölvupóstfangið sixt@sixt.is fyrir 
mánudaginn 20. febrúar. Nánari upplýsingar veitir Guðmundur 
Orri Sigurðsson.

Sixt rent a car - Borgartúni 33 - 105 Reykjavík 
540 2220 - www.sixt.is  - sixt@sixt.is

Afgreiðsla í Keflavík og Reykjavík
Starfssvið:
 -Afgreiðsla á bílaleigubílum
 -Bókanir
 -Almenn skrifstofustörf 

Umsjón bílaleigubíla í Keflavík og Reykjavík
Starfssvið:
 -Þrif og standsetning á bílaleigubílum
 -Flutningur á bílum
 -Ástandsskoðun bílaleigubíla

Afgreiðslustjóri í Reykjavík
Starfssvið:
 -Afgreiðsla á bílaleigubílum
 -Bókanir
 -Þjálfun starfsfólks
 -Samskipti við erlenda og innlenda viðskiptavini
  -Almenn skrifstofustörf

Bókhald/bókanir og reikningagerð
Starfssvið:
 -Umsjón með bókhaldi
 -Reikningagerð
 -Afstemningar viðskiptamanna
 -Samskipti við ferðaskrifstofur
 -Almenn skrifstofustörf

Almennar hæfniskröfur:
 -Viðkomandi þarf að hafa góða 
    framkomu og þjónustulund
 -Tungumálakunnátta 
 -Góð tölvukunnátta
 -Bílpróf
 -Frumkvæði, eldmóður og vinnusemi
 -Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Holtsbúð hjúkrunarheimili Vífilsstöðum

Sjúkraliðar óskast til starfa
Við leitum eftir áhugasömum sjúkraliðum sem vilja 
taka þátt í uppbyggingarstarfi. Vaktavinna.

Í Holtsbúð Vífilsstöðum búa 40 heimilismenn á 
þremur deildum.
Hafin er bygging að nýju 60 rýma hjúkrunarheimili 
auk dagdeildar í Sjálandi í Garðabæ og er stefnt að 
því að opna heimilið í janúar 2013 og mun þá starf-
semin í Holtsbúð Vífilsstöðum  flytjast þangað.

Nánari upplýsingar veitir hjúkrunarforstjóri
Borghildur Ragnarsdóttir
borghildur@holtsbud.is

vs: 535 2222
gsm: 896 8970

Kælivirki
Ísfrost óskar eftir kælivirkja, vélvirkja eða aðila vönum 
vélaviðgerðum og eftirliti með ammoníak frystikerfum til starfa. 
Einnig óskum við eftir starfsmanni til viðhalds og eftirlits á smærri 
kæli- og frystikerfum.  Menntun er kostur en þó ekki skilyrði. 
Viðkomandi þurfa að geta unnið sjálfstætt við bilanagreingu og 
viðgerðir ásamt uppsetningu og þjónustu.  Leitað er eftir dug-
legum og jákvæðum starfsmönnum til framtíðarstarfa. 

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknir skal senda á netfangið jon@isfrost.is fyrir 20. febrúar 
2012. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 
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Akureyri - Egilsstaðir - Ísafjörður - Mývatn - Patreksfjörður 
Reykjavík - Snæfellsnes - Vestmannaeyjar
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LANDVARSLA 
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Landsfulltrúi
 Ungmennafélag Íslands óskar eftir að ráða lands-
 fulltrúa, með aðsetur í Reykjavík, í fullt starf. 
 Starf landsfulltrúa UMFÍ tengist m.a. fræðslu- og 
 forvarnamálum ungmennafélagshreyfi ngarinnar 
 og erlendum samskiptum.

 – Starfi ð er krefj andi, en jafnframt fj ölbreytt og lífl egt. 
 – Landsfulltrúi þarf að geta sýnt sjálfstæð vinnubrögð  
   og hafa góða framkomu. 
 – Þekking á starfi  ungmennafélagshreyfi ngarinnar er 
   góður kostur en ekki nauðsynleg.

Umsóknarfrestur er til 1. mars
 Skrifl egri umsókn með upplýsingum um fyrri 
 störf, menntun og reynslu skal skila til 
 Þjónustumiðstöðvar UMFÍ, Sigtúni 42, 
 105 Reykjavík, fyrir 1. mars 2012. 
 Umsóknir má einnig senda í tölvu-
 pósti á umfi @umfi .is fyrir sama tíma.
 Nánari upplýsingar um starfi ð eru 
 veittar á Þjónustumiðstöð UMFÍ í 
 síma 568 2929.

Ungmennafélag 
Íslands

www.umfi .is

Barnaverndarstofa

STARF ÞERAPISTA Í 
FJÖLKERFAMEÐFERÐ

 
Fjölkerfameðferð (Multisystemic Therapy – MST) 
er gagnreynd meðferð með fjölskyldum unglinga 
með alvarlegan hegðunarvanda sem annars 
þyrftu vistun utan heimilis. MST miðar að því 
að efla foreldrahæfni og bæta samheldni og 
samskipti í fjölskyldu. Meðferðin fer fram á heimili 
fjölskyldunnar og í nærsamfélagi í samstarfi við 
skóla og aðra lykilaðila. Aðgengi er að ákveðnum 
meðferðaraðilum (þerapistum) í síma allan 
sólarhringinn.

Laus er til umsóknar staða MST þerapista. 
Umsækjendur skulu hafa lokið háskólaprófi á sviði 
heilbrigðis- eða félagsgreina og hafa góða faglega 
þekkingu og reynslu af meðferðarvinnu. Þerapistar 
starfa undir stjórn sálfræðings sem er handleiðari 
og teymisstjóri, eftir meðferðarreglum og aðferðum 
MST, í samstarfi við erlendan MST sérfræðing. Um 
er að ræða fullt starf. Nánari upplýsingar um starfið 
og ráðningarskilyrði er að finna á Starfatorgi  
(www.starfatorg.is).

Við úrvinnslu umsókna gildir mat Barnaverndarstofu 
á hæfni og eiginleikum umsækjenda. Launakjör 
eru samkvæmt kjarasamningum Barnverndarstofu 
við viðkomandi stéttarfélög. Í byrjun fá starfsmenn 
5 daga grunnþjálfun í MST og reglulega þjálfun í 
framhaldi.

