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Þjónusturáðgjafi 
Við leitum að jákvæðum og duglegum þjónusturáðgjafa 
til starfa í þjónustuver Borgunar. Vinnutíminn er frá  
kl. 9.00 til 17.00. 

Helstu verkefni:
 Svörun fyrirspurna í síma og á tölvupósti  
 Þjónusta og ráðgjöf við fyrirtæki og útgefendur
 Almenn samskipti og úrlausn mála fyrir viðskiptavini 

Borgun er leiðandi fyrirtæki í þróun og hagnýtingu lausna á sviði rafrænnar greiðslumiðlunar.  
Við leggjum áherslu á lipra og persónulega þjónustu og vinnum eftir gildunum vilji, virði og vissa. 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
 Framúrskarandi þjónustulund og samskiptahæfni 
 Reynsla af sambærilegu starfi 
 Háskólapróf er kostur
 Góð enskukunnátta 
 Ábyrgð og áreiðanleiki 
 Sjálfstæði í starfi og hæfni til að vinna undir álagi

Þjónusturáðgjafi

Nánari upplýsingar um starfið veitir Rakel Ýr  
Guðmundsdóttir mannauðsstjóri í síma 560 1561  
eða ryg@borgun.is. 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að  
sækja um starfið á www.borgun.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 25. nóvember nk.
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Skjalavörður – ritari
Námsgagnastofnun óskar eftir að ráða  
skjalavörð – ritara nú þegar. 
Um er að ræða 50% framtíðarstarf. 

Skjalavörður – ritari hefur umsjón með skjalavistun-
arkerfi Námsgagnastofnunar auk almennra skrif-
stofustarfa. 

Viðkomandi þarf að vera stundvís og áreiðan- 
legur, þjónustulipur og hafa haldgóða menntun og 
tölvuþekkingu. Reynsla af notkun GoPro skjalavist-
unarkerfis er æskileg. Góð íslenskukunnátta áskilin.

Vinnutími er fyrir hádegi. Boðið er upp á góða  
vinnuaðstöðu. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningum opinberra 
starfsmanna og stofnanasamningi.

Upplýsingar um starfið veitir Eiríkur Grímsson, starfs-
mannastjóri, í síma 535 0400, 
netfang eirikur@nams.is.

Umsóknir sendist Námsgagnastofnun Víkurhvarfi 
3, 203 Kópavogi fyrir 3. desember nk. Með allar 
upplýsingar verður farið sem trúnaðarmál og öllum 
umsóknum verður svarað.

Listaháskóli Íslands auglýsir eftir umsóknum 
um starf aðjúnkts í vöruhönnun við hönnunar- 
og arkitektúrdeild skólans. Um er að ræða 
60% starfshlutfall.

Leitað er eftir einstaklingi sem er virkur 
á sviði hönnunar og listsköpunar, hefur 
kennslureynslu og reynslu af því að leiðbeina 
nemendum á háskólastigi í hönnunarverkefnum. 
Gerð er krafa um meistarapróf eða sambærilega 
menntun. Starfið felur í sér kennslu og umsjón 
með námi nemenda í vöruhönnun í samráði 
við fagstjóra í vöruhönnun og deildarforseta 
hönnunar- og arkitektúrdeildar.
 
Gert er ráð fyrir að ráðning taki gildi frá og með 
1. janúar og sé tímabundin til 1. ágúst 2013. 

Umsóknir skulu stílaðar á rektor og skal skila 

þeim ásamt með fylgigögnum til Listaháskóla 

Íslands, Þverholti 11, 105 Reykjavík, eigi síðar en 

mánudaginn 3. desember. Nánari upplýsingar er 

að finna á heimasíðu skólans www.lhi.is

STAÐA AÐJÚNKTS 
Í VÖRUHÖNNUN

Nánari upplýsingar veitir: 
Kristín Guðmundsdóttir
kristin@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is. 

Umsóknarfrestur er til og  
með 25. nóvember nk. 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK    
SÍMI 520 4700   www.hagvangur.is
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We are looking for an ambitious Motion 
Graphics Designer to join our team. This team 
player will be responsible for creating graphics 
and Visual F/X for our interactive exhibits and 
other digital and interactive media. This motion 
graphic artist will be using editing-, illustration-, 
and animation software in the daily work at the 
office.

Experience & Skills
Highly competent in After Effects, 
Photoshop, Illustrator
Beneficial: 3D experience - Maya, 3DMax, 
and/or Cinema 4d and experience in real 
time 3D. 
Strong attention to detail and accuracy
Creative and have a sense for a good 
storytelling

 
If you want to join a group of talented people  
and you have many of the above skills, we would 
love to introduce you to the team.  
 
If you are interested, please email your CV and 
showreel to gagarin@gagarin.is

Motion 
Graphics
Designer

At Gagarin we create highly interactive media solutions that 
allow people to experience stories vividly, understand interesting 
content and share their discoveries with others. Our customers 
are museums, companies, municipalities and institutions that 
utilize our work in showrooms and visitor centers, at events and 
online. Check out our work at www.gagarin.is sími: 511 1144
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Síðumúla 5 
108 Reykjavík
Sími 511 1225    
www.intellecta.is

 ráðgjöf   ráðningar   rannsóknir
Java forritarar                      .NET forritarar

Við óskum eftir að komast í samband við Java og .NET forritara. 
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Sjá nánari upplýsingar á www.intellecta.is

Tölvunarfræðingur – forritari
Námsgagnastofnun óskar eftir að ráða tölvunar-
fræðing, eða einstakling með sambærilega mennt-
un, í fullt starf nú þegar. Viðkomandi þarf að hafa 
haldgóða kunnáttu og reynslu í vefsmíði og forritun. 
Reynsla af kennslu í grunnskólum, námsefnisgerð 
eða skólastarfi almennt er æskileg en ekki skilyrði.

