
atvinna Allar 
atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

Ert þú vel hannaður markaðsmaður?

Menntunar- og hæfniskröfur:
Reynsla af hönnun og umbroti
Þekking á helstu hönnunarforritum
Brennandi áhugi á markaðsmálum
Háskólamenntun sem nýtist í starfi er æskileg 
Reynsla af markaðs- og kynningarstörfum er æskileg
Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum
Skipulagshæfni, frumkvæði og nákvæmni í starfi
Góð íslenskukunnátta

VÍS |   ÁRMÚLA 3 |   108 REYKJAVÍK  |   SÍMI 560 5000   |   VIS.IS

Markaðsdeild VÍS leitar að snjöllum, kraftmiklum og markaðsþenkjandi 
starfsmanni með reynslu af grafískri hönnun til starfa. Í boði er 
spennandi starf hjá framsæknu þjónustufyrirtæki sem hefur á að skipa 
metnaðarfullum og samhentum hópi starfsmanna.
 
Óskað er eftir starfsmanni til að sinna fjölbreyttum verkefnum á sviði 
markaðsmála  s.s.  hönnun, umbroti, textagerð, umsjón með auglýsingaefni 
og samskiptum við samstarfsaðila. 

Nánari upplýsingar veita Agla Sigríður Björnsdóttir (agla.bjornsdottir@capacent.is) og Ragnheiður Dagsdóttir (ragnheidur.dagsdottir@capacent.is) hjá Capacent 

Ráðningum. Umsóknarfrestur er til og með 11. nóvember nk. og skulu umsækjendur sækja um störfin á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is.

VÍS er nútímalegt þjónustufyrirtæki með 42 þjónustu skrifstofur víðsvegar um landið. Markmið VÍS er að vera alltaf í fremstu röð tryggingafélaga á Íslandi og er ánægja starfsfólks og 
viðskiptavina lykilatriði í velgengni félagsins. Hjá VÍS starfar framúrskarandi hópur einstaklinga sem saman myndar sterka liðsheild. Mikil áhersla er lögð á að skapa starfsfólki gott starfs-
umhverfi og aðstöðu til að veita viðskiptavinum góða þjónustu. VÍS vill fela starfsfólki störf við hæfi, þannig að hæfileikar þess og frumkvæði fái notið sín við áhugaverð og krefjandi verkefni.
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Síðumúla 5 
108 Reykjavík
Sími 511 1225    
www.intellecta.is

 ráðgjöf   ráðningar   rannsóknir
Sölumaður nýrra bíla
Eitt af þekktari þjónustufyrirtækjum landsins óskar eftir að ráða sölumann fyrir nýja 
bíla. Um fullt starf er að ræða sem felst í sölu, þjónustu og ráðgjöf til viðskiptavina 
fyrirtækisins. Áhugi og reynsla af sölu og ráðgjöf er skilyrði. Leitað er að samvisku-
sömum einstaklingi með ríka þjónustulund og mikla hæfni í mannlegum samskiptum. 
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Nox Medical   

Starfssvið: 

    við viðskiptamenn

Starfssvið: 

 hjá Nox Medical

 

Nox Medical er leiðandi hátæknifyrirtæki  á heimsvísu í þróun og framleiðslu 

 

 

framleiðslustjóri   
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Sérfræðingur við undirbúning gagnasöfnunar

Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í Rannsóknir og 
gagnasöfnun. Deildin  hefur umsjón með gagnasöfnun og framkvæmir 
úrtaksrannsóknir á vegum Hagstofu Íslands. Starfið felst í að setja upp 
gagnasöfnunarferli og umsýslukerfi fyrir gagnasafnanir auk þess að  forrita 
spurningalista. Starfið er tímabundið til eins árs.

Hæfniskröfur
 Háskólapróf sem nýtist í starfi.
 Þekking á forritun.
 Reynsla af gagnagrunnsvinnslu (SQL).
 Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu er kostur.
 Reynsla af ferlavinnu er kostur.
 Reynsla af gagnasöfnun er kostur.
 Góð samstarfs- og samskiptahæfni.
 Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð.

Umsóknarfrestur er til og með 12. nóvember 2012

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að sá sem ráðinn verður geti hafið 
störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt kjara samningi fjármálaráðuneytis og 
hlutað eigandi stéttar félags.

 PÓSTÁRITUN Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 150 Reykjavík
 NETFANG starfsumsokn@hagstofa.is
 UPPLÝSINGAR Ólafur Arnar Þórðarson 
  [olafur.thordarson@hagstofa.is]

Hagstofa Íslands · Borgartúni 21a · 150 Reykjavík
Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099 · Vefur: www.hagstofa.is

Hagstofa Íslands er sjálfstæð 

stofnun sem gegnir forystu-

hlutverki á sínu sviði. Hún sam-

hæfir opinbera hagskýrslugerð 

á Íslandi og er virkur þátt-

takandi í alþjóðlegu samstarfi. 

Hagstofan sinnir rannsóknum 

og safnar, vinnur og miðlar 

áreiðan legum hagtölum sem 

lýsa samfélaginu. Stofnun in 

stuðlar að upplýstri umræðu 

og faglegum ákvörðunum með 

því að tryggja öllum sama 

aðgang að upplýsingum.

Rafvirkjar
Straumvirki ehf óskar að ráða rafvirkja  

eða rafvirkjanema til starfa.
Framtíðarvinna - næg verkefni framundan.

Vinsamlega sendið umsókn og upplýsingar á netfangið  
straumvirki@simnet.is

Snyrtivörukynningar/SALA
Heildverslun óskar eftir að ráða starfsfólk í kynn-
ingar á þekktum snyrtivörumerkjum í verslunum 
á höfuðborgarsvæðinu. Kynningar fara fram eftir 
hádegi í ca. 3 – 4 tíma í senn, aðallega fimmtu-
daga, föstudaga og laugardaga.

Leitum að einstaklingum sem eru góðir í 
mannlegum samskiptum, geta unnið sjálfstætt 
og hafa sölumannshæfileika. Æskilegt er að 
viðkomandi hafi haldgóða þekkingu á förðunar- 
og snyrtivörum.