Umsóknarfrestur er til 26. febrúar. Viðkomandi þarf 
annað hvort að geta hafið störf sem fyrst eða eftir 
nánara samkomulagi. Allar umsóknir gilda í sex 
mánuði frá lokum umsóknarfrests ef starf losnar að 
nýju. Nánari upplýsingar veittar á Barnaverndarstofu 
í síma 530 2600 (www.bvs.is). Umsóknum má 
einnig skila rafrænt til ingibjorg@bvs.is.

sími: 511 1144

Bílabúð Benna ehf er þjónustufyrirtæki bílaáhugamannsins stofnað 1975.  
Bílabúð Benna ehf er m.a. umboðsaðili nýrra bíla frá Porsche, Chevrolet og SsangYong.  

Umsóknir berist til Bílabúðar Benna, Vagnhöfða 23, 110 Reykjavík eða á tölvupóstfangið 
atvinna@benni.is fyrir mánudaginn 20. febrúar. Nánari upplýsingar veitir Björn Ragnarsson.

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

Hefur þú gaman af bílum?

Sérfræðingar í bílum

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

Bílabúð Benna óskar eftir drífandi starfsfólki

Sölumaður nýrra bíla og 
flotasala til fyrirtækja

Starfssvið:
 - Sala nýrra bíla, aðaláhersla á Porsche
 - Flotasala á nýjum bílum til fyrirtækja og stofnanna
 
Hæfniskröfur:
 - Viðkomandi þarf að hafa góða framkomu
 - Reynsla af sölumennsku
 - Reynsla af sölu á bílum er kostur
 - Áhugi á bílum
 - Góð tölvukunnátta
 - Frumkvæði, eldmóður og vinnusemi
 - Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð

Bifvélavirki 
á þjónustuverkstæði

Starfssvið:
 - Viðgerðir á bílum frá Porsche, 
   Chevrolet og Ssangyong
 
Hæfniskröfur:
 - Menntun í bifvélavirkjun
 - Reynsla í bílaviðgerðum
 - Góð tölvukunnátta
 - Frumkvæði, eldmóður og vinnusemi
 - Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
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FRÁBÆR SUMARSTÖRF Í BOÐI
Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra

Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra leitar að ungu og 
hressu fólki sem vill vinna í gefandi og skemmtilegu 
umhverfi í  sumarbúðum félagsins. Starfsemin hefst í 
lok maí og lýkur um miðjan ágúst. Starfsmenn eru 38 
og vinna á tvískiptum vöktum. Okkur vantar starfs-
menn við umönnun, í eldhús, á næturvaktir og við 
þrif. 

Ekki er gerð krafa um menntun, en áhugi er auðvita 
skilyrði.  Við hvetjum nema á heilbrigðis- og uppeldis-
við sérstaklega til að sækja um.
Umsóknir vegna sumarstarfa eru fáanlegar hjá 
Styrktar félagi lamaðra og fatlaðra að Háaleitisbraut 
13 og á heimasíðu félagsins á www.slf.is. Umsóknir 
þurfa að berast SLF Háaleitisbraut 13 eða á slf@slf.is 
eigi síðar en 20. febrúar 2012. 

Bílstjórar óskast 
Póstdreifing óskar eftir að ráða bílstjóra við útkeyrslu 
á sendingum til fyrirtækja og einstaklinga. 

Viðkomandi þarf að búa yfir dugnaði, stundvísi, 
þjónustulund og hafa reynslu af sambærilegu starfi. 

Vinnutíminn er frá 8-16/17 virka daga.

Nánari upplýsingar veitir starfsmannafulltrúi Póstdreif-
ingar, Margrét Jósefsdóttir, margret@postdreifing.is

Einnig er hægt að senda atvinnuumsókn á netfangið 
umsoknir@postdreifing.is

Póstdreifing býður upp á víðtæka þjónustu á sviði blaða, tímarita, fjölpósts og 
vörudreifingar. Póstdreifing keppir að því að vera í forystu á sviði dreifingar 
með því að bjóða víðtæka og áreiðanlega þjónustu á góðu verði.

Póstdreifing ehf | Suðurhraun 1 | 210 Garðabær | www.postdreifing.is | s: 585 8300 

Sérfræðingar Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201202/047
Aðstoðarlæknar, sumar Landspítali, geðsvið Reykjavík 201202/046
Þerapisti Barnaverndarstofa Reykjavík 201202/045
Matráður Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Grindavík 201202/044
Læknar í starfsnámi Landspítali, geðsvið Reykjavík 201202/043
Sjúkraliðar Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Hafnarfjörður 201202/042
Læknaritari Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201202/041
Vélfræðingur, framhaldsskólaken. Menntaskólinn á Ísafirði Ísafjörður 201202/040
Tölvunarfræðingur, forritari Námsgagnastofnun Kópavogur 201202/039
Aðstoðarlæknar Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201202/038
Verkefnisstjóri Háskóli Íslands, læknadeild Reykjavík 201202/037
Deildarstjóri rannsóknardeildar Tollstjóri Reykjavík 201202/036
Sjávarlíffræðingur Náttúrufræðistofnun Íslands Garðabær 201202/035
Sumarstörf Sólvangur Hafnarfjörður 201202/034
Landverðir, sumar Umhverfisstofnun Allt landið 201202/033
Sóknarpr. í Ólafsv.- og Ingj.hólsprk. Biskup Íslands Ólafsvík 201202/032
Félagsráðgjafi, meðferðaraðili Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201202/031
Skrifstofumaður Fornleifavernd ríkisins Reykjavík 201202/030
Hjúkrunarfr., hjúkrunarfr.n., sumar Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201202/029
Hjúkrunarfr., hjúkrunarfræðinemar Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201202/028
Kynbótafræðingur Landbúnaðarháskóli Íslands Hvanneyri 201202/027
Þjónustufulltrúi Umferðarstofa Reykjavík 201202/026
Fulltrúi Ríkislögreglustjóri, alþjóðadeild Reykjavík 201202/025
Lögreglufulltrúi Ríkislögreglustjóri, alþjóðadeild Reykjavík 201202/024
Aðalvarðstjórar Ríkislögreglustjóri, sérsveit Reykjavík 201202/023
Forstjóri Velferðarráðuneytið Reykjavík 201202/022
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Vestfjörðum P.fj., H.vík, Ís.fj.201202/002

Das Auto.Laugavegur 170-174  590 5000  hekla.is  thjonusta@hekla.is  Þjónustuverkstæði um land allt

HEKLA leitar nú að bifvélavirkjum sem falla vel inn í hóp okkar úrvals bifvélavirkja. 
Um er að ræða ábyrgðarmikið starf þar sem þjónustulund, félagsandi og metnaður eru lykileiginleikar. 
Starfsmenn fá tækifæri til að tileinka sér nýjustu tækni Volkswagen í viðgerðum og viðhaldi bifreiða 
og sækja regluleg námskeið er það varðar.