Um er að ræða starf við gerð og útgáfu stafræns 
námsefnis á vef Námsgagnastofnunar í samstarfi og 
samráði við ritstjórn 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. Laun eru sam-
kvæmt kjarasamningum og stofnanasamningi.

Allar nánari upplýsingar um starfið veita  
Eiríkur Grímsson starfsmannastjóri og Hafdís 
Finnbogadóttir útgáfustjóri í síma 535 0400 eða í 
tölvupósti eirikur@nams.is og hafdis@nams.is

Umsóknum ásamt öllum nauðsynlegum upplýsing-
um skal koma til Námsgagnastofnunar, Víkurhvarfi 
3, 203 Kópavogi fyrir 3. desember nk. Með allar 
upplýsingar verður farið sem trúnaðarmál og öllum 
umsóknum verður svarað.

Hjá Teledyne Gavia ehf. fer fram hönnun og framleiðsla Gavia djúpfarsins 
sem notað er við pípueftirlit, sjávarbotnsrannsóknir, sjávarrannsóknir og fleira. 
Djúpfarið Gavia er rannsóknartæki í fremstu röð og er markaðsett víðsvegar 
um heim. Félagið er í eigu bandaríska félagsins Teledyne Technologies.  
Nánari upplýsingar er að finna á www.gavia.is

Teledyne Gavia ehf. óskar eftir að ráða rafeindavirkja/tæknimann

Áhugasamir senda ferilskrá á netfangið: sgislason@teledyne.com fyrir 2. desember.

Starfssvið:
• Samsetning, prófanir og þjónusta á flóknum rafbúnaði 
 og vélbúnaði.
• Samskipti við viðskiptavini á ensku.
• Samvinna með Þróunardeild og smíði á frumgerðum.
• Getur krafist ferða erlendis.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Rafeindavirki eða sambærilegt.
• 5+ ára starfsreynsla. 
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
• Reynslu af að leiða hóp í lausn verkefna.
• Reynsla af hugbúnaði, Linux, kostur.

ÍAV óskar eftir að ráða samhenta smiðahópa 
til starfa vegna verkefna á höfuðborgar-
svæðinu og nágrenni.

Nánari upplýsingar í síma 530 4200. Umsóknar-
eyðublöð má finna á heimasíðu www.iav.is
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Administrasjonskonsulent
Nordisk Innovation søker administrasjonskonsulent 
som til en viktig rolle i det daglige arbeidet i Nordisk 
Innovation. 

Dine hovedoppgaver vil være: 

• Sentralbord- og resepsjonstjeneste, kontakt med kunder 
og samarbeidspartnere 

• Planlegging og gjennomføring av møter og arrangemen-
ter 

• Administrasjon av søknader, kontrakter, adresseregister 
og arkiv 

• Holde orden i fellesareal 
• Sekretær for administrerende direktør

Du behersker både engelsk, og minst ett av de skandi-
naviske språk muntlig, og skriftlig, og kjenner deg igjen 
i flest mulig av følgende punkter:

• Positiv, serviceinnstilt og trives i kontakt med nye men-
nesker 

• Kjennskap til offentlig forvaltning og erfaring fra kunde-
behandling 

• Nøyaktig, pliktoppfyllende og evne til å arbeide selvsten-
dig 

• Generelt god IT-kunnskap 
• Legger prestisje i å yte god service og har lett for å 

tilegne deg ny kunnskap 
• Trives i en dynamisk og hektisk hverdag 
• Har minimum 3 års relevant arbeidserfaring 

Vi kan tilby en spennende stilling i et interessant og ut-
viklende arbeidsmiljø med kollegaer fra samtlige nordiske 
land, og med kontaktflate mot sentrale miljøer i Norden 
og internasjonalt. Stillingen byr på selvstendige arbeids-
oppgaver og mulighet for å påvirke institusjonenes videre 
utvikling innenfor området. Noe reisevirksomhet må 
påregnes. Lønn etter avtale i henhold til statens lønnsre-
gulativ. Åremålsstilling på fire år med eventuelt forlengelse 
til maksimalt 8 år.

For mer informasjon kontakt personal- og organisasjons-
sjef Kari Winquist, k.winquist@nordicinnovation.org, mob 
+47 99700412 Søknad sendes til info@nordicinnovation.
org innen 1.12.2012

Mörk hjúkrunarheimili 
óskar eftir lækni til starfa

Mörk, hjúkrunarheimili óskar eftir lækni í  
20-30% starf frá áramótum.  
Nánari upplýsingar gefur Helga Hansdóttir  
helga.hansdottir@morkin.is eða í síma 560-1702

Sölumaður fasteigna 
Allt fasteignir fasteignasala Síðumúla 29 óskar eftir að ráða 
sölumann fasteigna.
Aðeins árangurstengd laun. Farið er með allar umsóknir sem 
trúnaðarmál.

Umsóknir sendist á netfangið: thorbjorn@alltfasteignir.is

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Ritari og verkefnastjóri Þjóðgarðurinn á Þingvöllum Reykjavík 201211/048
Lögfræðingur Innanríkisráðuneytið Reykjavík 201211/047
Bókasafns- og upplýsingafræðingur Innanríkisráðuneytið Reykjavík 201211/046
Læknaritari Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201211/045
Starfsmaður í móttöku Landspítali, rannsóknakjarni Reykjavík 201211/044
Héraðsdýralæknir í austurumdæmi Matvælastofnun Egilsstaðir 201211/043
Sérfræðingur í fóðureftirliti Matvælastofnun Selfoss 201211/042
Skjalavörður, ritari Námsgagnastofnun Kópavogur 201211/041
Tölvunarfræðingur, forritari Námsgagnastofnun Kópavogur 201211/040
Kennari í sálfræði Menntaskólinn við Hamrahlíð Reykjavík 201211/039
Rannsóknasérfræðingur í tölfræði HÍ, Miðstöð í lýðheilsuvísindum Reykjavík 201211/038
Umsjónarmaður HÍ, rekstur fasteigna Reykjavík 201211/037
Lektorar HÍ, heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201211/036
Framhaldsskólakennari í spænsku Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ Mosfellsbær 201211/035
Varðstjóri Ríkislögreglustjórinn Reykjavík 201211/034
Félagsfræðikennari Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201211/033
Eftirlitsmaður Vinnueftirlitið Egilsstaðir 201211/032

sími: 511 1144
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NTV er einkaskóli sem stofnaður var árið 1996. Við 
bjóðum upp á fjölbreytt nám með áherslu á starfs-
nám og undibúning nemenda fyrir krefjandi störf á 
vinnumarkaðnum. 