Frekari upplýsingar í síma: 5454 200 milli  
kl. 10.00 – 14.00 virka daga.

Ans óskar eftir að ráða trésmiði til starfa
Einnig kemur til greina að semja við undirverktaka
Upplýsingar gefur Ívar Þór Þórisson í síma 840 0955 
eða á ivar@ans.is

SMIÐIR

Fimmtudagurinn 8. nóvember 10:00-12:00

Íslenskur sjávarútvegur 2012

Fimmtudagurinn 8. nóvember 13:30-15:00

Málstofa A1 | Eiga Íslenendingar að vera með
sameiginginlegt markaðsstarf?

Málstofa B1 | Framttíðartækifæri í fiskeldi

Fimmtudagurinn 8. nóvember 15:30-17:00

Málstofa A2 | Allt  hhráefni á land?

Málstofa B2 | Er frammtíð í fullvinnslu
á Íslandidi?

HORFT
TIL FRAMTÍÐAR
HORFT 

2012Grand Hótel Reykjavík 8.– 9. nóvember
Skráning á www.sjavarutvegsradstefnan.is

Aðal styrktaraðilar Sjávarútvegsráðstefnunnar 2012

S T Æ R S T I  V E T T V A N G U R  A L L R A  S E M  S T A R F A Í S J Á V A R Ú T V E G I N U M

9:00 Afhending gagna

12:00-13:30  
Hádegisverður

15:00-15:30  
Síðdegiskaffi

17:30-19:00
Móttaka

Föstudagurinn 9. nóvember 09:00-10:30

Málstofa A3 | Heimsframboð  helstu
botnfisktegunda

Málstofa B3 | Framboð oramboð og eftirspurn upp-
sjávarfiska í Na í N-Atlantshafi

Föstudagurinn 9. nóvember 11:00-12:45

ood induststryOpportunities for the seafoo
in the EU, now or as membthe EU, now or as memberof Iceland in the EU, now or 

Föstudagurinn 9. nóvember 13:00

Hluththafafundur Sjávarútvegs-
ráðstefefnunnar ehf. | 13:00

10:30-11:00
Morgunkaffi

Frá Kvennaskólanum í Reykjavík
Laust eru til umsóknar starf fjármálastjóra/skrif-
stofustjóra við skólann. Um er að ræða fullt starf. 

Æskileg menntun er háskólapróf sem nýtist í starfinu. Einnig er 
góð kunnátta á Oracle, fjárhags- og mannauðshluta, mjög æski-
leg. Leitað er að einstaklingi með góða hæfni í samskiptum.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf berist 
skólanum að Fríkirkjuvegi 9. Umsóknarfrestur er til 16. nóv. n.k. 
Ekki þarf sérstakt umsóknareyðublað. Ráðningartíminn er frá 
1. janúar n.k. eða fyrr eftir samkomulegi. Launakjör eru eftir 
samkomulagi.  
Ingibjörg Guðmundsdóttir skólameistari veitir nánari upplýsingar 
í síma 580-7600.

Skólameistari



LAUGARDAGUR  3. nóvember 2012 7

Skálatúnsheimilið tekur að sér að veita fötluðu fólki þjónustu samkvæmt þjónustusamningi við sveitarfélagið 
Mosfellsbæ. Um er að ræða búsetuþjónustu samkv. VI. kafla laga nr. 59/1992 um málefni fatlaðs fólks og 
reglugerð nr. 1054/2010 um þjónustu við fatlað fólk á heimili sínu auk þjónustu vegna atvinnu og hæfingar 
samkv. XI. og XII. kafla nr. 59/1992 og reglugerð nr. 376/1996 um atvinnumál fatlaðra.

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

Framkvæmdastjóri

Upplýsingar veita:

Þórir Þorvarðarson 
thorir@hagvangur.is

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til  
og með 18. nóvember nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is ásamt 
fylgigögnum.

Skálatúnsheimilið óskar að ráða framkvæmdastjóra til starfa. 
Framkvæmdastjóri starfar í umboði stjórnar Skálatúnsheimilisins. 

Yfirumsjón og ábyrgð á: Menntunar- og hæfniskröfur:

EnerQuip AS er et datterselskap av Eiken Mekaniske Verksted, men har kontor i Lyngdal. EnerQuip er en 
del av Strata Marine & Offshore som er et konsern med kjernevirksomhet innen fabrikasjon av utstyr og 
installasjoner til olje & gass sektoren, offshore og subsea, maritim industri og fornybar energi. 
EnerQuip AS & Eiken Mekaniske Verksted AS er en velutstyrt bedrift med ca. 75 fast ansatte som er 
tilknyttet lokalsamfunnet. Bedriften ble startet i 1975 under navnet Skeie Mek. Verksted og ligger i 
Hægebostad kommune. Les mer på www.enerquip.no

Et solid selskap med god økonomi og i sterk vekst søker 

For å søke stillingene se www.personalhuset.no under ledige stillinger - Vest-Agder, eller www.finn.no. 
Søknadsfrist: 19. november 2011.

Vi tilbyr en stilling i et selskap i vekst. EnerQuip flytter inn i nye flotte lokaler i løpet av 2013. Arbeidsted er Lyngdal. Selskapet er ledende i bransjen og 
har meget god  ordretilgang. For mer informasjon om stillingen kontakt ISS Personalhuset ved Jan Pedersen på tlf. 982 95 271, Hanne Hardeland på  
tlf. 982 952 74, eller EnerQuip ved daglig leder Rune Haddeland på tlf. 90 99 52 84.

Som ingeniør hos EnerQuip tar du del i hele produksjonslinjen fra prosjektoppstart til levering av sluttprodukt til kunde.