Umsóknarfrestur er til 20. febrúar og skulu umsóknir berast til 
Magnúsar Halldórssonar, y rverkstjóra - mh@hekla.is

Leitum að bifvélavirkjum á Volkswagen verkstæði HEKLU

HEKLA er stærsta bifreiða og þjónustuumboð á Íslandi með á annað hundrað hæ leikaríka 
einstaklinga í vinnu.  Við störfum í nánu samstar  við þjónustuverkstæði HEKLU um allt land. 
HEKLA er framsækið fyrirtæki með mikinn metnað fyrir hönd síns starfsfólks.
Okkar hlutverk er að þjónusta. 



11. febrúar 2012  LAUGARDAGUR16

Meðeigandi óskast að rakarastofu
í vesturbæ Reykjavíkur.

Upplýsingar í síma 896 4865 eða apollo@simnet.is

Rakari

Umsóknir um dvöl í íbúð
fræðimanns í Kaupmannahöfn
2012-2013

Íbúð fræðimanns í Kaupmannahöfn, skv. 
reglum um hús Jóns Sigurðssonar, er laus til af-
nota tímabilið 29. ágúst 2012 til 27. ágúst 2013.

Allar nánari upplýsingar og sérstök umsóknar-
eyðublöð er að finna á heimasíðu Jónshúss: 
jonshus.dk (Fræðimannsíbúð).

Umsóknir um íbúðina skulu hafa borist 
skrifstofu Alþingis eigi síðar en þriðjudaginn. 
6. mars nk.

TILKYNNING
Í tengslum við gagna- og heimildaöflun sem nú fer 
fram á vegum úttektarnefndar á málefnum Orku-
veitu Reykjavíkur, munu fara fram viðtöl við aðila 
tengda starfseminn á árunum 2002 til 2011. 

Þeir sem telja sig eiga erindi við nefndina vegna 
ofangreindrar umfjöllunar eða óska eftir að koma á 
framfæri upplýsingum sem þeir telja eiga erindi við 
nefndina geta haft samband við starfsmann úttek-
tarnefndarinnar. Gest Pál Reynisson S:
516-6501 eða í netfangið gestur.pall.reynisson@
or.is. 

Einnig er hægt að hafa samband við nefndina í 
sérstakri ábendingargátt á heimasíðu Reykjavíkur-
borgar, á slóðinni
http://www.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/
tabid-4544

Auglýsing vegna úthlutunar 
byggðakvóta á fiskveiðiárinu 
2011/2012 sbr. reglugerð um 
úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa 
nr. 1182, 21. desember 2011
Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um byggða-
kvóta til fiskiskipa fyrir:
Sandgerði
Tálknafjarðarhreppur
Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlut-
unarreglna í neðanskráðum byggðalögum sbr. 
auglýsingu nr. 125/2012 í Stjórnartíðindum

Sveitarfélagið Ölfus  (Þorlákshöfn)
Snæfellsbær  (Arnarstapi, Hellissandur, Rif og 
Ólafsvík)
Bolungarvík
Dalvíkurbyggð  (Árskógssandur og Hauganes)
Fjarðabyggð  (Mjóifjörður, Stöðvarfjörður)

Umsóknum skal skilað til Fiskistofu á eyðublaði 
sem er að finna á heimasíðu stofnunarinnar 
(fiskistofa.is), og þar eru ofangreindar reglur 
einnig aðgengilegar.  Umsóknarfrestur er til og 
með 24. febrúar 2012.

Fiskistofa, 10. febrúar 2012.

15087 - 
LEIGUHÚSNÆÐI FYRIR VÍNBÚÐ 

ÁTVR - 
á tilgreindum svæðum í Garðabæ 

eða Hafnarfirði

Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins óskar eftir að 
taka á leigu um 500-600 m² húsnæði fyrir Vínbúð 
í Garðabæ eða Hafnarfirði samkvæmt nánari 
afmörkun (sbr.1 lið).Húsnæðið þarf að skiptast að 
u.þ.b. 2/3 hlutumí verslunarsvæði og 1/3 hluta í 
lager og starfsmannaaðstöðu. 

Húsnæðið þarf að fullnægja eftirfarandi kröfum: 
1. Vera á svæði sem afmarkast af gráskyggðum  
 flötum á korti á vef ríkiskaupa. 
Slóðin er  
http://www.rikiskaup.is/utbod/i-auglysingu 
2. Vera vel sýnilegt frá stofnbraut eða tengibraut 
3. Umferð að og frá húsnæðinu sé greið 
4. Húsnæðið skal vera á einni hæð 
5. Húsnæði bjóði upp á að Vínbúðin og vöruhurð  
 opnist beint út 
6. Góð aðkoma sé að húsnæðinu fyrir viðskipta 
 vini og næg bílastæði (a.m.k.35-45 bílastæði  
 sem að jafnaði nýtist Vínbúðinni) 
7. Lögð er áhersla á gott aðgengi af bílaplani  
 fyrir hreyfihamlaða og jafnframt þurfa að vera  
 bílastæði fyrir starfsfólk. 
8. Aðkoma að húsnæðinu fyrir flutningabíla og  
 lyftarameð vörur skal vera góð 
9. Verslunarrýmið sé sem næst rétthyrnt (hlutföll  
 rýmisins nálægt 3 á móti 2) og mega súlur,  
 veggir eða annað ekkihamla yfirsýn um   
 verslun arhluta húsnæðisins 
10. Hljóðdempun í verslun skal tryggja góða   
 hljóðvist og birtulýsing skal vera 500-600 lux 
11. Góð aðstaða þarf að vera fyrir starfsfólk ásamt  
 góðu aðgengi fyrir hreyfihamlaða 
12. Húsnæðið verður að fullnægja öllum kröfum  
 sem opinberar eftirlitsstofnanir og umsagnar  
 aðilar gera til slíks og vera samþykkt af þeim 
13. Leigutími húsnæðisins skal vera allt að 
 10 árum 
14. Húsnæðið skal afhenda síðla árs 2012 og  
 ræðst afhendingartími nánar af ástandi þess  
 við afhendingu 

Áhugasamir skulu senda öll gögn um það hús-
næði sem þeir hyggjast bjóða í lokuðu umslagi til 
skrifstofu Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 Reykjavík 
fyrir kl. 11:00,föstudaginn 2. mars 2012. 