Hjá NTV starfar hópur fólks með mikla þekkingu  
á sínu sviði. Vegna aukinna umsvifa í tækninámi 
þurfum við að bæta við kennara í hlutastarf.

Við leitum að einstaklingi með MCITP gráðuna og 
reynslu úr atvinnulífinu. Umsóknir ásamt ferilskrá 
sendist til jvk@ntv.is fyrir 29. nóvember merktar 
“MCITP kennari”

OKKUR VANTAR GÓÐAN  
MCITP KENNARA  

2-3 KVÖLD Í VIKU

VIÐURKENNDUR EINKASKÓLI Á FRAMHALDSSKÓLASTIGI

Grunnskólakennari
Viltu starfa í uppbyggilegu og metnaðarfullu umhverfi? 
Við Grunnskólann í Sandgerði vantar áhugasaman 
grunnskólakennara sem vill taka þátt í uppbyggilegu og 
metnaðarfullu starfi. Skólinn er einsetinn og heildstæður 
með 220 nemendur í 1.-10. bekk. Sjá nánar um skólann á 
www.sandgerdisskoli.is.

Vegna forfalla vantar okkur öflugan umsjónarkennara 
í 8. bekk. Gott er að viðkomandi hafi góð tök á stærð-
fræði og hafi reynslu af vinnu með unglingum.  
Grunnskólinn í Sandgerði starfar eftir hugmyndafræði 
Uppeldis til ábyrgðar.  

Umsóknarfrestur er til 29. nóvember 2012.

Nánari upplýsingar veitir: Fanney Dóróthe Halldórsdóttir, 
skólastjóri fanney@sandgerdi.is  og Elín Yngvadóttir aðstoðar-
skólastjóri eliny@sandgerdi.is . Sími skólans er 420 7500

Þjónustudeild 365 miðla leitar eftir kraftmiklum þjónustufulltrúum til starfa. Í starfinu felst þjónusta við 
áskrifendur og sala áskrifta. Um er að ræða hlutastarf þar sem aðallega er unnið á kvöld- og helgarvöktum.
Þjónustufulltrúi þarf að hafa góða hæfni í mannlegum samskiptum, ríka þjónustulund og geta unnið 
sjálfstætt, auk þess að vera stundvís og reglusamur. Reynsla af þjónustustörfum er æskileg.

Nánari upplýsingar veitir Rakel Júlía Jónsdóttir, þjónustustjóri þjónustudeildar, rakelj@365.is
Sótt er um starfið á vef 365 miðla: www.365midlar.is. Umsóknarfrestur er til og með 30. nóvember nk.

Vilt þú vinna hjá skemmtilegu 
og líflegu fyrirtæki?
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Sumarhótel – Danmörk 2013
Samhent hjón eða par óskast til starfa í 

þrjá til fjóra mánuði á lítið sumarhótel og  
veitingahús í Danmörku.

Öll almenn hótelstörf s.s. móttaka og þjónusta 
við gesti, matseld, þrif á herbergjum, afgreiðsla í 
kaffihúsi og umhirða umhverfis.

Lögð er áhersla á áreiðanleika, vandvirkni og  
þjónustulund. Dönskukunnátta er skilyrði.
Viðtöl við umsækjendur fara fram á Íslandi 
í desember.

Umsóknir ásamt ferilskrá og hugsanlegum 
meðmælum sendist á netfangið  
dkumsokn@gmail.com. 
Umsóknarfrestur er til 30. nóvember.
Öllum umsóknum verður svarað.

Launafulltrúi og umsjón 
með vinnuáætlunum  

– með næmt auga fyrir smáatriðum  
– óskast í BAUHAUS Reykjavik.

Við erum að leita að góðum launafulltrúa sem á einnig 
að hafa umsjón með vinnuáætlunum  og  bera ábyrgð 
á skráningu launa fyrir starfsmenn okkar í Bauhaus 
Reykjavík.

Ertu með þjónustulund og auga fyrir smáatriðum?

Við ætlumst til að þú sért með haldgóða reynslu í 
launa- og vinnuáætlunum, og það er mikilvægt að þú 
hafir þekkingu á gildandi kjarasamningum og samnin-
gum milli VR og SA. Þú ert með reynslu af Microsoft 
Office pakkanum, og það er kostur ef þú hefur þek-
kingu og reynslu í Timeplan, TOK og SAP.

Auk íslensku þarft þú að tala reiprennandi dönsku.

Hefur þú áhuga og langar til að vita meira um starfið?
þú getur einnig kíkt á heimasíðuna okkar á  
www.bauhaus.is og lesið meira um starfið. Þú getur 
svo sótt beint um stöðuna inni á heimasíðunni.

Síðumúli 1    108 Reykjavík    Sími 560 5400    www.vji.is

Óskum eftir vaktstjóra, starfsfólki á  
afgreiðslukassa og á þjónustuborð.

Ert þú starfsmaðurinn sem sinnir viðskiptavininum 
betur en aðrir?

Getur þú veitt viðskiptavininum okkar bestu þjónu-
stuna í bransanum?
Í BAUHAUS fær viðskiptavinurinn ótakmarkaða athygli. 
Þú þarft að hafa gaman af því að umgangast fólk, sem 
væntir þess að vera afgreitt hratt, örugglega og ving-
jarnlega, og þú þarft að njóta þess að veita þjónustu 
sem laðar fram bæði bros og þakklæti.