ANSVARSOMRÅDER
Delta og gjennomføre prosjekter fra a til å
Planlegge og designe iht. kundens behov
Modulere i Inventor
Innkjøp og dokumentasjon

 Delta ved utarbeidelse av tilbud 

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER OG EGENSKAPER
Bachelor/master/teknisk fagskole
Minimum 5 års relevant yrkeserfaring som mekanisk ingeniør
Bør ha solid erfaring med mekaniske løsninger, gjerne med bevegelige deler
Evne til å jobbe i team i et hektisk arbeidsmiljø
Trives i prosjekt, kreativ og løsningsorientert

Vi gjør vannveien effektiv

  

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

Það er nóg að gera í Noregi! Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til  
og með 28. nóvember nk.

Sjá nánar um störfin á heimasíðu 
Hagvangs, hagvangur.is

Norsk fyrirtæki leita með aðstoð Hagvangs að íslenskum stjórnendum 
og sérfræðingum til starfa í Noregi og fleiri löndum.   

Á undanförnum árum hefur uppgangur í Noregi verið mikill og hafa Norðmenn meðal annars öðlast mikla þekkingu á 
sviði olíuvinnslu. Fyrirhugaður er fjöldi verklegra framkvæmda sem kalla á aukinn mannskap. Sóst er eftir metnaðarfullum 
einstaklingum, bæði nýútskrifuðum og reyndum. Háskólamenntun á sviði verk-, tækni- og viðskiptafræði er skilyrði.     

Þú gætir verið rétti einstaklingurinn í áhugavert starf sem eykur þekkingu þína og veitir þér reynslu á nýjum vettvangi. 

Hafðu samband við ráðgjafann Sverri Briem og hann svarar þér fljótt og vel.
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Blikksmíði ehf 
Óskar eftir blikksmiðum eða vönum mönnum í 
blikksmíðavinnu. Upplýsingar í síma: 893 4640 eða 
blikksmidi@simnet.is 

Okkur vantar kröftuga og skemmtilega 
einstaklinga til starfa á kaffihúsum Kaffitárs 
í Reykjavík.  

Störfin:
Kaffibarþjónar í fullt starf og helgarstörf.

Starfssvið:
Störfin felast í framreiðslu á kaffidrykkjum, 
veitingum og sölu á úrvalskaffi og 
kaffivörum. 

Hæfniskröfur:
Við leitum að áhugasömum og 
þjónustuljúfum einstaklingum með metnað 
og frumkvæði. Starfsmenn munu fá 
ómetanlega starfsþjálfun og kennslu í fagi 
kaffibarþjónsins.

Umsóknum má skila með tölvupósti á 
lilja@kaffitar.is. Frekari upplýsingar veitir 
Lilja Pétursdóttir í síma 420-2722.
Kaffitár framleiðir og selur einungis úrvalskaffi.  
Við leggjum áherslu á gæði og ferskleika. Við erum 
skemmtileg, alúðleg, umhverfisvæn, litaglöð og líka 
röff og töff. Við setjum fólk í fyrirrúm og opnum hjarta 
okkar til að koma boðskap Kaffitárs til skila og tengjast 
viðskiptavinum okkar traustum böndum. Við kaupum 
kaffi án krókaleiða til að stuðla að þvi að við fáum 
besta kaffi sem völ er á og að bændurnir fái 
sanngjarnt verð fyrir vöru sína.

 
 
SÉRFRÆÐINGUR Í TÆKNIÞJÓNSTU
Laust er til umsóknar starf verkfræðings/sérfræðings í eftirliti með burðarvirki og  
innréttingum flugvéla (Interior/Structures Engineer). 
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+ Umsóknir óskast fylltar út á www.icelandair.is/umsokn
 eigi síðar en 11. nóvember 2012. 

STARFSSVIÐ
Eftirlit með viðhaldi burðarvirkis, innréttinga og 

 lendingarbúnaðar flugvéla
Afgreiðsla lofthæfifyrirmæla og breytinga frá  

 framleiðendum
Verkfræðiaðstoð við viðhald flugvéla og  

 viðvarandi lofthæfi
Umsjón tæknigagna er snúa að viðvarandi  

 lofthæfi flugvéla
Fylgjast með og skrá þyngdar- og  

 jafnvægisbreytingar
Mat á skemmdum á flugvélum og skráning  

 viðgerða
Samskipti við framleiðendur flugvéla og íhluta
Verkefnastjórnun og kostnaðareftirlit 

HÆFNISKRÖFUR
Próf í verkfræði þar sem áhersla er lögð  

 á burðarvirki, t.d. flugvéla-, véla- eða  
 byggingarverkfræði. 

Einstaklingar með próf í tæknifræði og flugvirkjar  
 með reynslu og áhuga á umræddu sviði koma  
 einnig til álita

Þekking og reynsla af viðhaldi flugvéla er kostur
Mjög góð tölvukunnátta þ.m.t. kunnátta í notkun 

 teikni- og textaforrita
Góðir samskiptahæfileikar
Frumkvæði og sjálfstæði 

KOMDU TIL LIÐS 
VIÐ OKKUR

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veita:
Steinunn Una Sigurðardóttir I unasig@icelandair.is
Ingigerður Erlingsdóttir I ingigerdure@its.is

Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða meiraprófsbílstjóra 
staðsettan Akranesi til framtíðarstarfa.

Um fjölbreytt starf er að ræða við olíudreifingu ásamt 
umsjón með olíubirgðarstöðinni á Akranesi.

Við leitum að einstaklingi með ríka þjónustulund, stundvísum 
og vandvirkum. Reynsla af akstri stærri bifreiða er æskileg.

Olíudreifing greiðir ADR námskeið og laun á námskeiðstíma 
fyrir þá bílstjóra sem ekki hafa ADR réttindi.

Umsóknarfrestur er til og með 8. nóvember nk.
Umsóknir óskast sendar í tölvupósti á helgim@odr.is

Allar nánari upplýsingar veitir Helgi Marcher Egonsson  
í síma 550 9937.

Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á www.oliudreifing.is

Þjónustufulltrúi/innheimta
Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi góða kunnáttu 
á Navision tölvukerfi, sé vanur innheimtustörfum og 
hafi góða þjónustulund. Starfið felur í sér samskipti 
við viðskiptamenn, umsjón viðskiptamannabókhalds, 
innheimtu og afstemmingar.  Vinnutími er fyrri 
hluta dags. Þarf að geta hafið störf þegar í stað. 
Starfshlutfall er 60%. Umsókn ásamt ferilskrá sendist 
til hreyfing@hreyfing.is fyrir 10. nóvember.