Merkt : 15087 - Leiga á húsnæði fyrir Vínbúð ÁTVR 

Gögn þurfa meðal annars að innihalda 
eftirfarandi: 

1. Staðsetning 
2. Teikningar af húsnæði 
3. Afhendingartími 
4. Ástand húsnæðis við afhendingu 
5. Leiguverð án vsk. og skal það innifela 
 allan kostnað 
6. Fyrirsjáanlegar breytingar sem gætu haft áhrif á  
 kröfuliði 1- 14 að ofan á leigutímanum 

Verslun til sölu í Smáralind
Tískuvöruverslunin Zink í Smáralind er til sölu.  
Hagstæður leigusamningur. Frekari upplýsingar 

veitir Eggert í síma 822-9808.

Orkuveita Reykjavíkur hefur til sölu  Nova Vera International  
sprautuklefa með lakk og þvottageymslu og selst hann í 
núverandi ástandi sem kaupandi getur kynnt sér.

Klefinn er keyptur til Orkuveitu Reykjavíkur á árinni 2004. 
Klefinn er 3X400V 50 Hz og er samtals orkuþörf um 360 Kw.

Klefinn er staðsettur í húsnæði Viðhaldsþjónustu Orkuveitu 
Reykjavíkur að Réttarhálsi í Reykjavík.
Gert er ráð fyrir því að væntanlegur kaupandi fjarlægi klefann 
úr húsnæðinu  á eigin kostnað fyrir 1. mars 2012.

Tilboð er greinir nafn tilboðsgjafa símanúmer og tilboðs-
fjárhæð berist Orkuveitu Reykjavíkur  á netfangið utbod@or.is 
fyrir kl. 16.00 föstudaginn 17. febrúar 2012.
Frekari upplýsingar fást hjá Orkuveitu Reykjavíkur í síma 
516-6334 og 516-6336 á milli kl 10.00 og 15.00.

Orkuveita Reykjavíkur áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði 
sem er eða hafna öllum.

TIL SÖLU
SPRAUTUKLEFI MEÐ LAKK OG 

ÞVOTTAGEYMSLU:

Kassaborð til sölu
3 stk Stenestams tveggja belta kassaborð, verð 125.000 á stk

1 stk Clares kassaborð með einu færibandi, verð 80.000 

Nánari upplýsingar veitir Bergsveinn Ólafsson  
s. 863-5868
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ÚTBOÐ
Fyrirhuguð rammasamningsútboð  

Ríkiskaupa 2012 

Þessari auglýsingu er ætlað að kynna fyrirhuguð útboð og 
endurskoðun rammasamninga á vegum Ríkiskaupa á árinu 
2012. Þannig geta áhugasamir birgjar og kaupendur kynnt 
sér þessi áform með góðum fyrirvara. Hægt er að skoða á 
heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is hvaða samningar eru í 
gildi á hverju tíma og við hvaða birgja og þar er að skrá sig fyrir 
rafrænni tilkynningu um þessi útboð.

Ný rammasamningsútboð Tímasetning
Þjónusta félags- og sálfræðinga 2. ársfjórðungur
Auglýsingabirtingar 3. ársfjórðungur
Fjármálaþjónusta 3. ársfjórðungur

Endurútboð rammasamninga Tímasetning
Bílaleigubílar 1. ársfjórðungur
Eldsneyti og olíur fyrir skip og flugvélar 1. ársfjórðungur
Gisting og veitingar innanlands 1. ársfjórðungur
Prentlausnir og tæki 1. ársfjórðungur
Tölvu- og hugbúnaður 1. ársfjórðungur
Byggingavörur 2. ársfjórðungur
Leigubifreiðaakstur 2. ársfjórðungur
Ljósaperur 2. ársfjórðungur
Plastvörur ofl. 2. ársfjórðungur
Endurvinnsla og sorphirða 3. ársfjórðungur
Umhverfis-, skipulags-, og byggingamál 3. ársfjórðungur

Framlenging eða endurútboð rammasamninga 
Tímasetning
Bleyjur, undirlegg ofl. 1. ársfjórðungur
Ferskar matvörur 1. ársfjórðungur
Flugsæti til og frá Íslandi 1. ársfjórðungur
Grafísk hönnun 1. ársfjórðungur
Umferðarskilti 1. ársfjórðungur
Almenn lögfræðiráðgjöf 2. ársfjórðungur
Húsgögn fyrir skóla, skrifstofur ofl. 2. ársfjórðungur
Ritföng og skrifstofuvörur 2. ársfjórðungur
Talsíma- og internetþjónusta 2. ársfjórðungur
UT Hýsing og rekstrarþjónusta 2. ársfjórðungur
Prentun og bókband 3. ársfjórðungur
Raforka 3. ársfjórðungur
Raftæki 3. ársfjórðungur
Túlka- og þýðingaþjónusta 3. ársfjórðungur
Vöruflutningar innanlands 3. ársfjórðungur
Öryggisgæsla 3. ársfjórðungur

Opin útboð 2012 Tímasetning
UT kerfi Ríkiskaupa 2. ársfjórðungur
Bifreiðaútboð ríkisins 2013 4. ársfjórðungur

Rammasamningsútboð / Heilbrigðisstofnanir  
 Tímasetning
Blóðskilunar- og kviðskilunarvörur 1. ársfjórðungur
Einnota lín 1. ársfjórðungur
Rekstrarvörur fyrir speglun 1. ársfjórðungur
Skurðstofu-, skoðunar-, og einnota hanskar 1. ársfjórðungur
Ýmsar gerðir af nálum, sprautum, vökva- 
og blóðgjafarsettum 1. ársfjórðungur
Plástrar bindi og grisjur ofl. 2. ársfjórðungur

Útboð / LSH Tímasetning
Frumuflæðisjá, ónæmisfræði 1. ársfjórðungur
Hjálparöndunarvélar v/svefntruflana 1. ársfjórðungur
Mötuneyti fyrir starfsmenn LSH 1. ársfjórðungur
Lokað blóðtökukerfi 2. ársfjórðungur

Tilkynning um ofangreind útboð er einnig send til birtingar á 
EES.