Þitt viðhorf er mikilvægasti þátturinn í velgengni okkar!

Þess vegna er mikilvægt að þú:
• Eigir auðvelt með mannleg samskipti og það sé stutt  
 í brosið
• Getir haldið öllu í röð og reglu án þess að það bitni 
 á þjónustunni
• Sért bæði með gott auga fyrir smáatriðinum og  
 opinn persónuleiki

Hefur þú áhuga og langar til að vita meira um störfin?
þú getur einnig kíkt á heimasíðuna okkar á  
www.bauhaus.is og lesið meira um störfin. Þú getur 
svo sótt beint um stöðurnar inni á heimasíðunni.

Skóla- og frístundasvið

Umsjónarkennari -Ölduselsskóli

Vegna forfalla vantar umsjónarkennara í  
4. bekk við Ölduselsskóla frá áramótum. 
Um 85 -100% starf getur verið að ræða.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Að annast kennslu nemenda í samráði við   
 skólastjórnendur og foreldra. 
• Að vinna að þróun skólastarfs með stjórnendum  
 og samstarfsmönnum 
• Að stuðla að velferð nemenda í samstarfi við  
 foreldra og annað fagfólk

Hæfniskröfur
• Kennarapróf 
• Færni í samskiptum 
• Faglegur metnaður 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð 
• Reynsla og áhugi á að starfa með börnum 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkur-
borgar og Sambands íslenskra sveitarfélaga og Ken-
narasambands Íslands.

Umsóknarfrestur er 26.11.2012 

Áhugasömum er bent á að sækja um starfið á vef 
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf  
Nánari upplýsingar um starfið veitir Börkur Vígþórs-
son í síma 4117470 eða með því að senda 
fyrirspurnir á borkur.vigthorsson@reykjavik.is
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Bílastjarnan Kar ehf. 
Óskum eftir að ráða bílamálara og aðstoðarmann á málninga 
og réttingarverkstæði okkar að Bæjarflöt 10 Grafarvogi

Viðkomandi þurfa að hafa reynslu í bílamálun, þrifum, mössun og 
lokafrágangi eftir málningu, vera stundvísir, samviskusamir og geta 
starfað sjálfstætt.  

Bílastjarnan er rótgróið fyrirtæki sem leggur metnað í fagleg og 
vönduð  vinnubrögð, öll starfsaðstaða er eins og best verður á 
kosið. 

Nánari upplýsingar veitir Helgi Guðmundsson í síma 567 8686 eða 
helgi@kar.is

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Hvaleyrarskóli

Lausar stöður í leikskólum
Álfaberg  (664 5864 alfaberg@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennarar
 Þroskaþjálfi
Hlíðarberg (664 5841 hlidarberg@hafnarfjordur.is)
 Skilastaða
Stekkjarás (66405862 stekkjaras@hafnarfjordur.is)
 Deildarstjóri  
 Leikskólakennarar
Tjarnarás (565 9710 tjarnaras@hafnarfjordur.is)
 Skilastaða
Vesturkot (565 0220 vesturkot@hafnarfjordur.is)
 Leikskólasérkennari
 Sérkennari/þroskaþjálfi
 Annað uppeldismenntað starfsfólk
 
Allar upplýsingar veita skólastjórar viðkomandi skóla.
Sjá nánar heimasíður skólanna.
Umsóknarfrestur er til og með 23. nóvember 2012.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfin.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Nánari upplýsingar veitir Dagmar Viðarsdóttir mannauðsstjóri.  Umsóknir óskast fylltar út á 
heimasvæði okkar www.iav.is - laus störf, fyrir 26. nóvember næstkomandi.

Erum við að leita að þér?

ÍAV er alhliða verktakafyrirtæki með starfsemi á Íslandi og í Noregi. Hjá fyrirtækinu starfa um 200 manns 
þar af fjölmargir verk- og tæknifræðingar. 

Verkefni ÍAV eru á öllum sviðum mannvirkjagerðar m.a. virkjana- og hafnarframkvæmdir, 
vega- og brúargerð,  jarðganga- og jarðvinnuframkvæmdir auk alhliða byggingaframkvæmda. 

Vegna aukinna umsvifa hér heima og í Noregi óskar ÍAV eftir verk- eða 
tæknifræðingum með reynslu til að sinna eftirtöldum störfum: 

1. Leiða uppbyggingu fyrirtækisins í Noregi
      Víðtæk reynsla af verktöku og verkefnastjórnun er nauðsynleg. 
      Gott vald á norðurlandamáli er skilyrði. Starfsmaður mun hafa búsetu í Noregi.

2. Verkefnastjóra á Íslandi og í Noregi 
      Reynsla af tilboðsgerð og verkefnastjórnun við jarðgangaverkefni er nauðsynleg.

3. Mælingum
      Almenn reynsla af framkvæmdamælingum sem og mælingum í jarðgöngum er skilyrði.

Allir umsækjendur þurfa að búa yfir frumkvæði í starfi og sjálfstæði í vinnubrögðum.

iav.is

Menntunar- og hæfniskröfur
• Góð enskukunnátta.
• Yfirgripsmikil starfsreynsla og þekking á 
 bókhaldi nauðsynleg.
• Góða kunnáttu á Excel.
• Þekking á Navision kostur.
   Háskólamenntun á sviði viðskipta kostur.
• Sjálfstæð vinnubrögð.
• Nákvæmni.
• Samskiptahæfileikar og færni til að starfa í hóp.
 

Starfssvið
• Skráning fjárhagsbókhalds.
• Afstemmingar bankareikninga.
• Ýmsar afstemmingar í bókhaldi.
• Reikningagerð.
• Þátttaka í mótun nýrra verkferla. 
 Við bjóðum
• Fjölbreytt verkefni.
• Tækifæri til símenntunar og starfsþróunar.
• Gott starfsumhverfi.
• Vel samkeppnishæf laun.