Yfirmaður Ræktunarstöðvar Reykjavíkur

Umhverfis- og skipulagssvið

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar  auglýsir laust til umsóknar starf yfirmanns Ræktunarstöðvar  
Reykjavíkur. Næsti yfirmaður er skrifstofustjóri skrifstofu náttúru og útivistar. 

Ræktunarstöð Reykjavíkur hefur umsjón með ræktun blóma, matjurta og trjágróðurs fyrir beð, ker, skrúðgarða og 
útivistarsvæði borgarinnar. Í framtíðinni mun Ræktunarstöðin heyra undir skrifstofu rekstur og umhirðu borgar-
lands sem mun sjá um allan daglegan rekstur og umhirðu í borginni og útmörkum hennar. Skrifstofa reksturs og 
umhirðu borgarlands er hluti af nýju sameinuðu umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar. Í allri starfsemi 
sviðsins eru gildin kraftur, hófsemd, samvinna og vinsemd höfð að leiðarljósi.

Helstu verkefni og ábyrgð yfirmanns:
• Stjórnun faglegrar vinnu Ræktunarstöðvarinnar og  

dagleg verkstjórn
• Skipulagning og áætlanagerð í plöntuframleiðslu
• Ráðningar starfsmanna og launaskráning
• Ábyrgð á að framfylgja starfs- og fjárhagsáætlun  

Ræktunarstöðvarinnar
• Samskipti út á við m.a. við verkstjóra bækistöðva, starfsmenn 

sviðsins og aðrar stofnanir Reykjavíkurborgar

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Garðyrkjufræðingur – æskilegast er að viðkomandi hafi  

menntun af garðplöntubraut
• Mikil reynsla af ræktun garðplantna
• Hæfni og reynsla í stjórnun
• Færni í mannlegum samskiptum
• Góð almenn tölvukunnátta
• Skipulagshæfileikar, frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi

Um er að ræða fullt starf og nauðsynlegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar 
um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Umsóknarfrestur er til og með 19. nóvember 2012 og eru umsækjendur beðnir um að sækja um starfið á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og Reykjavíkurborgar. 

Upplýsingar um starfið veita Súsanna Sigríður Flygenring yfirmaður Ræktunarstöðvar Reykjavíkur, sími 411-8640, 
netfang: susanna.flygenring@reykjavik.is, og Steinunn Rögnvaldsdóttir fulltrúi við starfsmannamál á umhverfis- 
og skipulagssviði, s. 411-8550, netfang: steinunn.rognvaldsdottir@reykjavik.is
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Óska eftir tækjamönnum og mönnum  vönum 
fóðringum á frárennslislögnum.

Upplýsingar í síma 660-8870

Skjárinn leitar að séníum sem elska sjónvarp!

www.skjarinn.is – 595 6000 Skjárinn á og rekur SkjáEinn, SkjáBíó, SkjáHeim, SkjáGolf og K 100.5

VERTU MEÐ
Í FJÖRINU!

Umsjón með ráðningu hafa Ragnheiður S. Dagsdóttir 

(ragnheidur.dagsdottir@capacent.is) og   

Tómas Oddur Hrafnsson (tomas.hrafnsson@capacent.is)

hjá Capacent Ráðningum.

Umsóknarfrestur er til og með 11. nóvember nk.

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um

störfin á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is.

Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningar-

bréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og

rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

FORSTÖÐUMAÐUR UPPLÝSINGATÆKNISVIÐS (CTO)

Skjárinn ehf. leitar að öflugum leiðtoga til að stýra þróun og rekstri

á upplýsingatæknimálum Skjásins. Forstöðumaður ber ábyrgð 

á daglegum rekstri einingarinnar auk þess að hafa umsjón með 

rekstri tölvu- og upplýsingakerfa Skjásins ásamt tæknilegum 

rekstri miðla félagsins. Viðkomandi hefur einnig umsjón með 

rekstri á upplýsingakerfum tengdum áskriftum og á VOD-leigu

Skjásins.

MENNTUN OG HÆFNISKRÖFUR:
Háskólamenntun í tölvunarfræði eða   
sambærilegum greinum æskileg.

Reynsla af uppsetningu og rekstri upplýsingakerfa.

Reynsla af rekstri á vefumhverfi, þekking á Python,  
Django, Git og Linux æskileg.

Reynsla af stjórnun og rekstri.

Hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund

SÖLUSTJÓRI SKJÁBÍÓ OG SKJÁHEIMS (Brand Manager)

Skjárinn ehf. leitar að öflugum einstaklingi í starf sölustjóra (Brand 

Manager). Í starfi sölustjóra felst umsjón með þróun vöruframboðs

efnis á VOD-leigunni og miðlun erlendra sjónvarpsrása SkjáHeims. 

Gerð er krafa um að viðkomandi sölustjóri sé metnaðarfullur

einstaklingur, mjög söluþenkjandi og hafi sýnt söluárangur í fyrra

starfi. Skjárinn rekur stærstu vídeóleigu landsins (SkjárBíó) með um

5.000 titla á Sjónvarpi Símans. Mikil sóknarfæri eru á þessu sviði 

ekki síst vegna örrar tækniþróunar á netinu. Viðkomandi sölustjóri 

hefur tækifæri til að verða besti skemmtanastjóri landsins þar sem

heimsóknir leigunnar skipta hundruðum þúsunda á ári. 