Auðlind-Náttúrusjóður auglýsir eftir 
umsóknum um styrki úr sjóðnum 

fyrir árið 2012 
Auglýst er eftir umsóknum um styrki til endur-
heimtar votlendis. Hámarksfjárhæð styrkja fyrir hvert 
verkefni er kr 500.000. Upphæð styrks getur numið 
allt að 50% hluta kostnaðar við vinnu, tæki og kaup 
á aðföngum. Rannsóknarverkefni eru almennt ekki 
styrkt.

Einungis verður tekið við umsóknum á þar til 
gerðum eyðublöðum, sem finna má á vefsíðu 
Auðlindar, www.audlind.org. Á vefsíðunni má einnig 
finna úthlutunarreglur sjóðsins. Umsóknafrestur er 
til og með 10. mars 2012. 
Umsóknir skal senda á Auðlind-Náttúrusjóð, 
Stokkseyrarsel, 801 Selfoss. 

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykja víkurborgar, Orkuveitu 
Reykjavíkur og Gagnaveitu 
Reykjavíkur:
Klapparstígur. Endurgerð ofan Laugavegar. 

Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 3.000, frá 
og með þriðjudeginum 14. febrúar 2012 í þjónustu-
veri Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12–14, 1. hæð.
Opnun tilboða: 28. febrúar 2012 kl. 10:00, í Bor-
gartúni 12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustuver.
12755
Nánari upplýsingar er að finna á
www.reykjavik.is/utbod.

Orlofshús óskast
SFR stéttarfélag óskar eftir að taka á leigu orlofshús fyrir 
félagsmenn sína næsta sumar (maí til september 2011).

Húsin þurfa að vera fullfrágengin og með húsgögnum og 
almennum búnaði. Allar staðsetningar koma til greina en 
þó er sérstaklega óskað eftir húsum í Skagafirði eða á 
suð-vesturhorni landsins. Einnig leitum við sérstaklega að 
orlofshúsi þar sem hægt er að hafa gæludýr með sér.

Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir um hafa samband við 
Önnu Dóru hjá SFR, (dora@sfr.is) og senda lýsingu ásamt 
mynd.

Aðalfundur SFR stéttarfélags 
í almannaþjónustu

verður haldinn fimmtudaginn 22. mars kl. 17 
að Grettisgötu 89, 1.hæð.

Dagskrá:
• Skýrsla stjórnar.
• Reikningar félagsins.
• Lagabreytingar.
• Stjórnarkjör kynnt.
• Kosinn löggiltur endurskoðandi, tveir skoðunarmenn  
 og tveir til vara.
• Kosnir fimm menn í kjörstjórn og jafnmargir til vara.
• Ákvörðun um iðgjald félagsmanna og skipting milli sjóða.
• Kosið í stjórnir orlofssjóðs, vinnudeilusjóðs, starfsmenntun  
 arsjóðs, styrktar- og sjúkrasjóðs samkvæmt reglum þeirra.
• Fjárhagsáætlun.
• Ályktanir aðalfundar afgreiddar.
• Önnur mál.

Boðið verður upp á léttan kvöldverð.

EINBÝLISHÚS Í LAUGARDAL 
ÓSKAST

Fyrir fimm manna fjölskyldu sem er að flytja heim 
til Íslands eftir búsetu erlendis leitum við að góðu 

einbýlishúsi í Laugardalnum til kaups. 
Húsið þarf að vera a.m.k. 250 fm og með 

a.m.k. fjórum svefnherbergjum.

 Allar upplýsingar veitir Aðalheiður Karlsdóttir, 
löggiltur fasteignasali, adalheidur@stakfell.is 

eða GSM 893-2495.

Aðalheiður Karlsdóttir 
lögg.fasteignasali
 
Þorlákur Ómar Einarsson  
sölustjóri

Hólmaslóð 8a, 101 Reykjavík. Laust strax!
Til leigu vandað 1.382 fm. skrifstofuhúsnæði á 2. hæð við Hólmaslóð. 

Húsnæðið skiptist í móttöku, tvö stór opin vinnurými (fyrir allt að 50-60
manns), nokkur fundarherbergi, tvær kaffistofur, skjalageymslu og tækni-
rými. Ljóst steinteppi á gólfum og lagnastokkar með veggjum. Aðgangur að 
sameiginlegu mötuneyti. Möguleiki á að leigja lagerhúsnæði á sama stað
með aðgangi að stóru útisvæði. Hægt að skipta húsnæðinu niður í smærri
einingar. Við leiguverð bætist vsk.

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

Hefst miðvikudaginn 15. febrúar
Besti nýi gamanþáttur ársins

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

Sigurjón M. Egilsson  
stýrir Sprengisandi  

á sunnudagsmorgnum kl. 10–12

Sprengisandur
kraftmikill þjóðmálaþáttur



  Fjarðargötu 17, Hafnarfirði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími 520 2600
Netfang as@as.is
Heimasíða www.as.is
Kári Halldórsson, 
löggiltur fasteignasali. 

Kíktu í heimsókn til okkar að 
Eskivöllum 21B sunnudaginn 
12. feb. frá kl. 14.00-15.00.

• Fullbúnar sýningaríbúðir til sýnis á fjórðu hæð.  
• Þrjá gerðir af íbúðum. 
• 2ja til 3ja herbergja íbúðir frá kr. 17.300.000, stærð 78 fm.
• 3ja herbergja íbúðir frá kr. 19.600.000, stærð 98 fm.
• 3ja til 4ra herbergja íbúðir frá kr. 20.800.000, stærð 95 fm. 
• Afhending feb. – apríl 2012.
• Allar íbúðir afhendast fullbúnar með gólfefnum. 
• Vandaðar innréttingar og tæki.
• Lyfta
• Sér inngangur af svölum.
• Hús einangrað að utan og klætt með áli. 
• Lítið viðhald. 

Traustir verktakar • ER Hús. 