Hæfniskröfur
• Meirapróf
• Vinnuvélaréttindi
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Reglusemi og stundvísi
• Samskiptahæfileikar
 
 

Starfssvið
• Akstur
• Flokkun málma
• Svæðisstjóri ber ábyrgð á endurvinnslustöð  

Hringrásar á Reyðarfirði

Hringrás er eitt öflugasta endurvinnslu- og umhverfisverndarfyrirtæki landsins, með starfsemi á 
5 stöðum, og rekur einnig dótturfélag í sömu starfsemi í Kanada. Starfsmenn eru rúmlega 100  
talsins. Hringrás endurvinnur ýmis konar úrgang frá einstaklingum og fyrirtækjum og breytir í 
verðmætt hráefni sem selt er á erlenda markaði til endurnýtingar í ýmiskonar varning. Þannig 
stuðlar Hringrás að umhverfisvernd og öflun verðmæta. Hringrás vinnur eftir Iso 14001. 
Fyrirtækið fær formlega vottun á næstu mánuðum 
Umsóknir sendast á starf@hringras.is fyrir 26. nóvember næstkomandi.

Hringrás hf. óskar eftir að ráða bókara og 
svæðisstjóra á Reyðafirði

Bókari  
Um er að ræða starf bókara fyrir NLL Recycling Ltd., dótturfyrirtækis Hringrásar í Kanada. NLL 
Recycling Ltd. var stofnað 2008, sem veltir um $10 milljónum á ári og þar starfa 35 starfsmenn.  
Starfsstöð verður á aðalskrifstofu Hringrásar í Reykjavík.

Svæðisstjóri á ReyðarfirðiSvæðisstjóri á Reyðarfirði

sími: 511 1144
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PROSJEKTLEDERE/ 
INNOVASJONSRÅDGIVERE  

2-4 stillinger 
Nordisk Innovation søker nye medarbeidere. Er du 
interessert i å fremme innovasjon, løse handelshin-
dre i Norden og styrke Nordisk konkurransekraft og 
vekst, kan dette være arbeidsplassen for deg.

Vi ønsker nye medarbeidere med erfaring fra følgende 
områder:

• Innovasjonssystemene og innovasjonspolitikken i Nor-
den og EU 

• Innovasjonsarbeid innenfor privat næringsliv 
• Offentlig forvaltning, eksempelvis fra et departement 

eller myndighetsorgan 
• Planlegging, gjennomføring og oppfølging av internasjo-

nale prosjekter 
• Gruppeledelse og teamledelse 
• Utlysning av midler og evaluering av prosjektsøknader

Blant arbeidsoppgaver som kan bli dine er:

• Identifisering, forankring og gjennomføring av nordiske 
samarbeidsprosjekter 

• Utvikling av Nordiske satsninger i et internasjonalt ram-
meverk 

• Fremskaffelse materiale, analyser og rapporter 
• Prosjekt- eller programledelse
• Sekretariatsarbeid for sentrale interessenettverk

Vi ser for oss at du har: 

• akademisk bakgrunn, gjerne på masternivå 
• erfaring fra prosjektledelse 
• 3-5 års arbeidserfaring fra et av de relevante områdene 
• gode kommunikasjonsevner, snakker og skriver minst 

ett skandinavisk språk og engelsk flytende

Du er effektiv, samarbeidsorientert og trives i et hektisk, 
men hyggelig miljø. Du har ideer og evner å overbevise 
andre. 

Du må kunne dokumentere relevante resultater fra 
tidligere arbeidsforhold.

Vi kan tilby en spennende stilling i et interessant og 
utviklende arbeidsmiljø med kollegaer fra samtlige nor-
diske land, og med kontaktflate mot sentrale miljøer i 
Norden og internasjonalt. Stillingen byr på selvstendige 
arbeidsoppgaver og mulighet for å påvirke institusjonenes 
videre utvikling innenfor området. Noe reisevirksomhet må 
påregnes. Lønn etter avtale i henhold til statens lønnsre-
gulativ. Åremålsstilling på fire år med eventuelt forlengelse 
til maksimalt 8 år.

For mer informasjon kontakt personal- og organisasjons-
sjef Kari Winquist, k.winquist@nordicinnovation.org, mob 
+47 99700412 Søknad sendes til info@nordicinnovation.
org innen 1.12.2012

Helstu verkefni 

Umsjón og skipulagning á lager.

Umsjón með verkfæralager.

Vörumóttaka, skráning  
vöruhreyfinga og afhending  
út af lager.

Aðstoð við innkaupastjóra.

Önnur tilfallandi verkefni.

Menntunar - og hæfniskröfur 

Tæknifræðingur, vélstjóri  
eða annað sem nýtist í starfi.  

Reynsla af lagerumsjón.

Reynsla af notkun á Navison  
lagerumsjónarkerfi er æskileg.

Bílpróf og lyftarapróf.

Sjálfstæði, skipulagshæfileikar  
og nákvæmni í vinnubrögðum.

Frumkvæði og góðir samskiptahæfileikar.

Rafnar ehf. er ört vaxandi iðnfyrirtæki sem hefur unnið að þróun  
á nýju skrokklagi báts sem smíðaður er úr trefjaplasti. Fyrirtækið  
mun á næsta ári kynna ýmsar útgáfur fullbúinna báta allt að  
15 metrum að lengd. 

Markmið Rafnar ehf. er að ráða til sín hæfa og áhugasama starfs-
menn. Starfs menn sem eru reiðubúnir að leggja sitt af mörkum til að 
fram  leiðslu  vörur fyrirtækisins og þjónusta verði ávallt í hæsta gæða -
flokki. Skapandi hugsun og frumkvæði eru eiginleikar sem við leitum 
eftir í okkar starfsmönnum. Í dag starfa 43 snillingar hjá Rafnar ehf. 