MENNTUN OG HÆFNISKRÖFUR:
Háskólamenntun kostur en ekki skilyrði

Þekking á afþreyingarmiðlum, ekki síst netinu er kostur

Góð íslensku- og enskukunnátta sem og góð almenn 
tölvukunnátta er skilyrði

Hæfni til þess að vinna sjálfstætt sem og hæfni í   
mannlegum samskiptum

PI
PA

R\
TB

W
A

A

Sölumaður óskast
Okkur vantar duglegan og kraftmikinn sölumann 

Í nýja gólfefnaverslun.
Góð laun fyrir réttan aðila. Áhugasamir sendið svar á 

husgagnaverslun@gmail.com

Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Fjármálastjóri, skrifstofustjóri Kvennaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201211/016
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Vesturlands Stykkishólmur 201211/015
Yfirlögfræðingur Ríkiskaup Reykjavík 201211/014
Lyfjatæknir eða hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201211/013
Lífeindafræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201211/012
Læknakandídatar Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201211/011
Lögfræðingur Atvinnuvega- og nýsköpunarráðun. Reykjavík 201211/010
Lögfræðingur Atvinnuvega- og nýsköpunarráðun. Reykjavík 201211/009
Aðjúnkt Háskólinn á Akureyri, auðlindadeild Akureyri 201211/008
Verkefnastjóri Háskólinn á Akureyri, kennaradeild Akureyri 201211/007
Rannsóknarstaða (PostDoc) Veðurstofa Íslands Reykjavík 201211/006
Hjúkrunarfræðingur LSH, lungnadeild Reykjavík 201211/005
Hjúkrunarfræðingur LSH, dag- og g.d. blóð- og kr.m.læ. Reykjavík 201211/004
Iðjuþjálfi LSH, iðjuþjálfun H Reykjavík 201211/003
Sjúkraliði LSH, rannsóknakjarni Reykjavík 201211/002
Lífeindafræðingur LSH, rannsóknakjarni Reykjavík 201211/001
Lögreglufulltrúi Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Reykjanesbær 201210/077
Safnstjóri Náttúruminjasafn Íslands Reykjavík 201210/076
Skrifstofustjóri Menntaskólinn við Sund Reykjavík 201210/075

Eina sjónvarpsstöðin í heiminum sem helguð er sönnum sakamálumEi jónó töði í h i i h lguðð ö k ál

ID: INVESTIGATION DISCOVERY ER Á STÖÐ 2 FJÖLVARP | FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á STOD2.ISÁ Ö Ö Á É Á Á
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Umsjónarmaður opinna 
og grænna svæða í 
Grindavík

Grindavíkurbær óskar eftir umsjónarmanni 
opinna og grænna svæða í þjónustumiðstöð

Leitað er að metnaðarfullum og traustum einstakling sem 
hefur reynslu og áhuga á fjölbreyttum verkefnum í um-
hverfismálum.
Um framtíðarstarf er að ræða í þjónustumiðstöð Grinda-
víkurbæjar . Jafnræði er eitt af gildum Grindavíkurbæjar og 
eru bæði kyn hvött til að sækja um starfið.

Verksvið og ábyrgð
• Viðhald grænna- og opinna svæða 
• Viðhald með götugögnum, svo sem bekkjum,  
 borðum og tunnum
• Viðhald gatna, gangstétta, stíga og leikvalla
• Áætlunargerð og skipulagning
• Starfsmaður er  yfirmaður vinnuskóla

Hæfniskröfur
• Metnaður, öguð vinnubrögð 
• Bílpróf, og vinnuvélaréttindi
• Þekking og reynsla af hellulögn og jarðvinnu skilyrði
• Sveinspróf í iðngrein eða jarðlagnatækni og a.m.k. 5 ára  
 starfsreynsla æskileg
• Rík þjónustulund við íbúa bæjarins
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskipum
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslen-
skra sveitarfélaga og Starfsmannafélags Suðurnesja.
Umsóknarfrestur er til og með 19. nóvember nk.
Senda skal umsókn og starfsferilskrá til Ingvar Þ. 
Gunnlaugssonar sviðsstjóra skipulags- og umhverfissviðs  á 
ingvar@grindavik.is , nánari uppl. í síma 420 1107
Grindavíkurbær er um 2.830 íbúa samfélag í næsta  
nágrenni höfuðborgarsvæðisins. Í Grindavík er lögð áhersla 
á fjölskylduvænt umhverfi, íþróttastarf og heilsueflingu 
í skóla og leikskóla. Grindavíkurbær starfar samkvæmt 
eftirfarandi gildum

• Jafnræði 
o Við höfum jafnrétti, samkennd og samvinnu 
 að leiðarljósi 
• Jákvæðni
o Við erum uppbyggileg í samskiptum 
• Þekking
o Við byggjum á menntun, reynslu og hugviti 
• Framsækni
o Við erum forsjál, vinnusöm og skapandi
• Traust 
o Við erum heiðarleg, vandvirk og orðheldin

H
ug

sa
 s

ér
!

Primera Air is looking for a service minded, resourceful and hardworking individual to join 
our IT helpdesk team. Teamwork and good people’s skills are essential to fulfil the below job 
requirements. 

The place of work is at our Head Office in Kópavogur, Iceland.ffice in Kópavogur, IcelandOffice in Kópavogur, Iceland

IT SPECIALIST

To apply, please visit our website www.primeraair.com and fill out an online application form. The application deadline is before end of 
November 04, 2012. We look forward to receiving your application.

We are a dynamic airline proudly offering high quality,
profitable services to the leisure market.

Primera Air | Hlíðasmári 12 | 201 Kópavogur | S. 527 6000 | Fax. 527 6001 | primeraair.com

AREAS OF RESPONSIBSIBISIBILITY
- Be a member of the IT am for offices ande IT helpdesk team foe IT 

crew members

- Be a member s operations teamer of IT systems oer o

- Setup and rkstationsd manage worksd m

- Provide rte user supporte 

- Comm th software vendorsmunicate with vendorsmm

OTTHER XPEEXPERIRIEEN ACE AANNND QUALIFICATIONSAA
RREQU RIREDE FOR TTHE JOB:
- emsave experience mHave experience maintaining IIT systemtem

- nmentGeneral knowledge of Microsoft envedge of Microsooft environmnm

- nd SQL isGeneral knowledge of MS SQL databowledge of MS SQ tabases andand
preferreded

- Fluency in English and Icelandicuency in English a

ing an education in system engineering or Microsoft degrees will be considered Having an education in system engineering or Microsoft degrees will be considered an advantage. 