ESKIVELLIR 21 A og B Í HAFNARFIRÐI

OPIÐ HÚS

Skoðaðu glæsilegar íbúðir á góðu verði í þessu fjögurra hæða lyftuhúsi. 
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Eggert  
Ólafsson

Löggiltur fasteignasali

Löggiltur leigumiðlari

Sími 893 1819

eggert@fasteignasalan.is

Sigurður  
Eggertsson

Sölufulltrúi

Sími 659 3878

Opið hús sunnudag 12. feb. kl. 12-12:30
Dalbraut 20, íb: 205
*FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI * LAUS STRAX*

2ja herb. 52 fm. íbúð fyrir 60 ára og eldri, auk 6,7 fm. 
geymslu. Yfirbyggðar suðursvalir. Laus strax. Þjónusta 
á vegum félags- og þjónustumiðst. Rvk. Fallegur garður. 
Stutt í Laugardalinn. Húsvörður og lyfta. Gangur, stofa, 
eldhús, svefnherb., baðherb., geymsla í íbúð og kj. Þv.hús 
í sameign. Verð kr. 18.330.000
Allar nánari upplýsingar veitir: 
Eggert, lögg. fasteignas., s: 893 1819,
eggert@fasteignasalan.is

Opið
hús

Fasteignafeðgar selja og sýna fyrir þig! Frítt verðmat löggilts fasteignasala!    893 1819

Opið hús sunnudag 12. feb. kl. 13-13:30
Rauðagerði 20, 1. hæð

*SÉRHÆÐ MEÐ BÍLSKÚR * MIÐSVÆÐIS*
Falleg 5 herb. sérhæð, 128.8 fm., ásamt bílskúr, 
miðsvæðis í Reykjavík. Forstofa, eldhús með borðkrók, 
hol, baðherbergi, hjónaherbergi með fatask. og útg. á 
svalir, barnaherb., stofa, borðstofa með útg. á svalir, herb. 
í kj. með aðg. að snyrt. í sameign. Bílskúr með sjálfvirkum 
hurðaropn. Þvottahús í sameign. Verð kr. 28.900.000
Allar nánari upplýsingar veitir:
Eggert, lögg. fasteignas., s: 893 1819,
eggert@fasteignasalan.is

Opið
hús

Opið hús sunnudag 12. feb. kl. 14-14:30
Gullengi 29, 3. hæð

*LAUS STRAX * ÚTSÝNI * SÉR INNG.*
3ja herb., 85,5 fm. íbúð, á efstu hæð. Laus. Sér inng. 
Glæsilegt útsýni. Forstofa með fatah. Rúmgott hol. Stofa/
borðstofa með útgengt á svalir. Eldhús með ljósri innr. 
Tvö svefnherbergi með fataskáp. Baðherb. með baðkari. 
Þvottaherb. í búð. Sérgeymsla á jarðhæð. Vagna- og 
hjólag. Verð kr. 20.700.000
Allar nánari upplýsingar veitir:
Eggert, lögg. fasteignas., s: 893 1819,
eggert@fasteignasalan.is

Opið
hús

Opið hús sunnudag 12. feb. kl. 15:00-15:30
Reykás 47, 2. hæð

*ÚTSÝNI * TVENNAR SVALIR *
Falleg 3ja herb. 94.8 fm. íb. á 2. hæð í litlu fjölb. Nýl. endurn. 
baðherb. Tvennar rúmg. svalir og glæsilegt útsýni. 8 þrep 
upp í íbúðina. Forstofa, stofa með útg. á rúmg. svalir. Í 
eldhúsi er borðkr. Þvottaherb. inn af eldhúsi. Baðherb. 
með sturtu. Rúmg. barnaherb. Sérgeymsla, hjóla- og 
vagnageymsla er í sameign. Verð kr. 22.500.000
Allar nánari upplýsingar veitir:
Eggert, lögg. fasteignas., s: 893 1819,
eggert@fasteignasalan.is

Opið
hús

Opið hús sunnudag 12. feb. kl. 17:00-17:30
Sólvallagata 66, 2. hæð

*FRÁBÆR STAÐSETNING Í VESTURBÆNUM* 
Góð 3ja–4ra herb. íbúð, 102 fm., á 2. hæð í vesturbæ 
Rvk. Tvennar svalir. Nýl. gluggar og ofnar. Hol með fatask. 
Tvær stofur með útg. á suðursvalir. Herb. inn af stofu. 
Hjónaherb. er rúmg., með útg. á norðursvalir. Baðherb. 
með glugga og baðkari. Eldús með rúmg. borðkrók. 
Sérgeymsla í kj. og þvottahús. Verð kr. 24.700.000
Allar nánari upplýsingar veitir:
Eggert, lögg. fasteignas., s: 893 1819,
eggert@fasteignasalan.is

Opið
hús

Nánari upplýsingar í síma: 893 1819
Kringlan 8-12, 3. hæð
*TIL LEIGU - HENTAR FYRIR ÝMSAN REKSTUR*
Til leigu 133,4 fm. verslunar- og þjónusturými á 3. hæð 
í Kringlunni. Laust strax. Hentar fyrir ýmsan rekstur, t.d. 
þjónustu, sameinaðan kaffistað og verslun o.fl. Hátt til 
lofts og innfelld lýsing. Gluggar snúa út að göngugötu 
Kringlunnar. Nánari lýsing: Verslunar- og þjónusturými, 
skrifstofa, eldhús, tvö salerni og geymsla.
Allar nánari upplýsingar veitir:
Eggert, lögg. leigumiðlari, s: 893 1819,
eggert@fasteignasalan.is

Nánari upplýsingar í síma: 893 1819
Reykjavíkurvegur 60, Hafnarfirði
*TIL LEIGU EÐA SÖLU SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI*

Til leigu eða sölu bjart skrifstofuhúsn., 180 fm. nettó, á 3. 
hæð í Hafnarfirði. Laust strax. Innréttað sem 5 skrifstofur, 
fundarherb., hol með móttökurými ásamt aðstöðu fyrir 
gesti, góð eldhúsaðst., rúmg. geymsla, 2 wc. Húsgögn 
geta fylgt. Mögulegt að kaupa alla hæðina, sem er skv. 
Fasteignaskrá Íslands 322,4 fm. Verð: Tilboð.
Allar nánari upplýsingar veitir:
Eggert, lögg. fasteignas., s: 893 1819,
eggert@fasteignasalan.is