Ef þú vilt slást í hópinn og taka þátt í því spennandi  
starfi sem framundan er þá endilega sæktu um.

Viltu taka þátt í                         
þróun, nýsköpun                            
og uppbyggingu?                           

Lagerstjóri                                                                       

Lagerstjóri heyrir undir inn kaupa stjóra.

Allar nánari upplýsingar veitir Kristín 
Guðmundsdóttir, kristin@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með  
25. nóvember 2012. Umsóknir óskast 
fylltar út á vefsíðunni hagvangur.is

Rafnar ehf.
Vesturvör 32b  
200 Kópavogur.
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Við erum Intellecta

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Nánari upplýsingar um störf og ráðgjafarþjónustu sem í boði er hjá Intellecta veita ráðgjafar í síma 511 1225.                  

Einnig er hægt að skoða heimasíðu fyrirtækisins www.intellecta.is. Farið er með allar umsóknir og fyrirspurnir 

um störf eða þjónustu sem trúnaðarmál.

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225
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 Umsóknarfrestur er til 26. nóvember 2012.

Mjölnisholt 12-14, 101 Reykjavík / Sími 440 1600 

info@hotelklettur.is / hotelklettur.is

Hótel Klettur óskar eftir starfskrafti í móttöku. Um er að 
ræða næturvinnu og er vinnutíminn frá 19.30 - 7.30.

Umsóknarfrestur til 23. nóvember 2012 

Umsóknir sendist á sigurdur@hotelklettur.is

Ert þú nátthrafn með 
ríka þjónustulund?

Hæfniskröfur:
  Hæfni í samskiptum
  Stundvísi
  Samviskusemi

Rík þjónustulund
Góð íslensku og enskukunnátta

Góð tölvukunnátta

Hefurðu áhuga á bleikri           ?
Krabbameinsfélag Íslands leitar að markaðsfulltrúa í markaðs- og 

 

Krabbameinsfélag Íslands
Skógarhlíð 8
105 Reykjavík

Sími 540 1900
www.krabb.is
krabb@krabb.is

Krabbameinsfélagið

Þátttaka í átaksverkefnum

Almenn markaðssetning

Umsjón með verslun og aðstoð í          
afgreiðslu

Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
Góð samskipti 
Almenn tölvukunnátta nauðsynleg
Kunnátta á CRM er æskileg

a

á
arka

tt

Alme

Um

ö

Lausar stöður við 
Leirvogstunguskóla

Auglýst er eftir almennu starfsfólki til starfa við Leirvogs-
tunguskóla sem fyrst.

Leirvogstunguskóli er um 40 barna leikskóli staðsettur í 
kyrrlátu íbúðarhverfi og stutt er í fjölbreytta náttúru. 

Upplýsingar um störfin veita skólastjórnendur  
Leirvogstunguskóla, Gyða Vigfúsdóttir  í síma 8916609 
og Guðrún Björg Pálsdóttir í síma 5868648. 

Umsóknarfrestur er til 20. nóvember og umsóknum skal 
skilað á netfangið leirvogstunguskoli@mos.is ásamt  
upplýsingum um menntun og reynslu.

Kjör eru skv. samningi Mosfellsbæjar við Félag leik-
skólakennara eða við Starfsmannafélag Mosfellsbæjar.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfin.

www.saft.is

RÆDDU UM ÞÁ 
ÁHÆTTU SEM FYLGIR 
ÞVÍ AÐ HITTA NETVIN
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AÐALFUNDUR
HINS ÍSLENZKA  

BÓKMENNTAFÉLAGS
verður haldinn í Þjóðmenningarhúsinu við  

Hverfisgötu laugardaginn 24. nóvember 2012  
og hefst kl. 13.30. Að loknum venjulegum  

aðalfundarstörfum flytur Einar Kárason  
rithöfundur erindi sem hann kallar

„Alvitrastir og hófsamastir –  
um skáld á skarpri skálmöld“

Einar hefur nýverið sent frá sér bókina Skáld.
Í henni setur hann m.a. fram hugmyndir sínar 

um höfund Njálu.

Fyrirspurnir og umræður að erindi loknu.
Sýning á nýjum ritum Bókmenntafélagsins.

Stjórn og fulltrúaráð Hins íslenska bókmenntafélags.

FORVAL

VERKFRÆÐIÞJÓNUSTA

Grindavíkurbær óskar eftir áhugasömum til að taka þátt í 
forvali vegna lokaðs útboðs á verkfræðiþjónustu
 „íþróttamiðstöðvar Grindavíkur – 2. áfangi“. Stærð um 
1.780m². Í forvali er hæfni og reynsla hönnuða metnar. 

Helstu þættir:
• BRUNAHÖNNUN 
• BURÐARÞOLSHÖNNUN
• LOFTRÆSING
• LAGNAHÖNNUN
• RAFMAGNS- OG ÖRYGGISKERFAHÖNNUN
• HLJÓÐTÆKNIRÁÐGJÖF

Lykildagsetningar:
• Auglýsing forvals 17. nóvember 2012 
• Afhending forvalsgagna hefst 19. nóvember 2012
• Fyrirspurnartíma líkur 25. nóvember 2012
• Skilafresti lýkur 28. nóvember 2012
• Niðurstöður forvals kynntar 4. desember 2012

Áhugasamir sæki um forvalsgögn á netfanginu 
bygg@grindavík.is og gefa upp nafn fyrirtækis og upplýsingar 
um tengilið. Gögn verð sent út á tölvutæku formi frá og með 
mánudeginum 19. nóvember 2012.

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Rammasamningur um Alifuglakjöt, 
 EES útboð nr. 12943.

Allar nánari upplýsingar er að finna á  
www.reykjavik.is/utbod.