Knowledge of Linux, Oracle or SQL is also beneficial.inux, Oracle or SQL 

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

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:
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Myndlistarmenn 
Rithöfundar
Tónlistarmenn
MÍF-nefnd Hveragerðisbæjar auglýsir eftir umsóknum um dvöl 
í húsinu Varmahlíð í Hveragerði.  Íbúðarhúsið er búið öllum 
húsgögnum og tækjum. Hveragerðisbær greiðir kostnað vegna 
rafmagns og hita.  Gestalistamenn fá endurgjaldslaus afnot af 
húsinu. Engin vinnustofa fylgir húsnæðinu.

Óskað er eftir því að í skriflegum umsóknum, sem senda á til 
menningar- og frístundafulltrúa Hveragerðisbæjar, Sunnumörk 
2, 810 Hveragerði, komi fram æskilegt dvalartímabil og að hverju 
listamaðurinn hyggst vinna meðan á dvölinni stendur. 
Úthlutun dvalartímabila mun fara fram í desember og mun vera 
úthlutað árið 2013.   

Allar frekari upplýsingar svo og umsóknareyðublöð fást á  
skrifstofum: 
Sambands íslenskra myndlistarmanna
Hafnarstræti 16, sími 551 1346,
Rithöfundasambands Íslands, Gunnarshúsi,
Dyngjuvegi 8, sími 568 3190
Félagi íslenskra Hljómlistamanna,
Rauðagerði 27, sími 588-8255. 

Einnig er hægt að leita upplýsinga hjá menningar- og frístunda-
fulltrúa
Hveragerðisbæjar í síma 483 4000.
Umsóknareyðublöð er hægt að nálgast á heimasíðu Hveragerðis-
bæjar www.hveragerdi.is 

Umsóknarfrestur er til 1. desember n.k.

Menningar- og frístundafulltrúi Hveragerðisbæjar

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Göngu- og hjólabrýr yfir Elliðaárósa, útboð nr. 12942.

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

Innkaupadeild

Útboð nr. 20105

Vátryggingar Landsvirkjunar
Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í vátryggingar 

fyrirtækisins.

Allar upplýsingar um vátryggingarnar eru í 

útboðsgögnum nr. 20105.

Útboðsgögn verða afhent í móttöku 

Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík, 

frá og með miðvikudeginum 7. nóvember 2012 

gegn óafturkræfu gjaldi að upphæð kr. 5.000 fyrir 

hvert eintak.

Samningstími er þrjú ár (3) með heimild til 

framlengingar um allt að eitt ár tvisvar sinnum.

Tilboðum skal skila á sama stað fyrir klukkan 

12:00 þriðjudaginn 4. desember 2012. 

Tilboð verða  opnuð  sama dag  kl. 14:00 og lesin 

upp að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess 

óska.

NÓATÚN 
ÓSKAR EFTIR
KJÖTSTJÓRA

Við gerum meira fyrir þig

HELSTU VERKEFNI ERU:

HÆFNISKRÖFUR:

ÁHUGASAMIR VINSAMLEGAST
SÆKI UM Á WWW.NOATUN.IS

Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Til hvers að auglýsa ?

Með starf
fyrir þig

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is
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Auglýsing um deiliskipulag á 
Seltjarnarnesi

Sameining og breyting á gildandi deiliskipulagi 
Suðurstrandar og Hrólfsskálamels

Bæjarstjórn Seltjarnarness samþykkti á fundi sínum 24. 
október 2012 að auglýst yrði breytt og sameinað deiliskipulag 
Suðurstrandar og Hrólfsskálamels, sem samþykkt var 18. ágúst 
hjá Skipulags- og mannvirkjanefnd á Seltjarnarnesi í samræmi 
við 41. gr. skipulagsslaga nr. 123/2010.  

Tillaga að sameinuðu og breyttu deiliskipulagi Suðurstrandar 
og Hrólfsskálamels, felur í sér eftirfarandi: að staðsetja bílastæði 
við vallarhús knattspyrnusvæðis og aðlaga göngustíga. Fjölga 
bílastæðum um þrjú stæði við lóð Skólabrautar 3-5. Stækka 
byggingarreit við suðurgafl Suðurstrandar 2-8 (íþróttamiðstöð) 
vegna stækkunar á núverandi fimleikasal, gólf íþróttasalar verði 
lækkað til að ná 7 metra lofthæð, mænishæð fyrirhugaðra  
bygginu skal vera í flúkti við hæsta punkt núverandi fimleika-
salar. Aðkoma að íþróttahúsi aðlöguð. Stækka bygginga-
reit við vesturhlið Suðurstrandar 2-8, þannig að hann nái 
út fyrir núverandi byggingu. Reisa 1.80 metra háa girðingu 
á lóðarmörkum Hrólfsskálamels 1-18, hlið á girðingu mun 
verða á vesturmörkum lóðarinnar. Fella niður fyrirhugaðan 
stíg samsíða suðvesturhlið Hrólfsskálamels 2-8 og stíg milli 
Suðurstrandar 2-8 (íþróttamiðstöðvar) og Hrólfsskálamels 1-18. 
Leggja nýjan stíg milli Suðurstrandar 2-8 (íþróttamiðstöðvar) 
og Hrólfsskálamels 1-18 samsíða innkeyrslu inn í bílastæðahús. 
Byggja sorpgerði á lóð Mýrarhúsaskóla. Sorpgerði mun þjóna 
skólanum og íbúum Hrólfsskálamels 1-18. Aðkoma að skýlinu 
og vöruaðkoma að lóð Mýrarhúsaskóla mun vera frá lóð 
Hrólfsskálamels 1-18. 

Deiliskipulagið verður til sýnis á bæjarskrifstofum Seltjarnarness 
að Austurströnd 2, virka daga frá kl. 8:00 til 14:00, frá  
5. nóvember til og með 17. desember, 2012. Einnig má sjá 
tillöguna á heimasíðu bæjarins,   
www.seltjarnarnes.is.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn 
kostur á að gera athugasemdir við breytingarnar og skal þeim 
skilað skriflega til þjónustuvers í bæjarskrifstofunum á Seltjar-
narnesi eigi síðar en 17. desember, 2012. Þeir sem gera ekki 
athugasemdir við breytinguna fyrir þann tíma teljast samþykkir 
henni.