Opið hús sunnudag 12. feb. kl. 16:00-16:30
Kambasel 50, endaraðhús

*GÓÐ EIGN * SKIPTI MÖGULEG*
8 herb., 226,6 fm., endaraðhús, innb. bílskúr. Afg., nýl. 
sólpallur. Nýtanl. gólffl. er stærri en fermetratala. Leiktæki 
á opnu svæði. Jarðh: Forst., hol, svefnherb., hjónaherb, 
þrjú barnaherb og baðherb. 2. hæð: Hol, stofa, borðstofa, 
eldhús, þvottaherb., búr, gestasn. og herb. Ris: Rúmg. 
herb., sjónvarpshol og geymslusk. Verð kr. 39.800.000
Allar nánari upplýsingar veitir:
Eggert, lögg. fasteignas., s: 893 1819,
eggert@fasteignasalan.is

Opið
hús



S. 562 1200   862 3311

TRAUST
ÞJÓNUSTA Í 

ÁRATUGI

Kári Fanndal Guðbrandsson,
Sigrún Sigurpálsdóttir,

lögg. fasteignasali.

- með þér alla leið -  

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

Nánari upplýsingar veitir 

Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali
sími: 897 0634    netfang: throstur@miklaborg.is

110 Reykjavík
Til sölu eða leigu 
Glæsilegt ca. 2800 fermetra skrifstofuhúsnæði á fimm hæðum.
Um er að ræða austurhluta hússins sem er samtengt við 
alla bygginguna.
Í kjallara er mötuneyti og líkamsræktaraðstaða sem hægt er að 
samnýta með Orkuveitu Reykjavíkur.  Auk þess eru til leigu allt 
að 800 fermetra skrifstofuhúsnæði til viðbótar í vesturhúsi.

Bæjarháls 1

EINBÝLISHÚS Á SPÁNI

Til sölu vandað og fallegt einbýlishús á góðum stað á 
Spáni, ca. 30 mín. akstur í suður frá Alicante flugvelli.

Þrjú svefnherbergi, tvö baðherbergi, opið eldhús, stofa og borðstofa. 
Stór þakverönd með útiarni og frábæru útsýni yfir saltvötnin.
Lokaður sérgarður, flísalagður með einkasundlaug.
Verslanir og veitingastaðir í nágrenninu. Fjöldi golfvalla á svæðinu.

Auðveld kaup og hægt að greiða með íslenskum krónum. 
Eignaskipti möguleg.

Uppl. gefur:  Aðalheiður Karlsdóttir, löggiltur fasteignasali,
adalheidur@stakfell.is

Aðalheiður Karlsdóttir 
lögg.fasteignasali
 
Þorlákur Ómar Einarsson  
sölustjóri

Opið hús á morgun, 
sunnudag, frá kl. 14- 15

Björt og mikið endurnýjuð 103,3 fm. endaíbúð með tvennum svölum og 
glæsilegu útsýni auk sér geymslu og sér bílastæðis í bílageymslu.   Gluggar 
á íbúðinni eru í þrjár áttir, suður, norður og austur. Íbúðin skptist í forstofu/
gang, sjónvarpshol með föstum innréttingum, eldhús með nýlegum 
tækjum, 3 herbergi á svefngangi og flísalagt baðherbergi. Gengið er inn að 
ofanverðu og upp eina hæð í íbúðina. Verð 27,9 millj.
Íbúðin verður til sýnis á morgun. Íbúð merkt 0404. Ívar og Ásdís á 
bjöllu. Sölumaður verður á staðnum. Verið velkomin.

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

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

Austurströnd  14– Seltjarnarnesi
4ra herbergja endaíbúð

OPIÐ HÚS

Til leigu nokkrar 
litlar einingar á 
þessum góða 
stað. Á jarðhæð 
er 20 fm með 
sér inngangi að 
utan leigist á kr. 
33.000.- Á 2 hæð 
er 40 fm herbergi 

í norður leigist á kr 53.000,- . 20 fm herb. er á 2 hæð og leigist á 
kr 29.000,- Öll rýmin hafa aðgang að snyrtingum og kaffiað-
stöðu í sameign. Innifalið í leigunni er hiti, rafmagn og þrif á 
sameign.  Ekki er vsk á þessu húsnæði.   
Laust strax. Gsm 820 4404

Gunnar Jón Yngvason,Löggiltur leigumiðlari, Barónstíg 5, 101 Reykjavík,  

Sími 517 3500
Kleppsmýrarvegur , 20 fm, 40 fm og 20 fm

HÚSNÆÐI FYRIR ÞÍNA HUGMYND !

Fasteignir

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

Suðurgata 7, 101 Reykjavík - www.hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800 - Fax: 585 8808

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS - JÖKLAFOLD 39 REYKJAVÍK

KÁRI TEKUR Á MÓTI 
GEST UM Í DAG LAUGARDAG 
MILLI KL. 16 OG 17.
Mjög falleg og vönduð 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í 3ja hæða 
fjölbýlishúsi í Grafarvoginum. Íbúðin skiptist þannig: Flísalögð forstofa 
og hol. Eldhús með nýlegum innréttingum. Stór stofa með útgengt á 
vestursvalir. Svefnherbergi með innb. fataskáp. Baðherbergi flísalagt í 
hólf og gólf. Barnvænt umhverfi. Stutt í grunnskóla og verslun. 
LAUS FLJÓTLEGA. Verð 17,9 millj. 

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

Suðurgata 7, 101 Reykjavík - www.hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800 - Fax: 585 8808

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS - NÓATÚN 27, REYKJAVÍK

SIGRÚN TEKUR Á MÓTI 
GESTUM Á SUNNUDAG MILLI KL. 15 OG 16.
Mjög góð 121,9 fm 5 herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi í 
góðu þríbýlishúsi ásamt hlutdeild í sameiginlegum bílskúr. Íbúðin 
skiptist þannig: Forstofa og gangur. Stórar samliggjandi stofur, þaðan 
er útgengt í garðinn. Stórt eldhús, endurnýjaðar innréttingar. Þrjú 
svefnherbergi. Baðherbergi, flísalagt í hólf og gólf. 
GÓÐ STAÐSETNING, MIÐSVÆÐIS Í BORGINNI, STUTT Í ALLA 
VERSLUN OG ÞJÓNUSTU. VERÐ 32,5 millj. 