Innkaupadeild

Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar óskar eftir að 
ráða ráðgjafa í félagsþjónustu  frá 1. janúar 
2013  eða eftir samkomulagi. 

Leitað er eftir starfsmanni með menntun í 
félagsráðgjöf, sálfræði eða skyldum greinum.
Um er að ræða afleysingu í sjö mánuði.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á 
heimasíðu Akureyrarbæjar www.akureyri.is, 
þar sem sótt er um rafrænt.

Umsóknarfrestur er til 09. desember 2012.

Ráðgjafi í félagsþjónustu 

Auglýsing 

Samkeppni um útilistaverk
HB Grandi  auglýsir eftir myndlistarmönnum til að taka þátt í 
forvali að lokaðri  hugmyndasamkeppni um gerð listaverks á 
og/eða við suð-austurgafl  nýrrar frystigeymslu sem mun rísa 
á uppfyllingunni austan við aðsetur HB Granda á Norður-
garði í Örfiris ey. Mun listaverkið verða ákveðið kennileiti við 
innsigling una að Gömlu höfninni í Reykjavík með Hörpu á aðra 
hönd. 

Hugmyndin er að listamaður vinni verk á suð-austurgafl bygg-
ingarinnar, sjálfstætt verk framan við vegginn eða verk sem 
tengir saman veggflötinn og opið útivistarsvæði fyrir framan 
bygginguna. 

Þeir sem áhuga hafa á þátttöku í samkeppninni sendi inn 
rafræna umsókn á http://www.hbgrandi.is/samkeppni ásamt 
greinargóðum upplýsingum um listferil sinn með myndum af 
fyrri verkum, ásamt lauslegri grunnhugmynd að efnistökum á 
fyrirhuguðu listaverki. Sýningarskrár eða annað efni má að auki 
skila inn til skrifstofu SÍM merkt  „Samkeppni um listaverk HB 
Grandi“

Umsóknir um þátttöku í samkeppninni verða að hafa borist 
fyrir kl. 17:00, föstudaginn 21. desember 2012 á   
http://www.hbgrandi.is/samkeppni þar sem einnig má fá 
nánari upplýsingar um tilhögun og framkvæmd samkeppninn-
ar, sem og hjá trúnaðarmanni SÍM, Guðnýju M. Magnúsdóttur, 
gudnymm@simnet.is 

útboð

forval

Tilkynningar

styrkir

fundir

Laus er til umsóknar  staða heimilislæknis við 
Heilsugæslustöðina á Akureyri (HAK) frá 1. janúar 
2013 eða eftir nánara samkomulagi. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Sérfræðiréttindi í heimilislæknum. 
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Lipurð í samskiptum og vilji til þverfaglegs samstarfs.  
• Jákvæðni og sveigjanleiki.

Tekið verður tillit til samþykktar bæjarstjórnar 
Akureyrarbæjar um jafnréttismál við ráðningu í störfin.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Læknafélags Íslands 
og  Akureyrarbæjar.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þórir V. Þórisson, 
yfirlæknir, í síma 460 4600, netfang: thorir@hak.ak.is
 
Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á 
heimasíðu Akureyrarbæjar: www.akureyri.is

Aðgengi að tölvu og aðstoð við innskráningu umsókna 
stendur til boða á Amtsbókasafninu og í þjónustuanddyri 
Ráðhússins.

Umsóknarfrestur er til  30. nóvember 2012.

Heilsugæslustöðin á Akureyri 
auglýsir eftir sérfræðingi í 

heimilislækningum

Tálknafjarðarhreppur auglýsir 
eftir sveitarstjóra                         

Leitað er eftir kraftmiklum og áhugasömum  
einstaklingi til að takast á við krefjandi verkefni.

Starfsvið sveitarstjóra:
• Daglegur rekstur sveitarfélagsins og ábyrgð á  
 framkvæmd ákvarðana sveitarstjórnar
• Yfirumsjón með skipulagi og virkni stjórnsýslu  
 sveitarfélagsins og starfsmannamálum
• Yfirumsjón með fjármálastjórn, bókhaldi og 
 áætlanagerð.
• Náið samstarf við sveitarstjórn, undirbúningur og  
 upplýsingagjöf á fundum sveitarstjórnar
• Að gæta hagsmuna Tálknafjarðarhrepps  út á 
 við, vera talsmaður sveitarstjórnar og vinna að  
 framfaramálum
• Stefnumarkandi vinna í atvinnu- og íbúamálum.

Menntunar- og hæfniskröfur :
• Hæfni í mannlegum samskiptum 
• Leiðtogahæfni, frumkvæði og hugmyndaauðgi 
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
• Áhugi á uppbyggingu samfélagsins, ímynd 
 og stefnumótun
• Reynsla af bókhaldi, stjórnun og rekstri
• Þekking á sveitastjórnarmálum og opinberri  
 stjórnsýslu
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 

Nánari upplýsingar:  Birna Benediktsdóttir, 
varaoddviti í síma 891 7076, birben@simnet.is 

Umsóknarfrestur: Til og með  26.nóvember 2012 
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Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins 
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Reykjavík Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali

Tómasarhagi 57 - sérhæð
OPIÐ HÚS sunnudag

Mjög falleg 4ra herbergja 115,9 fm neðri sérhæð í góðu 
fjórbýli á eftirsóttum stað.  Hæðin skiptist í forstofu, hol, 
eldhús, stofu, herbergi innra hol, tvö svefnherb og baðherb.  
Í sameign er þvottahús og hjólageymsla.  Garðurinn er 
sérstaklega fallegur og vel gróinn með miklum trjám. 
OPIÐ HÚS Á MORGUN (SUNNUDAG) FRÁ KL. 15:00 - 
15:30.  V. 39,9 m. 2064

OPIÐ HÚS

Skipholti 50b • 105 Reykjavík • Sími 511 2900
Jón Briem lögg. fasteignasali
Opið virka daga frá kl. 9–17

í í

Um er að ræða 200m² steinsteypt iðnaðarhúsnæði sem stendur 
á 3.015 fm eignarlóð á friðsælum stað á Kjalarnesi með útsýni 
beint út á sjó. Húsið hefur nýlega verið málað að utan sem inna 
og er með nýju rafmangsinntaki og töflu.  Tvær iðnaðarhurðir eru 
á húsinu ein innkeyrsludyr og önnur hleðsludyr. Hentar vel þeim 
sem þurfa geymslupláss bæði úti og inni, en ákveðin vörn felst í 
staðsetningunni.