Seltjarnarnesi 3. nóvember 2012. 
Skipulags- og byggingarfulltrúi á Seltjarnarnesi 

Austurströnd 2, 170 Seltjarnarnes.

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Til leigu glæsilegt skrifstofuhúsnæði við Skógarhlíð 12 í Reykjavík, 
þar sem Pricewaterhouse er til húsa.  Húsið er allt mjög glæsilegt að 
innan og utan.  Um er að ræða jarðhæðina sem er skipt niður í ca. 
150 til 300 fm. einingar. 

Upplýsingar veittar í síma 562-4250.

TIL LEIGU – Skógarhlíð 12 – Reykjavík

OPIÐ HÚS. – EIGN Í SÉRFLOKKI - LAUS STRAX 

Galtalind 1 íbúð 0201 Kópavogi
OPIÐ HÚS sunnudag 4. nóvember milli kl 14:00 og 16:00.   

Sérlega vönduð, stílhrein, björt og vel með farin 103 fm fjögurra 
herbergja glæsiíbúð, endaíbúð á annarri hæð í litlu fjölbýlishúsi. 
Stórar svalir, óvenju vandað og fallegt parket á gólfum. 
Garðar (892-9500) og Ragnheiður (868-7770) taka þá vel á 
móti gestum og sýna þeim eignina. 

OPIÐ HÚS

Af sérstökum ástæðum er til sölu  
rekstur leikfangaverslunar og  

vefverslun með leikföng.
IBM kassakerfi og merkt sendibifreið í pakkanum. 

Góður tími framundan.
Upplagt tækifæri fyrir drífandi fólk að skapa sér eigin 

rekstur og efla hann. Eigin innflutningur að hluta.

Áhugasamir hafi samband með tölvupósti á 
netfangið; jbutgafa@simnet.is

S E L T J A R N A R N E S B Æ R

Auglýsing um deiliskipulag á 
Seltjarnarnesi

Vesturhverfi - deiliskipulagsbreyting vegna 
Miðbrautar 34

Bæjarstjórn Seltjarnarness samþykkti á fundi sínum 24. 
október, 2012 að auglýst yrði breyting  á deiliskipulagi Vestur-
hverfis vegna Miðbrautar 34, sem samþykkt var 21. ágúst hjá 
Skipulags- og mannvirkjanefnd á Seltjarnarnesi í samræmi við 
43. gr. skipulagsslaga nr. 123/2010.  

Tillaga að breytingu fyrir Miðbraut 34 felur í sér hækkun þaks 
og aukið byggingarmagn skv. samþykktu deiliskipulagi en 
óbreyttu hámarks nýtingarhlutfalli.  Nýja tillagan gerir ráð fyrir 
breytingu úr 1. hæð yfir í 1.5 hæð að hámarki.

Deiliskipulagið verður til sýnis á bæjarskrifstofum Seltjarnar-
ness að Austurströnd 2, virka daga frá kl. 8:00 til 14:00, frá 5. 
nóvember til og með 17. desember 2012.
Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu bæjarins,  
 www.seltjarnarnes.is.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn 
kostur á að gera athugasemdir við breytingarnar og skal þeim 
skilað skriflega til þjónustuvers í bæjarskrifstofunum á  
Seltjarnarnesi eigi síðar en 17. desember, 2012. Þeir sem gera 
ekki athugasemdir við breytinguna fyrir þann tíma teljast 
samþykkir henni.

Seltjarnarnesi 3. nóvember 2012. 
Skipulags- og byggingarfulltrúi á Seltjarnarnesi 

Austurströnd 2, 170 Seltjarnarnes.

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Til leigu húsnæði, 910 fm., sérinnréttað fyrir matvælaiðnað við 
Dugguvog 8 í Reykjavík, þar sem Esja var áður til húsa.

Til leigu gott 180 fm. skrifstofuhúsnæði með lítilli innkeyrsluhurð 
við Askalind 2 í Kópavogi.  Tilvalið fyrir heildsölur.

TIL LEIGU – Dugguvogur 8 – Reykjavík

TIL LEIGU – Askalind 2 – Kópavogur

S E L T J A R N A R N E S B Æ R

Auglýsing um deiliskipulag á 
Seltjarnarnesi

Tillaga að deiliskipulagi Bygggarðasvæðis
Bæjarstjórn Seltjarnarness samþykkti á fundi sínum 24. október, 
2012 að auglýsa deiliskipulagstillögu  að  Bygggarðasvæði, sem 
samþykkt var 18. október hjá Skipulags- og mannvirkjanefnd á 
Seltjarnarnesi í samræmi við 41. gr. skipulagsslaga nr. 123/2010.  

Tillagan er sett fram á uppdrætti og í greinargerð og felur 
m.a. í sér skipulag á deiliskipulagssvæðinu að gert er ráð fyrir 
þremur húsagerðum, einbýlis-, rað- og fjölbýlishús. Gert er ráð 
fyrir átta einbýlishúsum, fjórum raðhúsum með 4-6 íbúðum, 
með samtals allt að 24 íbúðum, þremur fjölbýlishúsum með 
u.þ.b. 114 íbúðum og opnu svæði, sem liggur utan lóða, m.a. 
göturými, göngustíga og opið svæði sem þjónar útivistar- og 
leikvallarþörf hverfisins. Tvær heitavatns borholur eru innan 
deiliskipulagssvæðisins, þær eru í fullri notkun. Þeim er útdeilt 
tilteknu helgunarsvæði og tryggt er að unnt sé að athafna sig 
við rekstur holanna. 

Deiliskipulagið verður til sýnis á bæjarskrifstofum Seltjarnarness 
að Austurströnd 2, virka daga frá kl. 8:00 til 14:00, frá  
5. nóvember til og með 17. desember 2012.
Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu bæjarins,   
www.seltjarnarnes.is.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn 
kostur á að gera athugasemdir við breytingarnar og skal þeim 
skilað skriflega til þjónustuvers í bæjarskrifstofunum á  
Seltjarnarnesi eigi síðar en 17. desember, 2012. Þeir sem gera 
ekki athugasemdir við breytinguna fyrir þann tíma teljast 
samþykkir henni.