TAKTU VÍSI Á 
HVERJUM MORGNI!
Ráðlagður dagskammtur af fréttum og fjörefni á Vísi

FRÉTTIR VIÐSKIPTI SPORT LÍFIÐUMRÆÐAN SJÓNVARP

ÞJÓNUSTA
GÆÐI

ÁRANGUR

RE/MAX Lind - Hlíðarsmári  6 - Sími 5107900 - www.remax.is

Kristín Skjaldar
Sölufulltrúi

824 4031
kristins@remax.is

MIKIL SALA!

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

510 7900

FRÍTT 

SÖLU-

VERÐMAT



Höfuðborg fasteignamiðlun - Hlíðasmári 2, 4. hæð - Sími: 414-4488 - hofudborg@hofudborg.is

Bjarnheiður 
Hannesdóttir

Sölumaður

Lárus Óskarsson
Sölustjóri

Sölvi Þór Sævarsson
sölumaður

húsasmíðameistari

Þorgeir Símonarson
sölumaður

viðskiptafræðingur

Rósa M. 
Sigursteinsdóttir

sölumaður

Kristján Ólafsson hrl
Löggiltur fasteignasali

Bræðratunga, 200 Kópavogur
Fallegt endaraðhús á góðum stað í Kópavogi. Húsið er í rólegri götu 
með sérlega fallegu útsýni. Efri hæð er 119,8 fm, neðri hæð er 147,9 fm, 
þar eru tvær aukaíbúðir í dag með sérinngangi, innbyggður bílskúr 26 fm 
samtals 293,7 fm. Skipti möguleg á minni eign.

VERÐ: 49,9M
STÆRÐ: 293,7

Nánari upplýsingar veitir Þorgeir í síma 696-6580

Grófarsmári 26, 200 Kópavogur
Fallegt og vel skipulagt parhús á frábærum stað í Kópavogi. Gott útsýni 
úr stofu og af svölum. Húsið er 237,5 fm þar af 24,4 fm bílskúr og 45 fm 
aukaíbúð sem hægt er að leigja út. Tilvalið hús fyrir stóra fjölskyldu. með 
mikla möguleika. Skipti á minni eign koma til greina.

VERÐ: 55,9M
STÆRÐ: 237,5

Opið hús sunnudaginn 12. feb kl 15:00 - 15:30
Nánari upplýsingar veitir Rósa í síma 893-7969

Neshagi 17, 107 Reykjavík
Vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á frábærum stað í Vesturbænum. Stutt 
í Háskólann og alla þjónustu. Áhvílandi lán c.a. 16,5m geta fylgt með. 
Frábær fyrsta eign.

VERÐ: 19,1M
STÆRÐ: 75,6

Opið hús sunnudaginn 12. feb kl 15:30 - 16:00
Nánari upplýsingar veitir Lárus í síma 823-5050

Týsgata 6, 101 Reykjavík
Falleg fjögurra hebergja eign í hjarta borgarinnar. Íbúðin skiptist í 
forstofu, tvö svefnherbergi, baðherbergi, eldhús, tvær stofur, geymslu 
og þvottahús. Eign sem kemur virkilega á óvart. Sjón er sögu ríkari

VERÐ: 31,9M
STÆRÐ:76,9

Opið hús mánudaginn 13. feb kl 16:30 - 17:00
Nánari upplýsingar veitir Bjarnheiður í síma 849-0491

ENNISHVARF 3, 203 Kópavogur
Glæsilegt 316,1 fm einbýlishús  á mjög góðum ÚTSÝNISSTAÐ við 
Ennishvarf í Kópavogi, bílskúr er 36 fm. Aðalíbúð er 142 fm á efri hæð 
með 3 svefnherbergjum og 40 fm þaksvölum út af stofu sem snúa í 
suð-austur. Neðri hæð er tæplega tilbúiin til innréttinga.  Möguleiki á sér 
4ra herbergja aukaíbúð á neðri hæð.

VERÐ: 81,5M
STÆRÐ: 316,1

Opið hús laugardaginn 11 feb kl: 15-15:45
Nánari upplýsingar veitir Sölvi í síma 618-0064

Miðhús 7, 112 Reykjavík
Fallegt og vel skipulagt einbýlishús á góðum stað í Húsahverfinu í 
Grafarvogi. Húsið er á tveimur hæðum og bílskúrinn er frístandandi. 
Húsið er samtals 210 fm, íbúðarhlutinn er 178fm og bílskúrinn 32fm. 
Áhvílandi lán frá MP banka 32,3m með 4,3% vöxtum.

VERÐ: 52,9M   
STÆRÐ: 210,2

Opið hús sunnudaginn 12 feb kl: 16-16:30
Nánari upplýsingar veitir Lárus í síma 823-5050

Naustabryggja 7, 110 Reykjavík
Falleg 5 herbergja 126,2 fm íbúð á 3. Hæð (efstu hæð) í fjölbýli ásamt 
stæði í bílageymslu. Íbúðin er á tveimur hæðum aðalhæð 80,9 fm og efri 
hæð 42,5 fm ásamt 7,6 fm geymslu í kjallara.

VERÐ: 29,9M   
STÆRÐ: 126,2

Opið hús mánudaginn 13 feb kl: 17-17:30
Nánari upplýsingar veitir Sölvi í síma 618-0064

Vesturtún 47A, 225 Álftanes
Fimm herbergja parhús á tveimur hæðum á góðum stað á Álftanesi. 
Húsið er samtals 144,9 fm, þar af er bílskúrinn 26,5 fm. Hellulagt 
bílaplan og húsið var málað að utan í sumarið 2010. Stutt í skóla og 
íþróttasvæði. Skipti á minni eign koma til greina.

VERÐ: 35,9M
STÆRÐ:144,9

Nánari upplýsingar veitir Lárus í síma 823-5050

Vindakór 14, 203 Kópavogur
Bjartar 125,5 fm 4ra herbergja íbúðir á 3. og 4. hæð með góðu útsýni í 
lyftuhúsi. Stór herbergi, mikið skápapláss og gott skipulag, vandaðar 
innréttingar og parket á gólfum, stórar suðursvalir.

VERÐ: 3 hæð 28,7 millj & 4 hæð 28,9 millj.

Opið hús á báðum íbúðum mánudaginn 
13. feb kl. 16-16:30
Nánari upplýsingar veitir Sölvi í síma 618-0064
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