Til sölu
„Dótakassi“ á góðu verði

Verð 15,5 millj. 
(rúml.75þús/m²), 
ekkert áhv.  

Nánari upplýsingar 
veitir Guðlaugur 
s. 896 0747.

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

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

EINBÝLISHÚS VIÐ SKILDINGANES  
Í SKERJAFIRÐI

Einstaklega skemmtilegt 214 fm 
einlyft einbýlishús með  
innbyggðum bílskúr á kyrrlátum stað í Skerjafirðinum. Húsið skipt-
ist í stórar stofur með arni, 3-4 svefnherbergi. Gott eldhús, þvott-
ahús, baðherbergi og gestasnyrtingu. Stór bílskúr. Gróinn garður, 
Hús getur losnað fljótlega. Fallegt og vel viðhaldið hús á eftirsóttum 
stað. VERÐ 69,3 MILLJ.

HVETTU BARNIÐ TIL AÐ VERA GÆTIÐ 
ÞEGAR ÞAÐ VEITIR PERSÓNULEGAR 
UPPLÝSINGAR Á NETINU

www.saft.is

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.:

Hefurðu áhuga á bleikri           ?
Krabbameinsfélag Íslands leitar að markaðsfulltrúa í markaðs- og 

 

Krabbameinsfélag Íslands
Skógarhlíð 8
105 Reykjavík

Sími 540 1900
www.krabb.is
krabb@krabb.is

Krabbameinsfélagið

Þátttaka í átaksverkefnum

Almenn markaðssetning

Umsjón með verslun og aðstoð í          
afgreiðslu

Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
Góð samskipti 
Almenn tölvukunnátta nauðsynleg
Kunnátta á CRM er æskileg
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 111 RVK
Mikið endurnýjuð 83,3 fm 3ja herbergja íbúð á  

1. hæð í litlu fjölbýli við Spóahóla.

Allar nánari uppl veitir 
Sölvi í s. 618-0064 eða solvi@hofudborg.is

18,9

Sölufulltrúi

618-0064414-4488

Opið hús sun 18. nóv kl 16:00 - 16:30

nei2m 83

 105 RVK
Glæsilegt 240 fm einbýlishús með innb. bílskúr. 
Gólfefni einstaklega snyrtileg og vel umgengin. 

innréttingar. Stórar stofur, rúmgóð herbergi, fallegt 

Húsið málað utan 2010.
Allar nánari uppl veitir 
Sölvi í s. 618-0064 eða solvi@hofudborg.is

66,0

Sölvi Þ. Sævarsson
Sölufulltrúi

618-0064
Lögg. fasteignasali

414-4488

Opið hús sun 18. nóv kl 15:00 - 15:30

51fm3m2

240
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- með þér alla leið -  

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
sölufulltrúi

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Verð: 39,9 millj.

• Fallegt hús að heildarstærð 148,7 fm
• Bílskúr 25,6 fm
• Stór og mikill pallur
• Laus við kaupsamning.

 Allar upplýsingar um eignina veitir  
Jórunn gsm 845-8958  
sem einnig verður á staðnum.
VERIÐ VELKOMIN.

112 ReykjavíkLAUFRIMI 49 

OPIÐ HÚS SUNNUD. 18.NÓV FRÁ KL 14-15

frá kl. 14:00-15:00
Sunnudag 18. nóvember

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Dan V.S. Wiium  
hdl., og löggiltur fasteignasali

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Gott 73 fm raðhús á einni hæð fyrir 60 ára og eldri. Húsið skiptist í 
gott anddyri með skápum, rúmgóða stofu með útgengi út á hellulagða 
verönd með skjólveggjum, gott hjónaherbergi með skápum, eldhús 
með ljósum innréttingum og borðkrók og baðherbergi flísalagt í hólf og 
gólf.  Húsið er í góðu ástandi. Góð staðsetning. Verð 23,5 millj. 
Laust strax. Óskar tekur á móti áhugasömum. 

OPIÐ HÚS Á SUNNUDAGINN KL. 14:00-15:00
VOGATUNGA 13, KÓPAVOGUR

LAUST TIL AFHENDINGAR

OPIÐ HÚS

Mjög skemmtilegt 227,9 fm einbýli á einni hæð.  Eignin 
skiptist í forstofu, hol, gang, 4 herb. 2 baðherb, þv.hús, 
stofu, borðstofu auk bílskúrs.  Eignin skilast tilbúin til 
innréttinga. Fullbúið að utan með hellulögðu plani og 
grófjafnaðri lóð. V-55millj.

Brattahlíð – Mosfellsbær.

Laugavegur 66 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is
Löggiltur fasteignasali Leifur Aðalsteinsson
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www.bygg.is

LANGALÍNA 15-23

Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 28 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu 3ja hæða fjölbýlishúsi við 

Löngulínu 15-23 í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru frá 67-157 fm.

Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás 

og vönduðum AEG eldhústækjum.  

Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða stórri timburverönd. 

Stæði í bílageymslu fylgja flestum íbúðum.

150 m gönguleið í leikskóla og 
350 m í grunnskóla

Fjölskylduvænt hverfi í 
fallegu umhverfi

R E Y N S L A  •  F A G M E N N S K A  •  M E T N A Ð U R

NÝTT

Sjálandi Garðabæ

Sími: 520 9586 – Fax: 520 9599

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

BORGARTÚNI 31
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