Seltjarnarnesi 3. nóvember 2012. 
Skipulags- og byggingarfulltrúi á Seltjarnarnesi 

Austurströnd 2, 170 Seltjarnarnes.

Meiri Vísir.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

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.
meiri íþróttir meiri virkni meira úrval

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir,
meiri upplýsingar, meiri umræða, meira líf,
meiri íþróttir meiri virkni meira úrval

Á Veiðivísi, nýjum veiðivef Vísis, getur þú nálgast helstu fréttir, 
ítarlega umfjöllun og gagnlegar upplýsingar um veiði, hvort heldur 
sem er stangveiði eða skotveiði. Fylgstu með í sumar og nýttu þér 
allt sem Vísir hefur upp á að bjóða.



LAUGARDAGUR  3. nóvember 2012

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins 
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Reykjavík Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali

Vesturgata 55 - Íbúð með verönd á 2.hæð
OPIÐ HÚS sunnudag

Einstaklega falleg  87 fm, 3ja - 4ra herbergja íbúð á 2. hæð 
ásamt geymslurými í sambyggðu útihúsi. Íbúðin sem er mikið 
endurnýjuð skiptist í forstofugang, tvö herbergi, baðherbergi, 
eldhús með borðkrók og tvær samliggjandi stofur. Suðursvalir og 
verönd eru út af stofu. OPIÐ HÚS Á MORGUN (SUNNUDAG) 
FRÁ KL. 13:00 - 14:00. V. 24,9 m.

OPIÐ HÚS

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

SUNNUFLÖT Í GARÐABÆ 
STÓRGLÆSILEGT 932 m2 HÚS - ENDA/HORN LÓÐ INNST Í BOTNLANGA

Um er að ræða 932,0 fm einbýli í byggingu á tveimur 
hæðum. Gert ráð fyrir lyftu á milli hæða. 
Glæsileg hornlóð / endalóð innsta hús í botnlanga.  
Opið svæði, hraunið og Hraunkotslækur í baklóðinni. 
Húsið sjálft er skráð 870,7 fm og bílskúr 61,3 fm,  
samtals 932,0 fm.

Nánari lýsing: Samkvæmt samþykktum teikningum 
skiptist efri hæðin í anddyri, gestasalerni, forrými, eld-
hús, borðstofu, stofu með arni, sjónvarpsstofu, hjóna-
herbergi með baðherbergi, fataherbergi, baðherbergi, 
tvö herbergi, skrifstofu, þvottaherbergi og bílskúr.

Neðri hæðin skiptist í: herbergi, fataherbergi, 
baðherbergi, tómstundaherbergi, vínkjallara, forrými, 
lagnarými, fitness, baðrými með sundlaug og heitum 
potti, búnings-herbergi með salerni, sturtum, köldum 
potti og gufubaði. 
Lóðin sem er samtals 1.590 fm er öll afgirt með  
steypu virki.

Nánari upplýsingar á skrifstofu Ás fasteignasölu 
í síma 520 2600 eða Eirík Svan Sigfússon lög-
giltum fasteignasala í síma 862 3377.

  

1100 fermetra iðnaðar og lagerhúsnæði. Húsnæðið 
skiptist í opinn vinnusal með flísum á gólfi og lagerrými 
í bakhluta. Góð aðstaða er fyrir starfsmenn, kaffistofa 
og salerni með sturtu aðstöðu. Fjórar góðar innkeyrslu-
hurðar eru á rýminu. Húsnæðið hýsti áður starfsemi 
verkstæðiðs Toyota og hentar vel undir slíka starfsemi 
ásamt öðru. Húsnæðið er laust til afhendingar strax. 
Nánari upplýsingar veitir Brandur Gunnarsson Löggiltur leigu-
miðlari í síma 897-1401.

Til leigu við Nýbýlaveg 2

Hótel Höfn á Hornafirði!
Hótelið er þriggja stjörnu, í rekstri allt árið, með 
68 vel búnum herbergjum, með veitingasal, 
fundaraðstöðu, bar og á A la carte veitingastað 
sem hefur verið í  fararbroddi með hráefni úr 
héraði og humarinn sem aðalsmerki.

Hér er einstakt tækifæri til að eignast rótgróið 
og vel rekið hótel með öfluga viðskiptavild.

Allar frekari upplýsingar eru veittar á skrif-
stofu Fasteignasölunnar Inni, www.inni.is, 
sími 580-7915

Snorri Snorrason, lögg, fasteigna- og fyrirtækjasali

Til sölu!

Hótel Höfn á Hornafirði!

OPIÐ HÚS
Sunnudag 4. nóv. 16:00 - 17:00

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Allar nánari upplýsingar gefur 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

sími: 899-1178
atli@miklaborg.is

Verð: 69,7 millj.

HLYNGEH RÐI 2
Reisulegt og vel við haldið einbýlishús
Eignin er skráð 306 fm með innbyggðum bílskúr
Nýtt eldhús, 5-7 svefnherb., 3 baðherb.
Eftirsótt gróin staðsetning miðsvæðis í Rvk
Innra skipulag býður upp á mikla möguleika
Sér íbúð á jarðhæð sem auðvelt er að tengja heildS

108 Reykjavík

Góð kaup 
Laus 

fljótlega

DISCOVERY CHANNEL ER Á STÖÐ 2 FJÖLVARP | FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á STOD2.IS





Starfsfólk 
RE/MAX Senter svarar kalli

Við hjá RE/MAX SENTER ætlum að 
gefa fjölskylduhjálp 10.000 kr af 
hverri seldri fasteign í nóvember og 
skorum á önnur fyrirtæki í landinu 
að gera slíkt hið sama.

Markmið okkar er þátttaka 100 fyrirtækja - taktu þátt og láttu gott af þér leiða.

Senter




